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Bevezetés
Jement az ókorban Boldog Arábia névvel illették. A Bizánci és Perzsa Birodalom hatalmának
kiépülésével viszont a régió veszített jelentőségéből, a két civilizáció határrégiójaként
hanyatlásnak indult. Az iszlám születésével rövid időre ismét a kor figyelmének
középpontjába került, viszont 656 után, a kiépülő muszlim birodalom székhelyének Kufába
helyezését követően a térség ismét visszafejlődött. A modern államok 20. századi
behatolásáig az utazók eseti beszámolóitól eltekintve a térség ismeretlen volt az európaiak
számára.
A mai köztudatban két Jemen képe él, amelyek napjainkban egy államot alkotnak. A
disszertáció témáját képező szocialista relációkat a tárgyalt korszakban alapvetően mégiscsak
egyetlen Jemennel, az északi Jemeni Mutavakkilite királysággal, majd pedig annak 1962.
szeptemberi megdöntése után a Jemeni Arab Köztársasággal kapcsolatban kívánjuk vizsgálni.
Az 1967-ben létrejött Dél-Jemeni Népköztársasággal csak érintőlegesen, a dolgozat záró
részében kívánunk foglalkozni.
Dolgozatunkban az ország történetének eddig ismeretlennek számító periódusát
szeretnénk bemutatni az elmúlt évszázad során. Olyan, mintegy öt évtizedes ciklus elemzésére
teszünk kísérletet, ami mindeddig elkerülte a magyar szakirodalom figyelmét és periférikus
témának számított a nemzetközi publicisztikában. Ennek oka megítélésünk szerint nem
kizárólag az érdeklődés hiányában keresendő. Több tényező is arra enged következtetni, hogy
napjaink jemeni társadalmában a szocialista országokkal kialakított viszony „kellemetlen”
témának számít. A Szovjetunió a két világháború között egy olyan elmaradott monarchikus
rendszert támogatott, amitől – érthető módon – folyamatosan igyekeznek elhatárolódni annak
1962. szeptemberi megdöntése óta. Sokkal nagyobb súllyal esik viszont latba ennél az 1967ben létrejött dél-jemeni állammal kialakított szoros kapcsolatok. A britek kivonulása után
ugyanis nemcsak elmaradt a két jemeni állam évtizedek óta propagált egyesítése, hanem még
két nyílt háborút is vívott egymással e két ország az unió 1990. május 22-én bekövetkezett
megvalósításáig. Mindezért a konzervatív-törzsi jellegű északi rész kimondva-kimondatlanul
a szocialista országokat tette felelőssé. A dél-arábiai pozíciók megszerzéséért és megtartásáért
cserébe nyújtott támogatása nélkül a déli rész feltételezhetően nem tudott volna fennmaradni
1990-ig. Erre enged következtetni, hogy az unióra csak az addig folyósított segélyek
befagyasztása után került sor. A legfőbb indok a téma mostoha kezelésére mégis ideológiai
jellegű. Az 1967 novemberében kikiáltott Dél-Jemeni Népköztársaságban hatalomra kerülő
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függetlenségi mozgalom évek alatt a szocialista rendszer pontos mását hozta létre és a
különböző pártokat a Jemeni Szocialista Pártba beolvasztva egypártrendszert hozott létre.
Gondolatmenetünk szempontjából ezt azért érdemes kiemelni, mivel amellett, hogy az általa
képviselt ideológia radikális ellentétben állt az északi rész hivatalos konzervatív felfogásával,
egyben ez a párt volt az is, ami 1994-ben sikertelenül próbálta kiszakítani az egykori déljemeni államot az egyesített Jemeni Arab Köztársaságból, több hónapon keresztül elhúzódó
polgárháborút robbantva ki ezzel. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a disszertáció
témáját nem a szocialista országok érdemei, vagy a térségben játszott szerepük, hanem
alapvetően aktuálpolitikai megközelítésből mellőzik.
A disszertáció nem korlátozódik szigorúan a szocialista országok és Észak-Jemen
kapcsolattörténetére. A bonyolult, változó tendenciájú viszonyrendszert szélesebb keretek
közé kívánjuk elhelyezni a folyamatok elmélyültebb elemzéséhez. Ennek megfelelően például
figyelemmel kívánjuk kísérni a jemeni belpolitikai élet mérvadó eseményeit, valamint annak a
nemzetközi politikai életre gyakorolt hatásait. Sokkal nagyobb teret kívánunk viszont
szentelni a szocialista országokkal kialakított együttműködés részletezésének. Célunk
azonban nem merülhet ki a materiális hozzájárulások egysíkú felsorolásában. Be kívánjuk
mutatni azt a motivációs hátteret is, ami a feleket kölcsönösen e viszonyrendszer
kialakítására, elmélyítésére, majd pedig leépítésére sarkallta. Olyan kérdésekre szeretnénk
többek között választ nyújtani, hogy a.) milyen mértékben befolyásolták a szocialista
országok kapcsolatait Jemennel az ideológiai, stratégiai és gazdasági érdekek; b.) mennyiben
lehetett

eredményes

a

lenini

forradalmi

koncepciótól

elvonatkoztató

Szovjetunió

együttműködése a két világháború között egy tőle gyökeresen eltérő rendszerrel; c.) jelentett-e
érdemi változást e tekintetben a monarchia megdöntése; d.) volt-e lehetőség a kapcsolatok
elmélyítésére; e.) milyen hozzájárulásokat tettek a szocialista országok a köztársasági
rendszer megszilárdulása érdekében; és legvégül f.) teljesülhettek-e a Szovjetunió stratégiai
pozíciók elnyerésére irányuló törekvései a régióban.
A disszertáció újdonsága lenne emellett, hogy hazánk kapcsolattörténetének eddig
nem kutatott szakaszát is be kívánja mutatni. A Szegedi Történettudományi Doktori Iskola
komoly tradíciókra tekint vissza a Mediterrán régió és Magyarország egymásra gyakorolt
kölcsönhatásának feltárásában. A magyar–arab kapcsolatok tendenciáját általánosan vizsgálja
J. Nagy László (Magyarország és az arab térség), született már doktori értekezés az OsztrákMagyar Monarchia és Egyiptom kapcsolatainak elemzéséről, valamint jelenleg is kutatások
folynak az etióp–magyar és a magyar–líbiai viszony témájában. Ehhez szeretnénk mi is
hozzájárulni, amikor a dolgozatban hangsúlyt kívánunk fektetni a jemeni fejlemények magyar
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vonatkozásainak szemléltetésére is. Ezzel kapcsoltban részletezni kívánjuk a magyar–jemeni
diplomáciai kapcsolatok létrejöttének hátterét és folyamatát, az országgal kialakított
együttműködés formáit és tendenciáit, az arab állam eseményeinek megítélését, valamint az
ezek alapján az 1960-as évek végén kialakított távlati perspektívákat. Hat nagyobb tematikus
egységben kívánjuk ennek megfelelően a disszertáció tárgyát bemutatni.
Jemen 20. századi története a félszigeten több szempontból is specifikus. SzaúdArábia mellett az egyetlen államnak számított, amely a 20. század első felében már nemcsak
kivívni, hanem fenntartani is tudta szuverenitását. Az azonban, ahogyan Jahja imám
restaurálta hatalmát az Oszmán Birodalom felbomlása után, egyúttal konzerválta az ország
archaikus belpolitikai rendszerét és elzárkózó külpolitikáját. Értekezésünk első fejezetében
emiatt részletesen kívánjuk szemléltetni az ország helyzetét. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy
az 1962. szeptemberi forradalmat követő események jelentőségének megértéséhez felvázoljuk
a jemeni társadalom tagozódását, a monarchia autokratikus jellegét, a gazdasági helyzet
kilátástalanságát, valamint a fejletlen oktatáspolitikát, egészségügyi helyzetet. Ezek tették
lehetővé ugyanis a szocialista országok számára, hogy anyagi támogatásukkal és
szakértőikkel kísérletet tegyenek az országba történő behatolásra és befolyás szerzésére.
Részletesen kívánjuk mindezek mellett szemléltetni a fontosabb ellenzéki mozgalmakat is,
amelyek a rendszer megdöntésének, vagy legalábbis megreformálásának igényével léptek fel,
mintegy előzményét képezve a Jemeni Arab Köztársaság létrejöttének.
A Nagy-Jemen felélesztésének mítoszában élő uralkodó folyamatosan konfrontálódott
Nagy-Britanniával, mely hol szorosabb, hol enyhébb ellenőrzése alatt tartotta a félsziget
partvidéki részeit az Indiába vezető tengeri útvonal biztonságának, majd pedig az
olajérdekeltségeinek garantálására. A jemeni imámnak hamar rá kellett döbbennie, hogy
korlátozott erőforrásai nem tesznek lehetővé hatékony érdekérvényesítést Londonnal
szemben. Külföldi hatalom segítségét kellett emiatt igénybe vennie, e tekintetben pedig a
Szovjetunió – földrajzi távolsága és antiimperialista külpolitikája miatt – vonzó lehetőségnek
látszott.
Dolgozatunk kronológiai kezdőpontja éppen ezért 1928, amikor is a két ország
hivatalosan felveszi egymással a kapcsolatot. A két világháború közötti szovjet behatolási
kísérletek viszont jelentőségüket tekintve elhanyagolhatóak voltak. Alapvetően gazdasági
jellegük domborodott ki, amelyek a jemeni feltételek miatt nem tudtak kibontakozni, a
helyszínre küldött orvosok és szakértők munkáját pedig folyamatosan akadályozták a helyi
hatóságok. Ráadásul az 1930-as évek közepétől a fasiszta német és olasz állam agresszív
külpolitikája miatt figyelmét fokozatosan Európára koncentrálta, ami radikális változtatásokat
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tett szükségessé arábiai politikájukban. Hamar jelentőségét veszítette emiatt Jemen Moszkva
számára, ami a kapcsolatok leépítését vonta maga után. Ezek restaurálására csak az 1950-es
évek közepén nyílt újra lehetőség. Nagy szerepe volt ebben a Sztálin halála után az arab
államok irányába kiteljesedő új szovjet külpolitikának. A két szuperhatalom hidegháborús
konfrontálódása éreztette hatását a régióban is, ahol a szocialista országok a velük
szövetségesi viszonyban álló, vagy legalábbis az irányukban semleges országok számának
gyarapítására törekedtek. Jemen kiéleződő konfliktusa a dél-arábiai protektorátusok
tagállamaival és azok védnökével, Nagy-Britanniával e tekintetben számos vonzó
perspektívát kínált számukra. Mindez nemcsak a korábbi szovjet viszony felújítását, hanem
újabb kapcsolatok kiépítését eredményezte Kínával és a kelet-európai államokkal, így a
diplomáciai partnerei számára törekvő Magyarországgal is. A monarchia utolsó évéig ez az
ország és a hadsereg visszafogott modernizálására és az infrastruktúra fejlesztésére tett
erőfeszítésekben mutatkozott meg. Az arab nacionalizmus térnyerése azonban nemcsak
behatárolta e viszony elmélyítését, hanem Nasszer egyiptomi elnök szoros szocialista
kötődése miatt idővel annak legfőbb akadályává is vált.
A szocialista országok jemeni térnyerésére az az 1962. szeptemberi forradalom adta
meg a lehetőséget, amely egyúttal a világ figyelmének középpontjába is emelte az arab
országot. A monarchia megdöntése azonban feszültségeket generált nemcsak az országon
belül, hanem az egyiptomi beavatkozásnak köszönhetően világpolitikai szinten is. A felálló új
köztársasági vezetés elismertsége emiatt hosszú hónapokon keresztül vita tárgyát képezte,
amit a harmadik fejezetben kívánunk szemléltetni.
A régi rendszer felszámolása nem talált egyöntetű támogatásra a lakosság körében.
Alig egy hónappal az 1962. szeptemberi eseményeket követően az ország két részre szakadt
és 1970-ig tartó polgárháború vette kezdetét. A konfliktus elhúzódására és az elszenvedett
anyagi-emberi áldozatok súlyosságára a korszak két domináns arab országának beavatkozása
a magyarázat: az Egyesült Arab Köztársaság a köztársasági felet, míg Szaúd-Arábia a
royalista oldalt támogatta. A harcok hevessége, a helyzet rendezésére irányuló nemzetközi
kísérletek kudarca, valamint az egyiptomi dominancia miatt a köztársasági rendszer kiépülése
rendkívül problematikusnak bizonyult. A szocialista országok emiatt egészen 1964-ig
visszafogott politikát folytattak Jemen irányában. A köztársaság melletti elkötelezettségük
kezdettől fogva determinálva volt, viszont az egyiptomi hegemónia lehetetlenné tette a
szanaai vezetés direkt támogatását. Az első közvetlen tárgyalásokra ezért csak 1964 tavaszán
kerülhetett sor, amikor az első jelek mutatkoztak arra, hogy Kairó a köztársasági vezetést
magára hagyva kivonja erőit az országból.
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Az elkövetkező három év folyamán Nasszer elnök felváltva kereste a konfliktus
rendezésének

lehetőségét

diplomáciai

eszközök

alkalmazásával

és

a

fegyveres

konfrontálódással. A szocialista országok szemszögéből mindez újfent a Kairó érdekeit szem
előtt tartó jemeni politikát követelt meg. Az 1964-es szerződések realizálására fektették a
hangsúlyt; jemeni ösztöndíjasokat képeztek, utakat, iskolákat és kórházakat építettek, amelyek
működtetéséhez szakértőket küldtek az országba. Ez a viszonyrendszer 1967 őszéig
jellemezte Jemen és a szocialista országok kapcsolatát, amikor is a hatnapos háború
következtében lehetetlenné vált az EAK-csapatok további jemeni állomásoztatása.
Az egyiptomi fegyveres erők távozásával a royalista erők döntő támadást indítottak a
patrónusát vesztő köztársaságiak ellen. A magára hagyott szanaai vezetés, úgy tűnt, hogy
rövid időn belül megbukik. Hogy ez mégsem következett be, az a gyors és közvetlen
szocialista támogatásnak volt köszönhető. Fegyverek és utánpótlás küldésével, valamint a
konfliktusba való közvetlen bekapcsolódással sikerült megmenteni a rendszert. Mindez
azonban nem jelentette egyúttal a pártfogolt feltétel nélküli elkötelezettségét. A kritikus napok
elmúltával a köztársaságiak hatékony erőfeszítéseket tettek a társadalmi béke megteremtésére
és a megromlott külkapcsolataik stabilizálására. A polgárháború lezárása csak a politikai
életben lezajlott jobbratolódással, az egykori royalista vezetők kormánypozícióba emelésével,
a törzsi viszonyok megszilárdulásával, valamint a Nyugattal való viszony felújításával
mehetett végbe. Mindez csalódottságot eredményezett a szocialista országok részéről, így
1970-től figyelmüket a radikalizálódó, a tudományos szocializmus eszméjét nyíltan felvállaló
forradalmi dél-jemeni rendszerre koncentrálták. A disszertáció időbeli határának emiatt 1970
nyarát választottuk, amikor is a fent említett tényezőknek köszönhetően a szocialista országok
a Jemennel fennálló kapcsolataik minimális szintre való visszaszorításáról határoztak.
A nemzetközi szakirodalomban Jemen 1962 után került a figyelem középpontjába.
Addig elsősorban az ország viszonyait érintőlegesen tárgyaló munkák születtek utazók vagy
ott dolgozó szakemberek tollából. Leírásaik regényesek, alapvetően személyes benyomásokat
adnak vissza, mint például az 1947–1950 között az uralkodó család és Taizz város körzeti
orvosaként dolgozó Eva Hoeck (Doctor amongst the Bedouins, Ich sah den Jemen ohne
Schleier), az uralkodói család alkalmazásában álló egyik NDK mérnök feleségeként 1956-tól
három évet Jemenben töltő Eva Gerlach (Háremből a nagyvilágba) és Claudie Fayein
doktornő (Egy francia orvosnő Jemenben) esetében.
A forradalom után a polgárháborús körülmények bemutatására számos újságíró fordult
meg az országban. Közülük többen könyv formájában is kiadták tapasztalataikat. Élményeiket
viszont gyakran egyoldalúan, a kellő elfogulatlanság hiányában ábrázolják. Amíg például
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Dana Adam Schmidt megfigyeléseit a royalista erőknél tette meg (Yemen: The Unknown
War), addig Fritz Sitte (Brennpunkt Jemen) és Peter Somerville-Large a köztársasági oldaltól
szerezte értesüléseit (Tribes and Tribulations. A Journey in Republican Yemen). Az
események nemcsak egyoldalú, hanem részrehajló ábrázolására mégis Scott Gibbons könyve
(The Conspirators) a legjobb példa. A szerző újságíróként bejárta a polgárháborús Jement. A
könyvében személyes tapasztalatairól számol be. Nagy erénye a munkának, hogy a royalista
oldallal kialakított szoros kapcsolatainak köszönhetően a szerző sok részlettel gazdagítja a
jemeni polgárháborúról kialakított kissé egyoldalú képet, számos, a megdöntött uralkodóval
és annak családtagjaival készített interjú olvasható a műben. Viszont itt jelentkezik a munka
hátránya is. A szerző hajlamos a részrehajlásra, ami a monarchisták érdemeinek és
szenvedéseinek felnagyításában és hibáik mentegetésében, illetve a köztársasági oldal
lenézésében mutatkozik meg. A könyvben a jemeni helyzettel párhuzamosan szemlélteti az
ádeni eseményeket is. Elfogultsága itt már egyértelművé válik. Az ENSZ tevékenységét
következetesen elmarasztalja, a számtalan lekicsinyítő jelzővel illetett U Thant főtitkár
döntéseinek ésszerűségét újfent megkérdőjelezi, az egyiptomiak jemeni és dél-arábiai
ténykedését pedig a lehető legnegatívabb színben egyoldalúan tűnteti fel folyamatosan utalva
az általuk elkövetett, minden következményt nélkülöző atrocitásokra. Legélesebb szavakkal
mégis a londoni kormányt illeti, amiért az kiengedte kezéből a dél-arábiai események
irányítását. Megítélése szerint ez és az ezt kiaknázó Nasszer által támogatott ádeni terroristák
büntetlen

működése

miatt

kellett

több

brit állampolgárságú

tisztségviselőnek

és

hozzátartozójának meghalnia, akik közül többen is baráti viszonyban álltak az íróval. A
leírtakat emiatt kellő kritikával kell és szabad olvasni.
A visszaemlékezéseken belül külön szeretnénk megemlíteni az országban, vagy azzal
kapcsolatban tevékenykedő diplomaták olyan memoárjait, mint például az NSZK kairói
nagyköveti tisztét ellátó Günther Pawelkéét (Der Jemen, das verbotene Land), az ENSZmissziót vezető Carl von Horn tábornokét (Soldiering for Peace), John S. Badeau EAK-ban
delegált amerikai nagykövetét (The American Approach to the Arab World), az Ádenben
tevékenykedő Harold Ingrams brit politikai rezidensét (The Yemen: Imams, Rulers &
Revolutions), vagy Robert W. Stookey amerikai konzulét (Yemen: The Politics of the Yemen
Arab Republic).
A nemcsak a polgárháború fejleményeit tárgyaló, hanem az ország történetét távlati
perspektívában elemző munkák közül ki kell emelnünk Eric Macro (Yemen and the Western
World), Manfred Wenner (Modern Yemen 1918–1966) és Edgar O’Ballance (The War in the
Yemen) munkáját. Ezek a könyvek már a személyes tapasztalatoktól elvonatkoztatva a
8

tényszerű elemzésre törekednek. Apróbb megjegyzésként viszont hozzá kell fűznünk, hogy
információikat többségében nyugati irodalmakból és publicisztikából szerezték.
A jemeni eseményeket és következményeit a nemzetközi feltételrendszerben
elhelyezve Ali Abdel Rahman Rahmy elemzi elsőként (The Egyptian Policy in the Arab
World. Intervention in Yemen, 1962–1967.). A szerző személyes tapasztalatokat szerzett
Jemenben az EAK-erők főparancsnokának, al-Kadi altábornagynak a sajtótanácsadójaként. A
munka rendkívüli alapossággal elemzi az egyiptomi részvétel hátterét és részleteit a második
világháborútól egészen az egyiptomi erők 1967-es evakuálásig. Az ideológiai részletek
mellett kitér a konfliktus katonai, gazdasági, politikai vonatkozásaira. A függelékben számos
dokumentumot publikál. A szerző elfogulatlan, a folyamatot apró tévedésektől eltekintve
tárgyilagosan elemzi. 1 Gondolatmenete koherens, könnyen követhető. Ennek ellenére meg
kell állapítanunk, hogy bizonyos részekben visszaköszön a korszak egyiptomi szellemisége,
ezért meglehetős óvatossággal kell fogadnunk az azokban leírtakat. Különösen megfigyelhető
ez az 1967. júniusi háború okait elemző fejezetben, ahol a szerző gondolatait többnyire az alAhram cikkeire, a Kairói Rádió adására, valamint magas rangú EAK-tisztségviselők
személyes véleményére alapozza. Mindezek után érthetővé válik, miért írja a szerző, hogy az
Izraeltől elszenvedett vereség egyszerre volt a Nyugat és a Szovjetunió érdeke is. 2 A munka
fontosságát egyúttal érzékelteti, hogy mindössze három évvel kiadása után jelent meg Szaid
Mohamed Badeeb könyve (The Saudi–Egyptian Conflict over North Yemen, 1962–1970), ami
egyértelműen a szaúdi hivatalos álláspont igazolását szolgálta, a tények gyakori
elkendőzésével, illetve félreértelmezésével.
Jemen gazdasági helyzetét részletekbe menően tárgyalja a monarchia korszakában,
illetve a forradalom kezdeti éveiben Mohamed Szaid al-Attar (Le Sous–Développement
Economique et Social du Yemen). A szerző Dzsibutiban született egy jemeni kereskedőcsalád
leszármazottjaként. Az 1962-es forradalmat követő napokban utazott először Jemenbe, hogy
1

A jemeni ENSZ megfigyelők parancsnoka, Carl von Horn tábornok például nem 1964 augusztusában, hanem
már 1963. augusztus 27-én nyújtotta be lemondását.
2
A szerző szerint például a Nyugatot megrémítette Dél-Arábia egyiptomi befolyás alá kerülésének veszélye. Az
angol kivonulás után ugyanis ez egyszerre tette volna lehetővé az arab nacionalista mozgalom népszerűségének
növekedését, a félsziget olajforrásainak birtokában az egyiptomi gazdaság stabilizálását és a Nyugattól való
kiszolgáltatottság csökkentését, valamint a Báb-el-Mandeb szoros ellenőrzésével az izraeli tengeri útvonalak
hermetikus lezárását. A szovjetekről feltételezi, hogy az 1967-es háborúval meg akarták buktatni Nasszer
elnököt, hogy helyét egy olyan személy vegye át, mint pl. a kommunista eszmék iránt nyitottabb Ali Szabri.
Ennek realizálására szerinte Moszkva már 1967 áprilisától idegháborút indított Kairó ellen, amikor folyamatosan
meg akarta győzni egy általános izraeli támadás készületeiről. A szovjetek arábiai ambícióinak igazolására
Gromiko külügyminiszter 1967. március 20. és április 1. közötti egyiptomi látogatását hozza fel példának. A
tárgyalások alatt ugyanis a szovjet államférfi tudattal Nasszer elnökkel, hogy országa nem hajlandó finanszírozni
a háború kiteljesítését a régióban, miközben ettől függetlenül támogatásáról biztosította a dél-arábiai forradalmi
mozgalmat. (Rahmy, Ali Abdel Rahman: The Egyptian Policy in the Arab World. Intervention in Yemen, 1962–
1967. Washington, University Press of America, 1983. 229–235.)
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adatokat gyűjtsön az ország gazdasági életéről készülő doktori disszertációjához. Szanaában a
köztársasági kormány szolgálatába állt és megalapította, valamint irányította a Jemeni Arab
Köztársaság első pénzügyi intézményét, a Jemeni Újjáépítési és Fejlesztési Bankot, valamint
doktori értekezésének megvédését követően többször is betöltötte a gazdasági miniszteri
tisztséget.
A jemeni kérdés nem kerülte el a marxista történetírás figyelmét sem. Fred Halliday a
polgárháborút az Arab-félsziget eseményeivel összefüggésben, az imperializmus és a
felszabadító mozgalmak küzdelmén keresztül elemzi (Arabia without Sultans). A forradalmi,
alapvetően baloldali mozgalmak jelentőségének és szerepének felnagyítása jellemzi. ÉszakJemen esetében a monarchia adminisztratív, népnyúzó rendszerének részletezése. Megítélése
szerint az egyiptomi beavatkozás amellett, hogy megmentette a köztársaságot annak kezdeti
napjaiban, egyúttal deformálta is azt. Az 1970-es kiegyezés után szerinte az 1962.
szeptemberi forradalom értelmét veszítette, ezért pedig nem a köztársaságot sújtó belpolitikai
válságot vagy a royalista erőket, hanem egyértelműen a nasszerista beavatkozást teszi
felelőssé. Szerinte az egyiptomiak felelőssége, hogy a köztársaság gyenge maradt. Ezzel vált
lehetővé, hogy ha nem is a royalisták, de a „köztársasági feudális erők” diadalmaskodjanak. 3
A tömeg szerepének jelentőségét hangsúlyozza, amelyet megítélése szerint következetesen
becsapnak az új rendszer konszolidálása során a korábbi forradalmak tapasztalatai alapján.
Véleménye szerint a törzsi rendszer fenntartása érdekében 1967 után a szanaai vezetés
elárulta az ország lakosságát, hogy a baloldali mozgalmak likvidálásával a köztársaság már
csak nevében éljen tovább. 4
Az 1980-as évektől pozitív tendenciaként figyelhető meg a korhű dokumentumok
kötetjellegű kiadása. A forrásközlés ebben az esetben minden kommentártól, magyarázattól
mentes. Szeretnénk megemlíteni ennek kapcsán Ibrahim al-Rashid (Yemen Under the Rule of
Imam Ahmad), valamint Doreen és Leila Ingrams (Records of Yemen) munkáit.
Az említett kiadványok mindegyikében közös, hogy Jemen és a szocialista országok
kapcsolatát, ha érintik is, azt csak érintőlegesen, az említés szintjén teszik. Különösen nagy
fontosságot tulajdonítunk emiatt Stephen Page könyvének (The USSR and Arabia: The
Development of Soviet Policies and Attitudes towards the Countries of the Arabian Peninsula,
1955–1970). A szerző a szovjet szakirodalom és a korabeli publicisztika áttekintésével a
tudományos kritériumoknak legmesszebbmenően megfelelve elemzi Moszkva kapcsolatait a
régióval a kezdetektől 1970-ig. További, az értekezés elkészítéséhez nélkülözhetetlen
3
4

Halliday, Fred: Arabia without Sultans. Harmondsworth, Penguin Books Ltd. 1974. 106.
Halliday, 1974. 125–126.
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munkaként szeretnénk megemlíteni Mark Katz munkáját (Russia & Arabia: Soviet Foreign
Policy toward the Arabian Peninsula).
Az említett munkákban közös vonás, hogy a hangsúlyt a Szovjetunió és az Arabfélsziget kapcsolatára helyezik, ahol Moszkva jemeni politikája csak részét és nem egészét
képezik az értekezéseknek. A problémakör elmélyültebb és árnyaltabb tárgyalásához emiatt
nagy segítséget jelentettek a korabeli publicisztika sajtótermékei. E tekintetben elsőként a
Cikkek a Nemzetközi Sajtóból jelentőségét szeretnénk kiemelni. Olyan, főleg a nyugati
napilapok magyar nyelvre fordított repertoárját veheti kezébe az olvasó, amit korlátozott
számban csak a politikailag feltétlenül megbízható személyek aktuálpolitikai ismereteinek
bővítésére szántak. A szocialista országok kérdésben elfoglalt álláspontját mutatja az
International Affairs (Moscow) és a Nemzetközi Szemle. E folyóiratokat amiatt is fontosnak
tartjuk, mivel általuk metodikailag bepillantást nyerhetünk a korabeli tömegpropaganda
mechanizmusába; azaz hogyan kommunikálták le a jemeni eseményeket a lakosság felé. A
Londonban kiadott The World Today már a Nyugaton élő baloldali gondolkodók látásmódjába
nyújt betekintést. Ezek mellett még számos, a jemeni fejleményeket vagy a Szovjetunió
közel-keleti politikáját tárgyaló tanulmány kapott helyet olyan, a régióval foglalkozó
folyóiratokban, mint a Politique étrangère, The Middle East Journal, a The Middle Eastern
Affairs vagy az Orient (Paris). A napilapok közül a londoni Timest, a disszertáció magyar
vonatkozásai miatt pedig a hivatalos magyar sajtóorgánumként funkcionáló Népszabadságot,
a Népszavát és a Magyar Hírlapot szeretnénk megemlíteni. A felsorolt magyar napilapokban
szereplő cikkek sok esetben szinte szóról-szóra megegyeznek. Összevetésüket mégis
fontosnak tartottuk, mivel például a Magyar Hírlapban részletesebben jelentek meg a
nemzetközi hírügynökségek jelentései, míg a másik két lap az esetek többségében az
események szocialista vonatkozásainak bemutatásával megelégedett az információk egyoldalú
közlésével. 5
Magyar szerzőtől Jemen történetével kapcsolatos értekezés gyakorlatilag nem jelent
meg. Az egyetlen kivételt Győrffy Tibor könyve jelenti (MTI Világpolitikai Dokumentumok:
Jemen). Használhatóságát viszont rendkívül behatárolja, hogy erősen magán viseli a korszak
szellemiségét és ideológiai megközelítését. 6

5

Példák erre a jemeni polgárháború kirobbanását követő első hónapok cikkei. Azokban a Népszabadság és a
Népszava gyakorlatilag a köztársasági oldal álláspontjának közlésére szorítkoztak, míg a Magyar Nemzetben
emellett, ha szűkszavúan is, de helyet kapott a royalista oldal véleménye.
6
A legfrissebb Jement bemutató munka magyar szerzőtől az 1990-es évek második felében az országban
praktizáló orvos, dr. Séllei Lajos könyve (Utazások és gyógyítások Jemenben).
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A szocialista országok jemeni szerepvállalását szerencsére árnyalják a Magyar
Országos Levéltárban található dokumentumok. Már 1956-tól olvashatunk olyan, a jemeni
fejleményekkel kapcsolatos titkos és adminisztratív iratokat, amelyek betekintést nyújtanak
hazánknak az arab állam életében játszott szerepére. A szocialista országok jemeni
álláspontjáról készített beszámolók és a kairói magyar nagykövetség helyzetelemző jelentései
mellett szinte napi szinten nyomon követhető például a magyar–jemeni diplomáciai kapcsolat
létrejötte, a jemeni ösztöndíjasok mindennapi élete és tanulmányi előmenetele hazánkban, a
különböző témakörökben folytatott magyar–jemeni tárgyalások és azok eredményei, vagy a
magyar kórház felszerelése és működtetése Szanaában.
A disszertáció elkészítése során a különböző arab nevek és kifejezések egységes
átírásához Ligeti Lajos Keleti nevek magyar helyesírása című munkáját vettük alapul.
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Jemen belpolitikai helyzete a 20. század első felében
A lakosság társadalmi és vallási megoszlása
A rómaiak által Arabia Felixnek elnevezett Jemen az Arab-félsziget délnyugati részén
fekszik, a Vörös-tenger déli bejáratánál, ahol a Báb-el-Mandeb szoros köti össze az Indiaióceánt a Vörös-tengerrel. 7
Területe 1962-ben 195 ezer km2, lakossága 4-5 millió fő volt. 8 Korábban két fővárosa
is volt; a legfontosabb és egyben legnagyobb, mintegy 120 000–150 000 fős lakossággal
rendelkező Szanaa, valamint az 1948−1962 között az imám 9 székhelyének számító Taizz. A
két várost, illetve az azokat Hodeidával összekötő útvonalak határolták az ország központi
régióját, az úgynevezett „háromszöget”. Ebben az állam területének mintegy harmadát alkotó
délnyugati régióban bizonyult leghatékonyabbnak a központi hatalom irányítása és
ellenőrzése, valamint itt bontakoztak ki az egyes modernizációs folyamatok.
Az ország lakossága főként perzsákból és arabokból állt, akik mellett számos indiai és
szomáliai származású személy élt az országban.

7

A régió elnevezését a lakosság viszonylagos gazdagságának, valamint a kedvező geológiai és klimatikus
viszonyoknak köszönhette, amelyek sokszínű kultúra kialakulását tették lehetővé. Már az ókorban öntözőművek
épültek itt, virágzó városok születtek; az egyes uralkodók emlékét sok száz felirat örökítette meg. A Vöröstenger elhomokosodásával és a parti hajózás háttérbe szorulásával a karavánok útvonala a nyugati parton haladt
Szíriába, ami tovább növelte a jólétet. (Germanus Gyula: Allah Akbar. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó,
1976. 110-123.)
8
A lakosság létszámát ekkor még nem lehetett pontosan meghatározni. Ennek okai, hogy egyáltalán nem
tartottak népszámlálást a monarchia idejében, csak becsülni lehetett a születések és az elhalálozások számát,
amihez hozzájárult még az illegális kivándorlás is. Hozzá kell ehhez tenni, hogy számos, a határ menti régiókban
élő jemeni törzs tagjai számára ismeretlen volt a határ fogalma, így vándorló életmódjukból kifolyólag gyakran
telepedtek le rövid időszakokra az Ádeni Protektorátus vagy Szaúd-Arábia területén.
9
A kifejezés leggyakrabban a közös imádságot vezető személyt jelölte a mecsetben. Ettől a jelentéstől
elvonatkoztatva használták a „muszlimok vezetője” értelemben is. A címet utóbbi értelmében többnyire a síita
irányzat követői használták, akik számára az imám követendő példa volt alattvalói előtt. Egy 11. századi
kinyilatkoztatás szerint ugyanis „az imamátus ahhoz az életerejében levő, szellemileg és testileg egészséges
férfihoz tartozik, aki a Próféta lányának, Fatimának és Alinak a leszármazottja, aki a legbölcsebb a vallási
kérdésekben és legbátrabb a csatában, szülei törvényes leszármazottja, aki alkalmas a kormányzásra, aki
becsületes, nagylelkű és vallásos, illetve aki kardjának pengéjével nyeri el az imamátust.“ Az imámmá
megválasztott személyt később már nem lehetett megfosztani felruházott tisztségétől, viszont „ … egy
szolgalelkű, aki házában székel, függönye mögött henyél, igazságtalan kormánynak alázatosan behódol, nem az
erkölcsnek megfelelően és a gonosszal szembeszállva irányít: az nem imám.” (Boxhall, P. G.: The Yemen –
background to recent events. Army Quarterly & Defense Journal, LXXXVIII. July 1964. 203.; Ingrams, Harold:
The Yemen: Imams, Rulers & Revolutions. London & Southampton, John Murray, 1963. 154.; Stookey, R. W.:
Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic. Boulder, Colorado, Westview Press, 1978. 84–85.) A szakrális
és világi hatalmat önmagában egyesítő jemeni imám tisztséggel szemben támasztott elvárásokhoz és a sáfiták
imámhoz fűződő kapcsolatához lásd bővebben: Messick, B.: The Calligraphic State, Textual Domination and
History in a Muslim Society. Berkeley, University of California, 1993. 1993, 37-40.
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Vallási tekintetben a lakosság túlnyomó része muszlim volt: főként síiták (zeidita 10 és
iszmáilita 11 ) és szunniták (sáfita), valamint jelentős vallási kisebbséget képviseltek az
izraeliták 1952-ig, amikor is túlnyomó többségük kivándorolt Izraelbe. 12 A világi és a
szakrális hatalmat egy kézben egyesítő imám, aki eredetét egyenesen a prófétától
származtatta, az uralkodói posztot a zeidita síita irányzat vezetőjeként töltötte be.
A sáfiták és a zeiditák aránya megközelítőleg azonos volt a lakosság egészét
tekintve. 13 A sáfiták elsősorban a Tiháma-síkságon éltek, míg a zeiditák az ország központi és
északi hegyvidékein. A sáfiták a zeiditáknál sokkal nyitottabbak voltak a kereskedelem és a
termelés irányában, valamint nagyobb hajlandóságot mutattak a városokban való
letelepedésre. A törzsi−városi ellentéteket vallási megosztottság mélyítette el. A sáfiták
ugyanis csak a világi hatalom tekintetében ismerték el a zeidita imám uralmát. A vallási és
civil életben a sáfita ulema főségét tekintették meghatározónak, ami alapvetően befolyásolta a
zeiditákkal szemben tanúsított magatartásukat is. A központi hatalom részéről ennek ellenére
nem történtek lépések e vallási felekezet felszámolására az országban, sőt kompromisszum
alakult ki az iszlám vallás e két ága között; a sáfiták elfogadták az udvar rendeleteit,
10
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amelyeket saját jogrendszerük szerint értelmeztek, cserébe lehetővé tették gyermekeik
számára vallásuk oktatását és gyakorlását. Másfelől sáfita vallású személyek nem juthattak
meghatározó állami tisztséghez, illetve a fegyveres erőknél nem támogatták kinevezésüket
magasabb rang betöltésére. Ez az alárendelt helyzet további összetűzéseket eredményezett.
Sokan hagyták el emiatt az országot, hogy külföldön diákként vagy munkásként keressék az
érvényesülési lehetőséget. Távollétük alatt többségük a modern világ vívmányainak és
ideológiáinak hatásai alá került, amelyeket visszatérésük után megkíséreltek hazájukban is
meghonosítani. Ez viszont a külvilágtól gyakran elszigeteltségben élő, kiváltságait féltő
zeiditák ellenállásába ütközött. A vallási megosztottság így új dimenzióval egészült ki a 20.
század első felére: a privilegizált és mellőzött csoportok közötti szociális feszültség a
modernizmus–konzervativizmus küzdelmével gyarapodott. 14
A jemeni társadalom viszont nem csak törzsi–városi vagy vallási alapon
differenciálódott. A viszonylag homogénnek tekinthető etnikai származás ellenére törésvonal
alakult ki a törzsek esetében, ahol az együttműködés tekintetében az északi–keleti–nyugati
szövetségek sokkal nagyobb koalíciós háttérrel rendelkeztek a déli és a központi régiók
törzseivel szemben.
A szociális tagozódást tovább árnyalták a társadalmi osztályok is. A hierarchia élén az
eredetüket a Prófétától származtató és ezért a társadalmi-vallási élet elitjét alkotó szajjid
arisztokrácia megközelítőleg 50 000 fős közössége állt. Őket követték az iszlám törvényekben
és teológiában jártas gazdag családok tagjai, a kádik. 15 Alattuk helyezkedett el a kézművesek,
mesteremberek, kis- és nagykereskedők heterogén csoportja. Nyitottságának köszönhetően ez
a réteg nyújtotta a legtöbb lehetőséget a társadalmi mobilitásra; kellő nagyságú vagyon,
kapcsolatok és szerencse birtokában a felemelkedésre vagy ezek hiányában sokszor a
marginalizálódásra.

Végül

a

szabad

emberek

közül

a

lealacsonyítónak

tekintett

foglalkozásokat – pl. hentes vagy borbély – űző muzajjanok álltak a társadalmi ranglétra
legalján. A társadalom archaikus jellegét mutatta, hogy még a 20. században is fennállt a
rabszolgaság intézménye. Ezeknek az afrikai és etiópiai ősöktől származó fekete bőrű
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szolgáknak, az akhdamoknak a soraiból kerültek ki a cselédek, valamint ők látták el a
köztisztasági funkciókat és végezték a muszlimok által alantasnak tartott feladatokat. Bár
kevesek élvezhették ennek előnyös oldalait, fennmaradását mégis segítette, hogy Jemenen
keresztül húzódott a szaúd-arábiai piacokat Afrikával összekötő rabszolga-kereskedelem
útvonala. 16

A törzsek helyzete és szerepe
A lakosság tekintélyes részét nomád és félnomád népesség alkotta. 17 A tevetenyésztő
beduin törzsek kezdettől fogva ellenséges viszonyban álltak a hadar elnevezésű,
földművelésből és kereskedelemből élő városi lakossággal, amelyet kényelmes életmódja
miatt tehetetlennek tartottak, és lenéztek mert velük ellentétben nem viselt fegyvert. A beduin
törzsfőnökök csak kevés földművelésre alkalmas területet birtokoltak, megélhetésük nagy
részét a karavánok fegyveres kísérete, a kereskedés és a zsákmányszerzés biztosította. 18
A letelepedett törzsek többsége a Nagy-Jemeni Fennsík völgyeinek valamelyikében
hozott létre kisebb falvakat. A vándorló életmód feladása után is megőrizték azonban törzsinemzetségi szokásaik többségét. Továbbra is nagy állatállományt tartottak, melynek ellátása
időszakos vándorlást kívánt meg. Ezzel párhuzamosan saját földjeiken mezőgazdasági
munkákat is végeztek, hogy biztosítsák mindennapi szükségleteiket, állataik takarmányát,
illetve a heti piacra szánt termékeket. Lakóhelyük természeti viszonyai egyúttal
megnehezítették a más törzsekkel, illetve a központi irányítással való kapcsolattartást is.
Elszigeteltségük

természetes

következménye

volt

a

törzsek

körében

uralkodó

individualizmus, a tradíciók feltétlen tisztelete, a szabadsághoz való megalkuvás nélküli
ragaszkodás, a vallási intolerancia, illetve az idegengyűlölet. 19
A törzsek tagjai származásuknál fogva a jemeni lakosság elitjének tekintették
magukat. A városok lakosságával szemben szilárd, sok esetben már szélsőséges
16
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identitástudattal rendelkeztek. Ennek fennmaradását segítették a korábban kialakult és az idők
során megmerevedett földrajzi határok, valamint az a képesség, hogy a törzsek tagjai rokoni
kötelékeiknek köszönhetően krízisek idején képesek voltak összefogni, és szövetségbe
tömörülni. Eredetüket mindannyian az iszlám előtti civilizációkra és szövetségekre vezették
vissza. Önálló politikai és szociális egységként kivételezett osztályt alkottak a lakosságon
belül arányuknak és hatalmi túlsúlyuknak köszönhetően. Konzervatív beállítottságuk
alapvetően behatárolta az adminisztratív, vallási vagy bármely egyéb vallási reformok
bevezetését és sikeres megvalósulását. 20
Minden törzs a valóságban egy-egy kis nemzet volt, saját területtel, kutakkal, piaci
helyekkel, ellenségekkel és szövetségesekkel, valamint önálló történelemmel. A tagok a törzs
vezető családjaiból maguk választották meg vezetőjüket, akit sejknek vagy akílnak neveztek.
Megválasztása nagymértékben függött műveltségétől, szervező képességétől, személyes
fellépésétől, illetve a harcok során tanúsított bátorságától. A sejkek hatalma emellett sok más
összetevőn is múlott, mint például törzsük nagysága, annak összetartása, családi hátterük és
szövetségeseik. Ez az oka annak is, hogy a megválasztott törzsfők életkora gyakran húsz és
negyven év között volt. Ő volt a legfőbb bíró, törzse érdekeinek védelmezője és hatalmának
képviselője más törzsekkel, sőt magával a kormánnyal szemben. 21
A sejkek viszonya a központi hatalomhoz az ország különböző régióiban eltérő volt.
Az imámok Jemen déli térségét, illetve a Tiháma-síkság nagy részét közvetlenül irányították
egy képzett hivatalnokréteg által, akik átvették a törzsfők szerepét az alattvalók és az
uralkodók közötti közvetítésben. Ennek köszönhetően az itt élő törzsek számos
megkülönböztető jellegzetességüket elveszítették az évek során és helyettük a paraszti
társadalomra jellemző szokásokat vettek át. Identitásuk a korábbi törzsi helyett földrajzi lett.
A szokásjog elsorvadt azzal a képességgel egyetemben, hogy közcéljaik elérése érdekében
koalíciókat hozzanak létre. Ezzel szemben az északi területeken az imámok uralma váltakozó
és közvetett jellegű volt. Ez többnyire a zakat begyűjtését, a lázadó magatartás megbüntetését
és korlátozott időtartamra katonák toborzását jelentette eseti jellegű hadjáratokra. A sejkek
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feladatai jól definiáltak és elismertek maradtak, a törzsi hagyományok, szokások és
összetartozásuk tudata érintetlen maradt. 22
Helyzetükből adódóan a sejkek támogatása vagy ellenállása jelentős befolyással bírt az
imamátus politikájára, hiszen tőlük függött, hogy az állam vezetője hány harcost bírt
felvonultatni hatalmának fenntartására, illetve megóvására. Sokan közülük emiatt állami
tisztséget is vállalhattak. Az ország adminisztratív irányításában fontos szerepet betöltő
kádikat is gyakran közülük jelölte ki az uralkodó. Ezek a törzsfőnökök ebből kifolyólag
gyakran jutottak olyan előnyökhöz, amelyek a társadalmi elismerés mellett gazdasági téren is
biztosították pozíciójukat a törzsön belül. Többségük jelentős földterületekkel, a törzs
területén pedig korlátlan hatalommal és tekintélyes fegyveres erővel rendelkezett. Noha
egyedi esetekben gyakran került sor összeütközésekre a sejk és a törzs tagjai között, azonban
az ellentét azonnal megszűnt és szolidaritásba ment át, amint a sejk törzsének vezetőjeként
szállt szembe külső ellenségeivel. Az eltérő identitást valló, tradícióikat és privilégiumaikat
fenyegető ellenfél támadása esetén az egyes törzsek egy prominens sejk, a sejkek sejkje által
vezetett törzsszövetségekbe tömörültek, amelyek közül nagyságának és jelentőségének
köszönhetően kiemelkedett a Hásid és a Bakíl. Szövetségi rendszerük viszont érdekvezérelt
volt; a megállapodásokat habozás nélkül megszegték, ha a partner helyzete rosszra fordult és
ebből előnyt remélhettek. A legkisebb sérelem hatására is könnyen törzsek közötti háborúk
robbanhattak ki, ha a kormány nem volt a kellő eszközök birtokában ennek
megakadályozására. Ha mégis sor került fegyveres konfliktusra, azt korlátozott célokkal és
eszközökkel vívták meg egymással. A totális háború nem jellemezte küzdelmüket; nem
törekedtek törzsi riválisaik lemészárlására vagy az általuk lakott terület elfoglalására. Ez a
visszafogottság viszont már nem jellemezte őket az északi városok kirablásánál vagy a
nyugati és déli régiók gazdagabb mezőgazdasági közösségeinek fosztogatásánál. 23
A törzs hatalma és becsülete egyszerre függött attól, hogy képes legyen megvédeni
önmagát és kiterjeszteni védelmét más csoportok felett. Ennek megfelelően harcosai bátor,
vendégszerető, a költészetre fogékony, kiváló szónoki képességgel rendelkező, de egyben
megosztott, folytonosan vitázó és állandóan harcra kész katonák hírében álltak. Az arab
kabjala értékvilágához viszonyították viselkedésüket, amely megkövetelte, hogy szavatartóak,
maguk és társaik becsületének védelmére azonnal harcra készek, gyengéket védelmezőek,
figyelmesek, erősek, lojálisak, vendégszeretők és bőkezűek legyenek.
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A közösség minden tagja puskát és a férfikor jelképének számító széles, mintázott,
övükbe tűzött görbe ezüst, réz, vagy csont markolatú dzsambia tőrt tartott magánál. 24 A bőr,
vagy műanyag tölténytárat öv formában, vagy mellen keresztbefűzött szalagként még abban
az esetben is viselték, ha puskájuk éppen nem volt közelükben. Sajátos törzsi jellemzőnek
számított emellett a futa – a harcosok ruházata –, ételeik, népi zeneviláguk vagy törzsi
táncuk. 25

A központi hatalom felépítése és jellege
Jemen 1962. szeptember 27-ig abszolút monarchia volt. Az uralkodó kezében
összpontosult az adminisztratív, a törvényhozói és a végrehajtó hatalom. 26 Az állam
irányításának hatékonyságát behatárolta a pozíciójukat féltő szajjidok egymással folytatott
hatalmi rivalizálása és a képzett adminisztratív réteg hiánya. 27 1931-ig Jahja imám napi
rendszerességgel hallgatta meg tisztségviselői beszámolóit, fogadta a lakosság kérvényeit,
döntött a vitás ügyekben és ellenőrizte a kiadott utasítások végrehajtását. Mindössze személyi
titkárában és a külkapcsolatokat irányító beosztottjában bízott meg, akik mellett a különböző
feladatokat ellátó titkárok, írnokok és az uralkodó személyi szolgái segítették az
adminisztratív élet működését. 1931-ben az imám kabinet létrehozásáról és miniszterek
kinevezéséről határozott a hadügy, igazságügy, pénzügy, mezőgazdaság, kommunikáció és
oktatás területére. A haladó elgondolásról viszont hamar kiderült, hogy realizálása nem több
puszta illúziónál. Az imám az új kormánytagokat a politikai ügyvitelben járatlan fiai, valamint
megbízható udvaroncai közül nevezte ki, akik mögött nem álltak minisztériumok. Csupán az
imám személyes tanácsadói voltak a „tárcáiknak” megfelelő területen, akiknek feladata az
esetek többségében kimerült a lakossági kérvények felterjesztésében és az uralkodói döntések
végrehajtásának ellenőrzésében. A mindenkivel szemben bizalmatlan uralkodó továbbra is
figyelemmel kísérte a részleteket, összetett kérdések megítéléséhez legfeljebb meghallgatta a
két konzultatív testület – a zeidita közösség idősebb tagjait tömörítő Dzsamijat as-Súra
24

McLean, Neil: A lojalisták között Jemenben. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, VII. (92) 1962. 52.
Adra, Najwa: Tribal Dancing and Yemeni Nationalism. In: Le Yémen, passé et présent de l’unite. Viviane
Fuglestad – Aumeunier (red.) Aix-en-Provence, 1993. 161-162.
26
1919–1934 között az ország irányítása kizárólag Jahja imám kezében összpontosult. Egészségének
hanyatlásával azonban decentralizáció ment végbe, aminek köszönhetően a hercegek fokozatosan kisajátították
maguknak a meggazdagodásukat biztosító pozíciókat. A folyamat Ahmed imám trónra lépéséig tartott, aki
visszatért a centralizált hatalomgyakorláshoz. Döntésével szembeszálló testvéreit kivégeztette, bebörtönözte
vagy száműzetésbe kényszerítette.
27
A monarchia időszaka alatt mindössze 8 féle hivatalnoki tisztség létezett: a tartományokat igazgató
kormányzói, a peres ügyekben ítélkező bírói, az adószedői, börtönőri, vámtiszti és alkalmazotti, katonai,
gazdasági intézői, és tanári. (Heyworth-Dunne, J.: Témoignage sur le Yémen. Orient (Paris) VIII. (31) 3e
trimestre 1964. 27.)
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(Konzultatív Gyülekezet) és a Madzslisz as-Súra (Konzultatív Tanács) – véleményét. Még a
legtriviálisabb ügyben is ki kellett kérni döntését, így esetleges megbetegedése esetén
felépüléséig gyakorlatilag teljesen megbénult az ország adminisztratív rendszere. 28 Mindez
kínosan lassúvá tette a kormányzati ügyintézést. Tényleges hatáskörrel és szervezett
apparátussal csak a külügyminisztérium rendelkezett, mivel ez a hivatal intézte az összes
gazdasági, politikai és más egyéb, a külfölddel kapcsolatos ügyeket. 29
A királyi és állami háztartás nem volt különválasztva. 30 A királyi és állami birtokok
jövedelme, valamint az összes egyéb állami bevételek felett az imám rendelkezett.31 Az
iszlám törvényekben előírt vallási adó, a zakat mellett a belföldi kereskedelemre 8%-os, a
luxuscikkek – mint a kávé, a gyapjú, vagy a fűszer – forgalmazására 15%-os illetéket vetettek
ki, az új hadsereg megteremtésének anyagi feltételeit pedig a „dzsihád hozzájárulás”
beszedésével

biztosították. 32

A

földesurakat

rendszeres

ajándék

illette

meg,

a

kormánytisztviselőknek és a katonáknak pedig ingyen szállást és étkeztetést kellett biztosítani.
Emellett minden termés 1/10-e az államot illette, amelyet a katonaság hajtott be a
parasztoktól. Mindezeken felül további terhekre számíthattak azok a családok, amelyeknek
külföldön dolgozó rokona pénzt utalt haza. 33 Az uralkodó a befolyt összegek nagyságától
függetlenül saját belátása szerint állapította meg a közszükségletre felhasználható összeget. 34
Az imám több területen kereskedőknek adta el az adóbehajtási jogot, ami tovább rontott a
kiszolgáltatott lakosság helyzetén. Az így nyert állandó bevételek mellett közismert volt az
uralkodó fösvénysége. A kormány kiadásait a még megengedhető minimális szinten tartotta,
amiből a legnagyobb tételt az alulfizetett tisztségviselők havi járadéka tette ki. A katonák egy
angol fontnak megfelelő összegű zsoldot kaptak egy hónapra. Ez azt eredményezte, hogy a
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A kihallgatásokat az imám személyesen vezette, palotájában pedig naponta találkozott a 15 fős Konzultatív
Tanáccsal. A miniszterelnök nyitotta fel a postát, majd a leveleket és táviratokat tovább adta uralkodójának. Ha a
kérelmező biztos akart lenni abban, hogy foglalkoznak kérelmével, akkor fizetett válaszú levélben terjesztette fel
ügyét. Ez jelentős bevételt képezett a kincstár számára. (Fayein, Claudie: Egy francia orvosnő Jemenben.
Budapest, Gondolat Kiadó, 1964. 40–41.; Kaster, H. L.: Jemen – Ugródeszka Moszkva számára Afrika felé.
Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, VII. (78) 1962. 73.)
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Pawelke, Günther: Der Jemen, das verbotene Land. Düsseldorf, Econ Verlag GMBH, 1959. 73–74.; Rashid,
Ibrahim al- (ed.): Yemen Under the Rule of Imam Ahmad. Chapel Hill, Documentary Publications, 1985. 22–25.
30
Az államkincstár nagysága egyes elbeszélések szerint nem volt több néhány láda aranynál. Ezt is mindig
magával vitte utazására az imám attól való félelmében, hogy távollétében lázadás tör ki. (Mansfield, Peter: A
kommunisták szemet vetnek egy despota királyságára. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, VII. (78) 1962, 37.)
31
Összesen 14 fajta bevételi forrást állt az uralkodó rendelkezésére. (Heyworth-Dunne, 1964. 27–28.)
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Dresch, Paul: A History of Modern Yemen. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 46.
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Dreyer, 1983. 70–71.; Halliday, 1974. 86–88.
34
Az imámnak a köz érdekében kifejtett politikájára adat, hogy az 1960-as évek elején csupán az akkori főváros,
Taizz rendelkezett vízvezetékkel a jemeni városok közül. Ez a vízvezeték sem működött azonban tökéletesen,
mivel gyakran eldugult vagy a földtulajdonosok szívták le a vizet belőle még a város előtt. Az elektromos áram
használatát csupán a lakosság 3%-a engedhette meg magának kiugróan magas ára miatt. (Lenczowski, George:
The Middle East in World Affairs. London, Cornell University Press, 1980. 623.)
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helyőrségek is a parasztokat dézsmálták, ami ellen nem volt jogi védelem. A földművelők
elkeseredésének kirobbanását csupán az imám személye iránt tanúsított vallásos érzületük
tartotta vissza.
Írott alkotmány hiányában a törvényhozás és bíráskodás rendeletek útján történt. A
Korán szúráihoz szorosan kapcsolódó saríán, a Próféta véleményét, szavait és tetteit magában
foglaló szunnán, az analóg esetekre alkotott kijászon, valamint vallás és vallásjogi tudósok
megegyezésén, az idzsmán alapultak, amelyeket az imám belátása szerint tolmácsolt
alattvalóinak. 35 Az uralkodó törvényhozói hatalmával élve az alsóbb szintű bírósági hatáskört
általa delegált bírákkal, a hákímokkal töltötte be, akik feladatukat elméletileg a tartományi
kormányzótól függetlenül látták el.
A törzsek rendelkeztek emellett az íratlan törvényeiket, szokásaikat és tradíciókat
magában foglaló urffal, amely a törzsi vezetők és bölcs tagok nemzedékről nemzedékre
áthagyományozott döntéseire épült. Ennek szellemében önállóan bíráskodtak mindennapi
ügyeikben a sejkek, illetve az ország legkeletibb felében és Hadramautban a mandakok, a
vándorló „békebírák”. 36 Mivel a törzsi identitás elválaszthatatlan részét képezte, így
hiábavalónak bizonyultak a háttérbe szorítására és a saría kizárólagos jogforrássá való tételére
irányuló kísérletek. Legitimitását az 1930-as évek közepén Jahja imám hivatalosan is
elismerte, amikor minden közigazgatási kerület élére két döntőbírót – egyet a saría, egyet
pedig az urf ügyek ellátására – nevezett ki. Innentől kezdve gyakorlatilag két jogrendszer
funkcionált egymással párhuzamosan Jemenben: a kerület ámiljává (kormányzó) megtett sejk
által alkalmazott világi, és a hákím (bíró) tolmácsolta vallási törvény. Amennyiben a
felmerülő problémát nem sikerült megoldani, úgy a vitázó felek a szanaai fellebbviteli
bírósághoz, az isztinafhoz fordulhattak panaszukkal. Utóbbi irányítását az imám saját kézben
tartotta meg; több ügyben is személyesen ítélkezett bírói minőségben.
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Dreyer, 1983. 64–68.; Pawelke, 1959. 81–100.
Az urf legfőbb jellemzőjeként a törzs tagjai kollektív felelősséggel tartoztak egymás iránt. Bármilyen
egyénileg elkövetett szégyenletes tett az egész törzs sarafjának (becsületének) elvesztését kockáztatta. Területi
szuverenitásuk hangsúlyozására óvták a lakóhelyükön átutazó barátnak tekintett személyek testi épségét és
közösen védték a törzs kollektív vagyonát. Számos ponton ellentétben állt viszont az imámok által támogatott
saría joggyakorlattal, amely például a törzsi törvényekkel szemben lehetővé tette a nők számára a javak
öröklését. E két joggyakorlat mellett Jahja imám kísérletet tett még egy leegyszerűsített törvénygyűjtemény, a
madzslisz bevezetésére is. (Chelhod, Joseph: La Société yéménite et le droit. L’Homme, XV. (2) avril–juin 1975.
71–72.; Laubaune, 1981. 747–748.; Serjeant, R. B.: The Interplay between tribal affinities and religious (Zaydī)
authority in the Yemen. In: Customary and Shari’ah Law in Arabian Society. Hampshire, Variorum, 1991. 43–
45.; Stookey, 1978. 178-179.; Wenner, 1967. 68-69.)
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A központi kormányzat helyi hatóságai livákra (tartományok), kadákra (megye),
náhijákra (körzet), izlákra (kerület) és uzlákra tagolódott. 37 Ezekben közigazgatási
egységekben az imám által korlátozott hatalmi jogkörrel felruházott tisztségviselők – emírek,
ámilok, akílok, sejkek és elvétve hákímok – gyakorolták a hatalmat. 38 A kormányzó
alárendeltségébe tartozott a rendőrség, a polgári ügyek bírósága, az adószedők stb. Helyi
szinten önállóságot élveztek viszont a vakufok tisztségviselői, akiknek a tevékenységét az
uralkodó által kinevezett két főfelügyelő ellenőrizte.
Az imámnak kényszerrel vagy egyes előnyök ígéretével sikerült alattvalói hűségét
biztosítani, amely azonnal eltűnt, ha hatalma gyengülni látszott. Rendkívül kiterjedt
kémhálózatot tartott fenn emiatt; saját emberei mellett a tartományi kormányzók, sejkek vagy
fontos kormányzati tisztségviselők ügynökei is folyamatosan figyelték és jelentették az
országban tapasztalható politikai változásokat és a tudtukra jutott titkos összeesküvések
terveit, résztvevőit. A törzsek és a befolyásos személyek esetében megvesztegetést és
túszszedést alkalmaztak. 39 Ha azonban mindez elégtelennek bizonyult, akkor az uralkodó az
„imamátus szárnyainak” is nevezett Hásid és Bakíl törzsszövetség harcosaival fojtotta el a
lázadást. 40
Az imám a harcba szólított törzsi harcosok mellett egy kevésbé ütőképes 15–20 000
fős milíciával, és egy hasonló nagyságú, hivatásos katonákból álló reguláris sereggel is
rendelkezett, amely szolgálataiért cserébe adómentességet élvezett.41
A központi hatalom által bűnösnek talált vagy akárcsak vélt személyek esetében
leggyakrabban kézlevágással, nyelvkivágással, korbácsolással, meghatározatlan időre szóló
bebörtönzéssel vagy láncra veretéssel éltek, illetve a hatalomra nézve különösen súlyos
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Lambardi, Nello: Divisioni amministrative del Yemen. Con Notizie economiche e demografiche. Oriente
Moderno, XVII. (7–9) Luglio–Settembre 1947. 143–162.
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A tartományi kormányzókat később náibként, az imám helyetteseként is azonosították. (Peterson, 1982. 56.)
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ki. A fiúk meglehetősen kiegyensúlyozott körülmények között éltek az uralkodó palotájában, ahol az imám
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Republican Yemen. London, Robert Hale, 1967. 30.; Wenner, 1967. 78-80.)
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bűntettet elkövetőket nyilvánosan lefejezték. Csonkolásos büntetés esetén a levágott
testrészeket többnyire bebalzsamozták és közszemlére tették okulás céljából. 42

Gazdasági helyzet
Jemen a 20. század közepén a világ gazdaságilag legelmaradottabb országainak egyike
volt. Szuverenitásának elnyerését nem utolsó sorban annak köszönhette, hogy a kor egyetlen
nagyhatalma sem volt érdekelt az ország gyarmatosításában az I. világháború után. A
függetlenség megtartása érdekében azonban az 1918-ban megszűnt oszmán megszállást
negyvenéves elszigetelődés követte, ami lehetetlenné tette a kapitalista fejlődés megindulását
az országban. A világgal való kapcsolatot az Ádennel folytatott kereskedelem jelentette
csupán. Jemen lakossága a királyi család tagjait, valamint a nagyon szűk gazdag földbirtokos
és kereskedő réteget leszámítva rendkívül alacsony életszínvonalon élt. Ennek sok oka volt.
Az ország nem rendelkezett megfelelő infrastruktúrával. Működő vasútvonal
egyáltalán nem volt. Annak ellenére, hogy a régiót ősi karavánutak ölelték körül keletről és
nyugatról, az utak karbantartására, illetve a kikötőkben és repülőterekben rejlő adottságok
hatékony kiaknázására nem történtek intézkedések egészen Ahmed imám uralkodásának
utolsó évéig. 43
Nem létezett semmiféle, még kisméretű gépesített ipar sem. 44 Ennek oka nemcsak a
tőkehiány vagy a bevételeiket féltő nagykereskedők ellenállása volt, hanem maga az uralkodó
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Roucek, 1962. 312–313.
Jemenbe az első repülőgépek Olaszországból érkeztek, nem sokkal az 1926. szeptember 2-án megkötött
jemeni−olasz szerződést követően. A repülőgépek nagy hatást tettek Jahja imámra, aki számos jemenit küldött
Egyiptomba pilótaképzésre, illetve egy kezdetleges repülőiskolát alapított Szanaa mellett. A gépek használatát
azonban hamar megtiltotta azt követően, hogy a királyi család egyik tagja életét vesztette, amikor két, német
pilóták által vezetett gép összeütközött Szanaa felett. A megmaradt gépeket hangárba tolták és hagyták
tönkremenni. 1946-ban azonban Jahja imám figyelme ismét a repülés irányába fordult. 1948–1950 között újabb
repülőgépeket vásároltak Egyiptomtól és Svédországtól, ahonnan pilótákat is alkalmaztak a jemeni
hajózószemélyzet kiképzésére. Az imám hamar felismerte a polgári és katonai repülés jelentőségét, ezért
elrendelte a szanaai, hodeidai és taizzi repülőterek fejlesztését. Utóbbin modern rádióállomást és műhelyt is
üzembe helyeztek a gépek karbantartására, majd 1951-ben Ahmed imám elrendelte egy speciális,
rádióállomással ellátott repülőtér felépítését Szaadában is. Az országban eddigre körülbelül egy tucat különböző
polgári repülőgép volt, amelyeket magas fizetésért alkalmazott brit, svéd, csehszlovák és jugoszláv pilóták
vezettek. Minden repülés azonban az imám személyes engedélyéhez volt kötve. Emiatt a gépek az év túlnyomó
részében többnyire a taizzi repülőtéren álltak és csak ritkán használták még az uralkodói család tagjai is. A
légiközlekedés fejlesztését behatárolta a tőke, a szakértelem, valamint a természetes leszállóhelyek és a
nemzetközi egyezményekben előírt összeköttetés hiánya. A tengeri összeköttetés jelentősége ugyancsak
elhanyagolható volt. Minden második hónapban egy egyiptomi hajó látogatott Hodeidába a vörös-tengeri
kikötők közötti forgalom lebonyolítására, valamint a Szanaa és Márib jemeni gőzös alkalomszerűen ingázott
Hodeida–Áden között. (Fayein, 1964. 14.; Gerlach, 1965. 63–64.; Macro, 1968, 64, 116–117.; Rashid, 1985. 20.)
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Ipari jellegűnek tekinthető vállalkozás csak az importált gyapjú feldolgozásánál alakult ki, amit Hodeidában
40, Szanaában pedig 22 elavult szövőszék látott el. A gépkocsiktól, repülőgépektől és bizonyos malmoktól
eltekintve motorral meghajtott berendezést csak Taizzban, Szanaában és Hodeidában használtak
áramfejlesztésre, valamint utóbbiban egy desztilláló gépet a tengervíz sótalanítására. (Attar, Mohamed Said el43
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is, aki a modern ipar megteremtésétől az általa nem kívánt szakszervezeti mozgalom
létrejöttét várta volna. A háziipar és a kisipar – pl. szappan és cement előállítása, kötélverés,
halászat, textil és bőripar – is rendkívül gyengén fejlett volt, ami a helyi fogyasztói igényeket
hivatott kielégíteni. Ahmed imám uralkodásának második felében már megindult ennek a
szektornak lassú növekedése, jelentős fejlődése viszont csak az 1962. szeptemberi forradalom
után következhetett be. 45 Addig is a kézművesek − kovács, szabó, asztalos, késes stb. − a
nagyobb városok piacainak sötét helyiségeibe voltak bezsúfolva, ahol kezdetleges
szerszámokkal dolgoztak. Minden árut, amit nem tudtak előállítani, a kereskedők Ádenben
szerezték be, és nagy nyereséggel adták el a lakosságnak. 46
Az ország természeti kincsei az 1960-as évekig kiaknázatlanok maradtak, bár
szakértők véleménye szerint a talaj mélyebb rétegei gazdag ásványkincseket – arany, ezüst,
kősó, kőszén, mangán, vasérc, ólom vagy a Tiháma-síkságon feltérképezett kőolajlelőhely –
rejtettek. Az oszmánok által Salifnál megnyitott kősóbányát távozásuk után bezárták. A
kitermelést csak 1953-ban újították fel külföldi segítséggel, fenntartásáról viszont hamar
kiderült, hogy nem kifizetődő. Ezt leszámítva a lakosok a felszín közeli bányászatot többnyire
egyénileg végezték a központi kormányzat támogatását nélkülözve. 47
A gazdaság meghatározó bázisa az országban az állattenyésztés és a mezőgazdaság
volt; a lakosság 80-85%-a biztosította megélhetését belőle. A jemeni állattenyésztésben olyan
háziállatok jutottak fontos szerephez, mint a szarvasmarha, juh, kecske, csirke, szamár, és a
kutya. 48 Az agrárágazat 90%-a a sűrűbben lakott központi hegyvidéken összpontosult, ahol
kávét, gyapotot, katot, gyümölcsöt (barack, banán, citrusfélék, gránátalma, mandula és szőlő)
és zöldséget (olíva, hagyma, paradicsom, répa, lucerna, dohány és indigó) termeltek, illetve

Le Sous–Développement Economique et Social du Yemen. Alger, Tiers-Monde, 1964. 187–188.; Pawelke, 1959.
164.)
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A szanaai ipar fejlődésének tendenciájára 1960–1973 között lásd: Makhlouf, Carla: Changing Veils: Women
and Modernisation in North Yemen. Austin, University of Texas Press, 1979. 53.
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A kisipar egyik fő ága a fegyverkészítés volt. Sok férfi volt látható a piacon és az utakon, akiknek úgyszólván
semmi ruhájuk sem volt egy rövid durva vászondarabon kívül. De tőr, puska és töltényöv nélkül csak elvétve
akadt akár egy ember is. Ezeket nem is tekintették férfiaknak. (Yemen gazdasági helyzete. 1959. július 31. MOL
KÜM. Jemen 1945-64. TÜK. XIX-J-1-j 1. d. 190/1959.; Roucek 1962. 311.) A későbbiek során félreértésre
adhat okot a magyar levéltári dokumentumokra való hivatkozás során, hogy az ország neve hol „J”, hol „Y”
betűvel kezdődik. Ez azonban nem véletlenszerűen történik, hanem az egyes dokumentumok szerzőjének
írásmódját adja vissza, amelyet a pontos hivatkozás miatt tűntet így fel a disszertáció készítője – P. Z.
47
Még az 1960-as évek elején is a pásztorok helyben bányászták a sót Márib félsivatagos területein. A felesleget
tevekaravánok segítségével Szanaába, Damárba, Jarímba és alkalmanként Ibb-be szállították, ahol a náluk nem
termő kenyérgabonára cserélték el. (Pawelke, 1959. 165–167.; Stookey, 1978. 172.)
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Swanson, Jon. C.: Emigration and Economic Development: The Case of the Yemen Arab Republic. Boulder,
Colorado, Westview Press, 1979. 35-37.
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innen származott a teljes mezőgazdasági termelés 90%-át kitevő gabonahozam (kukorica,
cirok, köles, búza, árpa, zab) többsége is. 49
A parasztok körülbelül 60%-ának képezte tulajdonát az általa megművelt kis, 1–20
hektárnyi földterület. 50 Nagyon kevés nagybirtokos volt. Ők uradalmaikat vagy alulfizetett
napszámosokkal műveltették meg vagy a termés 30–50%-áért cserébe kiparcellázva bérbe
adták. 51 A felszín töredezettsége miatt a termelés többnyire a kopár sziklás hegyek között
meghúzódó kisterjedelmű völgyekbe húzódott vissza, ahol főleg a hegyi források vizéből
táplálkozó kis patakok vizét használták. Itt a földművelés még az ókorban kialakított teraszos
rendszerben zajlott, leginkább kézi erővel. A termelőeszközök egyszerűek és kezdetlegesek
voltak, a földeket nem egy helyen még mindig faekével szántották. Modern közúthálózat és
gépjárművek hiányában a termést csak a közeli piacokon tudták értékesíteni, alacsony áron. 52
A gazdaság stagnálását tovább segítette, hogy a természeti csapásoknak, dinasztikus
rivalizálásoknak és belháborúknak kiszolgáltatott parasztok többsége nem engedhette meg
magának, igaz nem is igényelte, külföldi árucikkek megvételét. Szinte kizárólag önellátásra
termeltek attól való félelmükben, hogy a jólét legkisebb jelére újabb adók nehezednek
vállaikra. 53
A leghíresebb és exportszempontból a legjelentősebb termék a kávé volt. Az 1950-es
évek közepén még kb. 60 000 tonna kávét exportáltak, de ez a szám 5-6 év alatt 10-12 000,
majd 1962-re 4 000 tonnára mérséklődött, amíg a kávéültetvények helyén egyre több katot
termeltek a parasztok. 54 A másik szóba jöhető exporttermék a mazsola volt. Ádenbe kis
mennyiségben mindenféle állatbőröket, sót, valamint mezőgazdasági terméket – búzát,
49

Attar, 1964. 172–179.; Kopp, Horst: Agriculture in Yemen. From Mocca to Qāt. In: Yemen, 3000 Years of Art
and Civilisation in Arabia Felix. Daum, Werner (ed.) Innsbruck, Pinguin-Verlag; Frankfurt/Main, UmschauVerlag, 1987. 369–370.; Roucek, 1962. 310–311. A mezőgazdasági termelés megoszlásáról, a termelt és
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50
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teljes művelés alá vont földterületének mindössze 20%-át birtokolta csak. (Attar, 1964. 110.)
51
Pawelke, 1959. 127.
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A közlekedés és áruszállítás a piacokra főleg szamár−, öszvér− és teveháton történt. A hegyek között az
évszázadok folyamán letaposott utakon csak kevés, gazdag kereskedők és állami szervek tulajdonában lévő
teherautó közlekedett. A hegyi lakók nagy része gyalog járt. (Yemen gazdasági helyzete. 1959. július 31. MOL
KÜM. Jemen 1945-64. TÜK. XIX-J-1-j 1. d. 190/1959.)
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(Rouleau, Eric: „Arabia Infelix” Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, VII. (78) 1962. 69.; Wenner, Manfred W.: An
Economic History of Yemen: 1500–1948. In: Yemen, 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix. Daum,
Werner (ed.) Innsbruck, Pinguin-Verlag; Frankfurt/Main, Umschau-Verlag, 1987. 328.)
54 Ennek oka egyfelől a kávéföldekre kivetett magasabb adóteher volt. Másrészről a kat-ot egész év folyamán
árusíthatták, míg a kávé évente csak egyszer hozott termést. (A jemeni gazdasági helyzet. 1959. április 8. MOL
KÜM. Jemen 1945-64. TÜK. XIX-J-1-j 1. d. 79/5/1959) A kat termeléséről, az emberi szervezetre gyakorolt
hatásáról, megítélésről, fogyasztásáról és a jemeni társadalomban játszott szerepéről lásd: Weir, Shelagh: Qat in
Yemen. Consumption and Social Change. London, British Museum Publications, 1985. 27-167.
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kukoricát, gyümölcsöket, gyapotot stb. – szállítottak. A külföldön értékesített termények
mennyisége az évek során drasztikusan lecsökkent és az 1960-as évekre a húsz évvel korábbi,
világháborús szintre szorult vissza. 55 Tekintettel a lakosság alacsony életszínvonalára, a
jemeni piac kis mennyiségeket tudott felvenni az egyes árufajtákból. A külkereskedelem
90%-a 1955-ben Ádenen keresztül zajlott le. Ez az arány 1961-re 50%-ra mérséklődött a
hodeidai kikötő szovjet segítséggel való fejlesztése után.
Egységes piac kialakulásáról még a 20. század második felében sem beszélhetünk
Jemen esetében. Kereskedelmi törvények nem voltak, az üzleti ügyek intézése az imám
jóakaratától függött. A kevés sikeres kereskedő a befektetések bizonytalan voltára való
tekintettel rövid távú beruházásaiból maximum profit szerzésére és az adózás elkerülésére
törekedett. Az így nyert jövedelmet aztán külföldre menekítették, hogy ne tudja azt a központi
hatalom kisajátítani. Nem volt egységes vámrendszer, a beszedett vámok határőrségenként és
a helyi kormányzó elvárásai alapján változtak. A korrupció a tisztségviselők körében olyan
szintet ért el, hogy a befizetett adók kevesebb, mint fele jutott csak el a kincstárig. A befolyt
összegek kevésnek bizonyultak a gyarapodó tisztségviselői réteg ellátására és a minimális
gazdasági fejlesztések finanszírozására, ezért a kormány kénytelen volt újabb és újabb
külföldi hiteleket felvenni. Ez viszont adósságspirált szült, mivel a természeti csapások
szeszélyének kitett archaikus gazdaság képtelennek bizonyult nemcsak a törlesztő részletek,
hanem a mindennapi ügymenet fenntartásához nélkülözhetetlen profit kitermelésére is. 56
A nemzetközi kereskedelem alapvető feltételei sem voltak meg Jemenben. Az ország
elszigeteltségéből adódóan nem épített ki dinamikus, széleskörű kereskedelmi kapcsolatokat a
külvilággal. A kereskedőknek, még a legnagyobbaknak sem, nem voltak tapasztalataik ezen a
téren, mivel áruikat Ádenben raktárból vették. Az országban a hodeidai francia bank 1952-es
bezárása után csak egy pénzintézet − a Szaúd-Arábiai Bank Hodeidában − működött 1959-től
és ez az adott viszonyok miatt nem tudta ellátni a pénzátutalás, a hitellevélnyitás stb.
műveleteit. Miután nem léteztek biztosító intéztek és az ügynöki megbízásoknak sem voltak
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meg a feltételei, kereskedni csak úgy lehetett, ha az adott ország kereskedelmi kirendeltséget
állított fel, amely az ügylet minden fázisát elvégezte.
Az elmaradottság mértékét jól mutatja továbbá, hogy még az 1960-as évekre sem épült
ki egységes pénzügyi rendszer az országban. Különösen az ország elmaradottabb régióiban a
cserekereskedelem volt meghatározó, a pénzforgalomban pedig a vezető szerepet még mindig
döntően a 28 grammos, 1780-as mintájú Mária Terézia rijál-ezüsttallér töltötte be. Amellett,
hogy ennek a pénznek a használata nehézkes volt, nem tette lehetővé a devizagazdálkodást
sem. 57 Bár ez a pénznem alkalmatlan volt a kereskedelemben neki szánt szerep betöltésére,
mégsem lehetett helyette papírpénzt bevezetni a sorozatos belpolitikai válságok miatt, illetve
mert ez szakemberek képzését és pénzügyi intézmények előzetes felállítását tette
szükségessé. 58
Az országban a királyi családon kívül 5 család rendelkezett számottevő vagyonnal.
Ezeknek a családoknak tagjai foglalták el a legfontosabb állami posztokat: kormányzók, bírók
stb. és ők tartották kezükben a nagykereskedelmet is. Monopol helyzetükből fakadóan az
ország elmaradott viszonyai között is megtalálták számításaikat, így támogatták az archaikus
struktúra fennmaradását.
A kiskereskedők rétege elég széles volt. Számos család, klán és törzs biztosította
megélhetésének egy részét vagy egészét a Jemenben nem elérhető (pl. cukor, tea), bizonyos
tevékenységekhez nélkülözhetetlen (pl. faanyag, papír), vagy a kevesek számára
megengedhető luxuscikkek szigorúan ellenőrzött és behatárolt behozatalából, illetve
értékesítéséből. Nagyon kis vagyonnal rendelkeztek, de a lakosság széles tömegeinek
alacsony életszínvonalához viszonyítva jobban éltek, és külön „kasztot” képeznek. A
nagykereskedőkkel ellentétben a nagyobb befolyás és több profit reményében a rendszer
modernizálása mellett kötelezték el magukat, így soraikból kerültek ki a monarchia
ellenzékének első prominens tagjai.
Nagyon sok jemeni hagyta el országát, hogy a környező és a távolabbi országokban
találjon magának az otthoninál jobb megélhetési lehetőséget. Az imám sikertelenül próbálta
megakadályozni a kivándorlást. A legtöbb jemeni a mekkai zarándoklat befejezése után nem
tért vissza az országba, a zarándoklattól pedig az imám nem tudta eltiltani alattvalóit. Nagyon
sokan éltek Etiópiában, Ádenben, Szomáliában, Szudánban és Szaúd-Arábiában; csak a
monarchia megszűnéséig több mint 1–1,2 millió jemeni (a teljes lakosság több mint 20–25%57

A tallér más valutában való átváltása 10-15%-os veszteséggel járt. (Pawelke, 1959. 168.)
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a) hagyta el az országot. 59 A kivándorlók leginkább kiskereskedelemmel foglalkoztak az
említett országokban, többnyire eredményesen.
A jemeni gazdasági élet fejlesztéséhez nélkülözhetetlen belső feltételek nagyon lassan
alakultak ki. Az olyan európai termékek beszivárgása, mint például a textil, óra, cigaretta,
gyógyszer, generátor, gépkocsi stb. új vásárlási igényeket teremtett, a rizs és az üzemanyag
iránt megmutatkozó növekvő igények kielégítését pedig csak külföldi kereskedelmi
kirendeltségek tudták ellátni. Mindez égető szükséggel vette fel az önellátó gazdaság
átalakítását és a pénzgazdálkodás serkentését. A központi hatalom által keltett bizonytalanság,
illetve a forrongó belpolitikai helyzet viszont azt eredményezte, hogy tőkéjüket külföldi
bankokba helyezték el a kereskedők. A kereskedelmi tőke tehát nem alakult át ipari
(könnyűipari) tőkévé az országban. Emiatt az arab országok között Jemen állt ekkor a
gazdasági fejlődés legmélyebb fokán. 60 Mindamellett az uralkodót az Ádenben, illetve a többi
szomszédos országban koncentrálódó előnyösebb befektetési lehetőségek a lakosság
életkörülményeinek apró léptékű javítására is rákényszerítette. Ennek megfelelően a
monarchia fennállásának utolsó évtizedei alatt már csekély előrelépés történt az egészségügyi
ellátás, az oktatás, a hírközlési rendszer és az úthálózat fejlesztése terén. Mindezekben
azonban nemcsak az elégedetlenkedő lakosság részéről megfogalmazódó elvárások minimális
kielégítését kell látnunk. Általuk ugyanis lehetővé vált az addig elszigeteltségben élő régiók
bekapcsolása az ország vérkeringésébe, ami a belpolitikai élet hatékonyabb ellenőrzését és
irányítását tette lehetővé az imám számára.

Egészségügy
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A jemeni születési ráta világviszonylatban is kiugróan magasnak számított, ami évrőlévre folyamatosan emelkedett. 61 Ennek ellenére nem következett be népességrobbanás, ami
az ijesztő egészségügyi körülményeknek volt a következménye. 62 Az alultápláltság és az
alapvető higiéniai feltételek hiánya miatt még a 20. század közepén is rendszeresen
előfordultak járványok. A helyzetet a szakképzett orvosok elégtelen száma és az elmaradott
infrastruktúra mellett – különösen a nők esetében – súlyosbította a társadalom rendkívül
konzervatív szellemisége, a gyakran alkalmazott népi kezelési módszer – mint a ráolvasás,
kiégetés vagy a köpölyözés – és a számtalan téveszme, amelyek együttesen rendkívül
behatárolták a betegségek megelőzését, illetve kezelését. A beteget többnyire Allah kegyére
bízták, ami gyakorlatilag az illető idő előtti halálát eredményezte. 63
Az orvosi ellátás gyakorlatilag ismeretlen volt az országban. A 20. század elején a
megszálló oszmán erők saját kórházakkal rendelkeztek. Ezek az egészségügyi létesítmények
azonban csak a török katonaságot és tisztségviselőket látták el, a jemeni lakosságot nem
fogadták. A törökök kivonulásukkor magukkal vitték ezen intézmények felszereléseit és a
kiszolgáló apparátust; csak az 1912-ben Szanaában alapított kis olasz kórház maradt az
országban. 1937-ben az Egészségügyi Minisztérium létrehozása mellett sikerült két további
kis kórházat felállítani Szaadában és Taizzban – összesen 2 000 férőhellyel – amelyek
azonban

nem

rendelkeztek

elegendő

gyakorlott

személyzettel,

felszereléssel

és

gyógyszerekkel. Az egészségügyi intézmények folyamatosan túlzsúfoltak voltak, ami
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Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) egy 1960-ban készített jelentése szerint a lakosság 80-90%-a trachomában
szenvedett (ez a betegség súlyosabb esetben teljes vakságot okozhatott), a jemeni férfiak és nők 50-80%-a pedig
vérbajos volt. A betegségek kezelését nehezítette például, hogy Ramadán ideje alatt a páciensek napközben nem
voltak hajlandók gyógyszereket sem magukhoz venni vagy, hogy a szegények a kapott orvosságot rögtön eladták
a piacon. A megelőzést emellett egyenesen lehetetlenné tette a védőoltások beadásának tradicionális okokra való
hivatkozással történő visszautasítása. A gyermekhalandóság világviszonylatban is a legmagasabbak közé
tartozott; nagysága minimum 50% volt, de ez az érték az ország egyes régióiban elérte a 90%-ot is. További
problémát jelentett a felnőtt lakosság túlzott – átlagosan napi négy órás − kat fogyasztása. Alultáplált személynél
ennek a bódító hatású növénynek a huzamosabb élvezete idővel szellemileg és fizikailag lerombolta az emberi
szervezetet. (Attar, 1964. 131–132.; Deonna, Laurence: Yémen. Paris, Les Editions Arthaud, 1983. 148–149;
Győrffy, 1963. 5.; Hoeck, Eva: Doctor amongst the Bedouins. London, The Adventurers Club, 1963. 26–35.;
Hoeck, Eva: Ich sah den Jemen ohne Schleier. Als Ärztin zwischen Orient und Okzident. Berlin, Frieling, 1998.
59–60.; Hoogstraal, Harry: Yemen Opens the Door to Progress. National Geographic Magazine, CXIII. (2)
February 1952. 217.; Milenkovics, M.: A kábítószer – Dél-Arábia rákfenéje. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, VIII.
(3) 1963. 27–28.; Pawelke, 1959. 107–110.; Thuriaux, Michel C.: Health Problems of Yemen and its
Populations. Miami, Field Research Projects, 1983. 8–46.)
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jelentősen növelte a fertőzésveszély kockázatát. Hamarosan még ez a kevés ágyszám is
lecsökkent: 1955-ben 1 250, míg 1960-ban is csak 1 527 kórházi ágy állt a betegek
rendelkezésére. 64 Az ellátás ezekben az intézményekben hivatalosan ingyenes volt. 65
A gyógyszerellátás elégtelen volt. Csak Szanaában működött gyógyszertár, ezt
leszámítva a lakosság a bazárokban csillagászati áron juthatott hozzá a szegényes választékú
orvossághoz. 66 Az országban elenyésző számban praktizáltak megfelelő szakismeretekkel és
gyakorlattal rendelkező orvosok. Jahja imám a hiány enyhítésére orvosokat fogadott
Európából, Irakból, Szíriából és Egyiptomból. 1937-ben négy főből álló skót vallási orvosi
misszió kezdte meg működését Szanaában, de 1943-ban beszüntették tevékenységüket az
elképesztő munkakörülmények miatt. 67 Hamarosan követte őket az 1928 óta az országban
praktizáló olasz orvosok többsége is, akiket a második világháború lezárulta előtt
kitoloncoltak az országból. 68 Helyettesítésükre 8 fős francia orvoscsoport – közöttük nők is –
érkezett. A női doktorok munkavégzését azonban ellehetetlenítették. Az imám nem volt
hajlandó foglalkoztatni őket, engedélyét pedig minden komolyabb orvosi beavatkozás és
ellátás esetén ki kellett kérni, akár több száz mérföld távolság esetén is. Így amikor az
orvosmisszió egyik tagja elhunyt, a többi francia a csoport vezetőjének kivételével szintén
elhagyta az országot még az 1940-es évek vége előtt. 69 Világszerte toboroztak doktorokat
pótlásukra, azonban az 1950-es évek végére még így is mindössze 32 szakképzett orvos –
átlagban 140 000 lakosra jutott 1 fő – praktizált az országban, akik közül származását tekintve
egy se volt jemeni. Csupán kevés európai (francia, olasz, csehszlovák, román, kelet- és
nyugatnémet), valamint kínai és szovjet doktor maradt az imám személyének, családjának és
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Thuriaux, 1983. 144.
A gyakorlatban viszont sokszor előfordult, hogy az ezekbe a kórházakba való bejutásért az illetőnek az
uralkodói család tagjának kellett vallania magát. Az ezt tanúsító igazolást egy hercegi titkártól lehetett beszerezni
nagy összeg fejében. A gyógyszerekért emellett külön kellett fizetni; vagy az ezen a téren monopolhelyzetet
élvező szállító vagy annak egyik alkalmazottját kellett megvesztegetni érte. Az orvosságok felhasználását
ugyanis állítólag rendeleti úton szabályozták; külföldről érkező gyógyszereket csak az arisztokrácia tagjai
vehettek igénybe. (Deffarge, Claude – Troeller, Gordian: Yemen 62–69. De la révolution « sauvage » à la trêve
des guerriers. Paris, Robert Laffont, 1969. 36.)
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Pawelke, 1959. 107.
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Az imám által beígért anyagi támogatás elmaradása és az 1943-ban kirobbant tífuszjárvány mellett problémát
jelentett, hogy a kórház ügyintézői saját haszonra értékesítették a betegeknek szánt élelmiszert, a mocskos
kórtermek miatt állandó volt a fertőzésveszély, a panaszkodó betegeket láncra verték, a gyógyszerellátás
rendszertelen volt és hiábavalónak bizonyult minden kísérlet ennek a kétségbeejtő helyzetnek a normalizálására.
(Proctor, J. H.: Scottish Medical Missionaries in South Arabia, 1886–1979. Middle Eastern Studies, XLII. (1)
January 2006. 114–116.; Shipman, John (ed.): Doctor in Arabia: Patrick W. R. Petrie (1903–1986) The British–
Yemeni Society, August 2005. (http://www.al-bab.com/bys/articles/petrie05.htm) Letöltés ideje: 2008. 02. 03.)
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Az olasz orvosok nagy megbecsülésnek örvendtek Jemenben. Az imám figyelme az abesszíniai királyi
családdal ápolt jó viszonynak köszönhetően irányult ezekre az orvosokra, akiket már korábban is foglalkoztattak
az etióp udvarban. (Somerville-Large, 1967. 80.)
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Fayein, 1964. 9.; Février, Louise: A French Family in the Yemen. In: Arabian Studies, Serjeant, R. B. –
Bidwell. R. L. (eds.) Vol. III. London, C. Hurst & Company, 1976. 127–136.
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barátainak ellátására, illetve szíriai és egyiptomi orvosok, akik a kormány szajjid
tisztségviselőinek és katonáinak egészségére felügyeltek. 70

Hírközlés és oktatáspolitika
A kulturális életet az imamátus rendszeréhez feltétlenül lojális konzervatív szellemiség
jellemezte. A reformista irányzatokat elnyomták; sajtótermékeiket betiltották, a szerzőket
pedig emigrációba kényszerítették. A külföldről becsempészett kevés folyóirattól,
verseskötettől és regénytől eltekintve a vallásos könyveken kívül más irodalom nem volt
elérhető az országban. Mindössze két cenzúrázott újság jelent meg havonta egy-két
alkalommal Taizzban (az an-Naszr és az as-Sába) és egy Szanaában (az al-Imán) az udvar
ellenőrzése alatt, amely lényegében az uralkodó döntéseinek ideológiai igazolása mellett az
imám, illetve a trónörökös beszédeit és az apró híreket közölte.71 Postahivatal kizárólag
Szanaában működött mindössze egyetlen alkalmazottal, aki kizárólag leveleket fogadott és
továbbított hetente egy alkalommal. Az oszmánok által kiépített távíróhálózat, valamint az
1940-es évek elejétől két – a Szanaa–Hodeida és a Szanaa–Taizz közötti – telefonhálózat
biztosította az összeköttetést az ország régiói között. 72 Az ország egyetlen, 1912-ben
felállított rádióállomását Hodeidában kizárólag kommunikációs céllal használta a kormány. A
rádiókészülék magáncélú birtoklása az imám különleges hozzájárulásához volt kötve, amit
csak a fontos tisztségviselőknek engedélyezett. Ezzel természetesen nem lehetett gátat szabni
a modern hírközlés elterjedésének; ezrek hallgatták titokban a külföldi országok adásait az
uralkodó kifejezett tiltása ellenére. Az 1940-es évek végére viszont már az uralkodó is
felismerte a rádióban rejlő propaganda-lehetőségeket. Az 1950-es években létrehozott
szanaai, taizzi és szaadai rövidhullámú állomások emiatt a hivatalos összeköttetés biztosítása
mellett kezdetben hetente háromszor félórás, majd naponta egyórás műsort – elsősorban
Koránból vett idézeteket, vallásos énekeket és prédikációkat – is sugároztak a lakosság
számára. 73 Az 1952-es egyiptomi forradalom, majd pedig nem sokkal az ez után beinduló
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„Arabia Infelix” 1962. 69. o.; Thuriaux, 1983. 143–144.)
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Arabok Hangja Rádió forradalmi hangvételű és témájú adásainak hatására az arab
nacionalizmus ideológiájától tartó imám betiltotta a rádiókészülékek nyilvános helyen való
hallgatását. Az eszmék elterjedését azonban már nem lehetett korlátozni, a jemeniek mind
egyértelműbben azonosultak arab testvéreikkel. 74
A társadalmi élet kibontakozását lehetetlenné tette a szociális szervezetek teljes
hiánya. Nem voltak sem mozik, sem szórakozóhelyek. A zenét és a táncot külföldi és
istentelen szokásnak tekintették, ezért következetesen tiltották azokat.
Az oszmánok ott-tartózkodásuk alatt számos előremutató reformot próbáltak bevezetni
és meghonosítani, melyek elsősorban az oktatás területén jelentkeztek. Sok olyan kormányzót
neveztek ki ez alatt az időszak alatt, aki nemcsak felismerte az oktatás jelentőségét, hanem
támogatta is annak megvalósítását az országban. Számos iskolát alapítottak ennek
szellemében, bár hozzá kell fűzni, hogy az itt bevezetett képzési forma messze elmaradt a
korabeli oktatási színvonaltól. 75 Ennek ellenére számos későbbi kereskedő, közigazgatási
tisztviselő, tanár, illetve műszaki szakember szerezhette meg itt a szükséges alapismereteket.
Az 1918-ban függetlenné váló Jemen az elzárkózás külpolitikáját és a tradíciókhoz
való feltétlen ragaszkodás belpolitikáját folytatta, amely többek között az oktatási rendszer
hanyatlását eredményezte. Amíg ugyanis a hatalomra került Jahja imám figyelmét hatalmának
megszilárdítása kötötte le, addig a körülötte csoportosuló, kiváltságos helyzetet élvező réteg
és az oktatási rendszer fő támaszát képező vallási vezetők megakadályoztak minden
modernizációs törekvést. Csak a Szaúd-Arábiától 1934-ben elszenvedett vereség után döbbent
rá Jahja imám az oktatás fontosságára, mint a centralizált központi hatalom megteremtésének
egyik elengedhetetlen feltételére. 76 A megfelelő képzés megteremtésére tett első lépések
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Pawelke, 1959. 154–155.; Peterson, 1982. 69–70.
A legjelentősebb iskolák a következők voltak: 1.) egy szakiskola Szanaában, Hodeidában és Abhában; 2.) egy
árvák iskolája Szanaában és Hodeidában; 3.) egy leányiskola Szanaában; 4.) az al-Rusdija iskola Szanaában és
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találkozhattak a jemeni fiatalok a 19–20. század uralkodó gondolataival és eszméivel. (Iriyānī, Hamīd al-: School
and Education – Formation and Development. In: Yemen, 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix.
Daum, Werner (ed.) Innsbruck, Pinguin-Verlag; Frankfurt/Main, Umschau-Verlag, 1987. 375-376.)
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egyikeként ezért központosította az alapítványi iskolákat, melyek közül több az addigi
pénzügyi alapok elvesztésével kénytelen volt bezárni kapuit.77 A nem állami kezelésben lévő
oktatási intézmények megszüntetésével párhuzamosan a megfelelő tanmenettel, jó tanárokkal
és elegendő felszereléssel rendelkező iskolákat a fővárosban koncentrálta, amelyekbe
korlátozta a felvehető hallgatók számát.
A már fennálló oktatási intézmények centralizációjával párhuzamosan Jahja imám új
oktatási intézményeket is alapított. Így a katonai és tanárképző iskola mellett még 1925-ben
létrehozta az al-Madrasza al-Ilmíjat (Tudományok Iskolája) a jogi ismeretekkel rendelkező
köztisztségviselők kinevelésére. 78 Emellett iskolát alapítottak az árvák részére és egy
nyilvános könyvtárat is átadtak.
Elitképzésben mindössze a fiatalok 5%-a részesült.79 A szélesebb tömegek
férfilakossága számára alapfokú oktatási intézményekben – többnyire az ulema irányítása
alatt álló, kuttabnak nevezett tradicionális vallási korániskolákban – biztosítottak felszínes
képzést. Az iskolákban fizetség ellenében vallásoktatás folyt; elsősorban a Korán
memorizálását tanították, hogy a diákok képesek legyenek később önállóan is tanulmányozni
azt. A tanítókat állandó megfigyelés alatt tartották, hogy megakadályozzák a modern
történelem stb. tanítását. 80
Bár a középfokú oktatás színvonala messze az elvárások alatt maradt, mégis az
uralkodó folyamatos gyanakvását váltotta ki. Ez a bizalmatlanság csak tovább fokozódott a
külföldön tanuló diákokkal kapcsolatban. Még az oszmán megszállás alatt a gazdagabb
családok fiainak lehetőséget biztosítottak, hogy Konstantinápolyban vagy egyéb nekik tetsző
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helyen felsőfokú tanulmányokat folytassanak. Az országban uralkodó konzervatív
szemléletnek köszönhetően azonban csak kevesek éltek ezzel a lehetőséggel. A tendencia
tovább romlott az ország függetlenségének elnyerését követően, ugyanis Jahja imám, miután
megszilárdította hatalmát az országban, kezdetben tiltotta a fiatalok külföldi továbbtanulását.
Változás csak 1936-ban következett be, amikor az imám a fegyveres erők
hatékonyságának növelésére az általa személyesen kiválasztott fiatal kadétok csoportját küldte
Irakba − elsősorban a Bagdadi Katonai Akadémiára – további tanulmányok folytatására.81 A
jemeni tisztjelöltek azonban távollétük alatt nem csak a modern fegyverek és harceljárások
alkalmazását

sajátították

el,

hanem

emellett

több

−

politikával,

gazdasággal,

igazságszolgáltatással, a kormány felépítésével és feladatköreivel kapcsolatos − haladó
gondolatot is magukévá tettek. A hazai archaikus állapotok éles ellentétben álltak ezekkel az
ideológiákkal; hazatérésük után imámellenes szembenállásuk rövid időn belül nyilvánvalóvá
vált. A központi hatalomra nézve veszélyesnek ítélt nézeteiket tapasztalva, majd pedig az
Irakban zajló eseményekről tudomást szerezve Jahja imám megváltoztatta politikáját ebben az
ügyben. A végzett hallgatókat azonnal börtönbe vetette, hogy „kigyógyuljanak” a modern
ideológiákból és a mindössze két évig tartó iraki oktatást beszüntette. 82 Ezt követően az
uralkodó élt az Egyiptom által felajánlott lehetőséggel és a továbbiakban a vallásos al-Azhar
Iszlám Egyetemre küldte a kevés kiválasztottat tanulni. Az iraki kudarc ellenére az imám
kénytelen volt engedni a különböző arab kormányok és a Muszlim Testvériség irányából
érkező nyomásnak és 1947-ben engedélyt adott 40 diák − a Híres Negyven − számára, hogy
először Libanonban a szaidai vagy a tripoli síita iskolában, majd Egyiptomban tanulhassanak,
hogy azután európai vagy amerikai egyetemen szerezzenek felsőfokú végzettséget. 83
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Addig a tisztjelölteket az 1930-as években alapított szanaai kis katonai iskolában külföldi arab tisztek oktatták.
Amikor azonban Jahja imám mind több kudarccal volt kénytelen szembesülni a szaúdiakkal, britekkel és a
lázadó jemeni törzsekkel vívott harcában, a hadsereg modernizálása mellett döntött. A problémát nem a
fegyverek beszerzése jelentette. A gond ott jelentkezett, hogy a vásárolt harceszközök használata és
karbantartása túl bonyolultnak bizonyult a jemeni katonák számára. Az imám a kérdést végül úgy oldotta meg,
hogy megállapodást kötött Irakkal jemeni tisztjelölteknek a Bagdadi Katonai Akadémián történő
továbbképzéséről.
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Jemeni Arab Köztársaság első államfője – többsége hazatérése után belekeveredett Jahja, majd az őt követő
Ahmed imám uralmának megdöntését célzó szervezkedésekbe. (Wenner, 1967. 58.)
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generációval azt követően is fontos szerepet töltött be az ország irányításában, hogy először külföldre ment
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A monarchia ösztöndíjas politikájával párhuzamosan − az imám akarata ellenére − az
1940-es években növekvő számban hagyták el illegálisan a gazdag jemeni családok
gyermekei az országot, hogy az angol felügyelet alatt álló szomszédos Ádenben folytassanak
modern tanulmányokat, majd azután onnan Kairóba, Európába, az Egyesült Államokba, vagy
az arab világ más oktatási központjaiba menjenek továbbképzésre. Az oktatás befejeztével
azonban nem volt ajánlatos visszatérniük hazájukba, mert kevés kivételtől eltekintve börtönbe
kerültek az imám attól való félelme miatt, hogy a távol töltött idő alatt nemcsak hasznos
ismereteket, hanem a központi hatalomra nézve káros „modernizációs” ideológiákat is
magukévá tettek. 84
A Jahja imámot követő Ahmed uralma alatt egy világiasabb oktatási rendszer került
bevezetésre, amely 6 éves alapképzést és 3 éves középfokú oktatást tartalmazott. A fennálló
iskolák mellett 3 felsőoktatási intézményt, egy tanárképző főiskolát és egy technikumot
alapítottak. A vallási képzés három főiskolán − Bír-el-Azhabban, Zabídban és Damárban −
összpontosult. 85 Emellett az 1950-es években az Oktatásügyi Minisztérium felügyelete mellett
további − a túlzó jemeni hivatalos álláspont szerint a monarchia minden falvában − alapfokú
és általános iskolákat, illetve könyvtárakat alapítottak, valamint bevezették az általános
iskolakötelezettséget. 86 Mindezek ellenére az ország külvilágtól való elszigeteltségének
felszámolására nem történtek meg a megfelelő lépések, így a nép, melynek 30 év feletti
férfilakosságának 80%-a saját bevallása szerint írástudatlan volt, nem tudott semmit más
országok életéről. 87
Az 1950-es évek második felében Jemen viszonya jelentősen megromlott NagyBritanniával a határkérdés miatt. Al-Badr trónörökös emiatt támogatást keresve hosszú
körútra indult, melynek jelentősebb állomásai Kína, a Szovjetunió és a kelet-európai
tanulni. (Burrowes, Robert D.: The Famous Forty and Their Companions: North Yemen’s First-Generation
Modernists and Educational Emigrants. The Middle East Journal, LIX. (1) Winter, 2005. 81–97.)
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intézmény állt fenn, ami mellett még egy katonai akadémia is működött Szanaában. (Sharafaddin, 1961. 74.)
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Mayer-Ranke újságíróval Szallál jemeni köztársasági elnök 1962-ben egy riport alkalmával közölte, hogy a
korániskoláknak köszönhetően a lakosság 80%-a tud írni és olvasni. Kénytelen volt azonban elismerni, hogy az
idő és a számok fogalma még így is teljesen ismeretlen maradt Jemenben. Ha el is tekintünk Iriyānī fent említett
adatától, személy szerint akkor is túlzónak tartjuk a közölt 80%-ot abból fakadóan, hogy a jemeni társadalomban
többséget képező nők nem járhattak nyilvánosnak számító helyekre, így többek között iskolába sem (Iriyānī,
1987. 385.; Mayer-Ranke, P.: Látogatás Jemenben. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, VII. (91) 1962. 33.)
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szocialista országok voltak. Amellett, hogy a tárgyalásoknak köszönhetően diplomáciai
kapcsolatok felvételére, kedvező hitelek nyújtására, illetve később jelentős infrastrukturális
befektetések megvalósítására − utak és kikötő építése − került sor, Ahmed imám engedélyt
adott jemeni diákoknak ezekbe az országokba való küldésére is.
A különböző kulturális megállapodásoknak köszönhetően az 1960-as évek elején már
300-400 jemeni diák részesült oktatásban egyiptomi középiskolákban, akik mellett több mint
100-an a Kairói Egyetemen tanultak. 70-80 diák európai és amerikai oktatási intézmények
hallgatója volt, közel 300-an szocialista országban – így Magyarországon is − voltak
ösztöndíjasok. 88 Mellettük 500-nál több diák végzett tanulmányokat Ádenben saját
költségére. 89 Az ösztöndíjas képzés és a kulturális egyezményekben foglalt további
támogatási formák – tanszerek küldése, iskolák építése stb. –ellenére még 1961-ben is csak
38 635-en tanultak 688 alapfokú, 468-an 4 középfokú oktatási intézményben és 228-an az
ország egyetlen katonai akadémiáján. 90
A kijutott diákok – többnyire katonatisztek és mérnökök – közül is csak kevesen
részesültek klasszikus egyetemi oktatásban, hazatérve azonban nekik is szembesülni kellett a
ténnyel, hogy haladó gondolkodásuk és tenni akarásuk ellentétes az imám elvárásaival. A
változó világ és hazájuk elmaradottsága közötti szakadékot látva többségük a forradalmi
eszmék híve lett, szervezeteket alapítottak, valamint megújuló kísérleteket tettek az
abszolutista hatalom felszámolására, melynek 1962. szeptemberi sikere után a felálló
kormány kulcspozícióit birtokolták.

Ellenzéki mozgalmak és felkelések
Jemennek az Oszmán Birodalomtól történő 1918. novemberi elszakadása után Jahja
imám figyelmét kezdetben a törzsek pacifikálása kötötte le. Centralizációs politikája ugyanis
jelentős ellenállását váltott ki a török uralom alatt széles körű helyi autonómiával rendelkező
törzsek körében. 91 Közel húsz évbe telt, mire az imámnak sikerült érvényesíteni akaratát azok
heves tiltakozásaival szemben, amikor a törzsi törvényekben jártas sejkeket választott ki az
88
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Jahja imám uralmának elutasításában politikailag legmesszebb a sáfita Zaranik törzs ment el; 1918-ban
létrehozták a Tiháma-síkságon saját államukat, melynek elismerését kérték a Nemzetek Szövetségénél is.
(Halliday, 1974. 93.)
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egyes törzsek élére. 92 Az imámnak ezzel a lépéssel sikerült megelőznie, hogy a törzsek
egyesüljenek és közös, a kormánnyal szembenálló mozgalmat alakítsanak ki. Kísérletek
történtek továbbá az ősi törzsi kerületek és szervezetek átalakítására is, a nagyobb belpolitikai
stabilitás elérése és egy virágzóbb belföldi kereskedelem kiépítése érdekében. Ez a megoldás
azonban nem oldotta meg a problémákat, csak elnapolta azokat. Mind Jahja imámnak, mind
utódainak csak kényszerrel vagy bizonyos előnyök ígéretével sikerült a törzsek irántuk való
hűségét biztosítani.
Bár a fő viszályok az egyes törzsek és a központi hatalom között 1939-ben
megszűntek, a második világháború alatt új konfliktusforrások bukkantak fel. Ezek már
nemcsak jelentőségüknél fogva, hanem az érintett társadalmi rétegek tekintetében is
túlmutattak az egyes törzsek, illetve régiók korábban elszigetelten vívott függetlenségi
küzdelmein. Az egyes felkelések problémaforrásai immáron a központi hatalom belső
szféráiban jelentkeztek és bontakoztak ki; céljuk elsősorban az uralkodó elit lecserélése volt a
fennálló politikai rendszer alapjainak érintetlenül hagyása mellett. Az egyes felkelések élére
olyan nagy befolyással és tekintéllyel bíró személyek álltak, akik korábban meghatározó
funkciókat töltöttek be a központi irányításban, vagy egyenesen az imám családjához
tartoztak.
Az 1948-as lázadást megelőző másfél évtizedben intenzív szellemi pezsgés vette
kezdetét Jemenben nem utolsó sorban az 1934-es jemeni–szaúdi háborúban elszenvedett
vereség hatására. Az uralkodó elveszítette nemzeti hős karakterét, ami az oszmánok ellen
vívott sikeres hadjáratai alatt alakult ki személye körül és a kudarc okait sokan a monarchikus
rendszer elmaradott, autoriter jellegében, valamint az oktatási rendszer, a tudományos és
kulturális élet fejletlenségében vélték felfedezni. A városokban az értelmiség megkérdőjelezte
az izolacionista külpolitika és az arab országokban ezekben az években kibontakozó alnahdatól való elzárkózás értelmét. Az arab világ modern nacionalista gondolkodóinak – elKavákibi, Mohamed Rasíd Rida, Mohamed Abdu, al-Afgán vagy Sekib Arszlán – tanításai,
illetve költőinek és íróinak – Taha Huszein, al-Akkad, Ahmed Amín, Ahmed Sauki vagy
Háfiz Ibrahim – munkái alapján már az elkövetkező évben számos haladó elmélet született és
lépett fel a változtatás igényével a szajjidok és kádik fiatal generációja körében. 93 Ez a
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szellemi pezsgés a központi hatalom minden igyekezete ellenére csak tovább fokozódott az
1940-es években az anarchikus belpolitikai állapotoknak és a központi hatalom autoriter
jellegének köszönhetően. Olyan csoportok alakultak ekkor, mint a Harcos Szövetség (Hajat
al-Nidál), a Reformista Társaság (Dzsamijat al-Iszláh), illetve az Ádenbe száműzött sáfita
kereskedők, a „Szabad Jemeniek” (Al-Ahrar al-Jemenijun) mozgalma, a Jemeni Liberális
Párt. 94 Bár e mozgalmak programja rendkívül szerteágazó volt és nem egyszer szöges
ellentétben állt egymással, mégis elmondható, hogy ideológiájuk komoly hatással volt Jemen
társadalmi rétegeire.
A puccs előkészítése már 1946-tól folyamatosan zajlott a háttérben. 95 Ekkor született
az a titkos megállapodás, amelynek értelmében Jahja imám halála után nem Ahmed
trónörököst, hanem Abdalláh al-Vazírt fogják támogatni a hatalom megszerzésében. 96 Ezzel
párhuzamosan a Hajat mozgalom segítségével al-Vazír felvette a kapcsolatot Ibn Szaúd
királlyal is. A szaúdi király hallgatólagosan támogatásáról biztosította az összeesküvőket és
menedéket ígért számukra, amennyiben nem kezdeményeznek akciót Jahja imám ellen,
akinek természetes halála után egy szigorúan a saría szellemében fogant kormányt állítanak
fel. 97
A Hajat tárgyalásokat folytatott Hasszán al-Bannával, a Muzulmán Testvériség
vezetőjével is, aki Jemenbe küldte a tapasztalt forradalmi agitátort, az algériai Fudail alVartilánit. Utóbbi Szanaába vezető útja során Ádenben felvette a kapcsolatot a Szabad
Jemeniekkel, majd Taizzban időzve szónoki képességének és megnyerő modorának
köszönhetően úgy tűnt, hogy elnyerte Ahmed trónörökös támogatását is reformista
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elképzeléseinek. Ezek után intenzíven hozzálátott, hogy forradalmi gondolatait elterjessze az
iskolákban, mecsetekben és a kisebb nyilvánosságot élvező fórumokon. 98
1947 végére Szanaában, Ibb-ben és Taizzban tetőfokára hágott a forradalmi hangulat.
A belső ellenzék híveinek köre azonban csak néhány városra korlátozódott, a hatalom
megszerzésében nélkülözhetetlen északi törzsek támogatására nem történt kísérlet. Az imám
és vezető miniszterei által mind gyakrabban alkalmazott megtorlások miatt elhatározták, hogy
egyidejűleg lépnek fel Jahja imám és a trónörökös Ahmed herceg ellen, majd ezt követően
trónra segítik Abdalláh al-Vazírt egy olyan alkotmányos berendezkedés keretein belül, amely
megakadályozza, hogy választott imámjuk visszaéljen hatalmával. Ennek szellemében
megszerkesztették alkotmányukat, a Szent Nemzeti Okiratot (al-Miták al-Vataní alMukaddasz). 99
1948 januárjában a Szabad Jemeniek sikertelen kísérletet tettek, hogy megöljék
palotájában Jahja imámot. Bár az akció nem sikerült, Ádenbe mégis azt a téves információt
kapták, hogy az imám elhalálozott. Ekkor a korábbi megegyezés értelmében nyilvánosságra
hozták a Szent Nemzeti Okiratot és a felálló új kormány összetételét. Az Okirat szövegét
számos, az al-Vazír imámmá választásának alkalmából írt gratulációval együtt hamarosan
Szanaába táviratozták, ahol a halottnak hitt uralkodó elfogta ezeket az üzeneteket. Ezután
Jahja imám Szanaába rendelte Ahmed herceget és hozzákezdett a letartóztatandó személyek
névsorának összeállításához. Az összeesküvők tisztában voltak vele, hogy cselekedniük kell,
mielőtt Ahmed eleget téve apja parancsának Szanaába érkezik és átveszi az irányítást, ezért
február 17-én sikeres merényletet követtek el Jahja imám ellen. 100
Az összeesküvők közötti együttműködés fogyatékosságainak köszönhetően Ahmed
herceg rövid időn belül értesült a történtekről. Taizzt elhagyva Hadzsába ment, ahol a helyi
törzsek hűségesek voltak a Hamíd ad-Dín dinasztiához. Itt 13 ezer fős létszámú sereget
gyűjtött össze, majd kinyilvánította igényét az imám címre, miután meggyőződött róla, hogy
az előkelők többsége őt támogatja. 101
Abdullah al-Vazír azonnal átvette az irányítást a fővárosban és imámmá nyilvánította
magát. Hűségesküt kényszerített ki az uralkodócsalád több tagjától és másnap elfogadtatta
kinevezését a szanaai ulemával és nemességgel. Rövidesen kihirdették a Szent Nemzeti
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Okirat hatályba helyezését is, aminek tartalmát a pénteki imádság alkalmával ismertették a
lakossággal. Ezek után azonban bénultság lett úrrá a résztvevők között, a közvélemény várt
támogatása is elmaradt. Al-Vazír nemsokára kénytelen volt mozgósítani a hadsereget is,
amikor befutott a hír, hogy Ahmed herceg és testvérei, Hasszán és Abbász törzsi sereget
toboroztak ellene. 102
A fő cél – Jahja imám eltávolítása – elérése után rögtön megszűnt az összhang a
vezetők között. Liberális reformokat, törvényhozó gyűlés alakítását, szólásszabadságot és egy
új alkotmány megalkotását jelentették be, amely a konzervatív erők azonnali ellenállását
váltotta ki. Az arisztokrácia ugyancsak nehezményezte, hogy fiatalembereket neveznek ki
magas pozíciókba. A zeiditák felháborodását csak növelte, hogy nem egy felelős posztra
sáfita személy került. A Szabad Jemeniek a korábban vállalt tartományi tisztségek betöltése
helyett Szanaába mentek, vagy a kevésbé szerencséseket helyi tisztségviselők és törzsi
emberek összegyűjtötték és Hadzsa börtönébe zárták. Azok sem tudtak azonban érdemi
munkát végezni Szanaában, akik eljutottak oda; a jelentkező ellentéteknek köszönhetően
idejük nagy részét a vitázás tette ki. Al-Vazír hatalma csak a fővárosra koncentrálódott,
miközben a tartományok helyi tisztségviselői nem kötelezték el magukat egyik fél mellett
sem. 103
A felkelés kezdetén a reguláris haderő jelentős része is a kivárás álláspontjára
helyezkedett. Hamar egyértelművé vált, hogy a törzsek hozzáállása lesz az a tényező, ami el
fogja dönteni az események végkimenetelét. Utóbbiak körében azonban visszatetszést váltott
ki az idős és fizikailag gyenge imám megölése. Törvényeikre hivatkozva elvárták, hogy
legalább az imám gyilkosait megbüntessék vagy bármilyen egyéb kárpótlással szolgáljanak az
összeesküvők, amivel jóvátehetik tettüket. Az elégedetlenkedő törzsek megfékezésére alVazír reguláris katonaságot küldött. Kísérlete csúfos kudarccal végződött és az addig habozó
egységek tömegesen csatlakoztak az ellenforradalmi seregekhez. 104
Belpolitikai helyzetének romlását látva al-Vazír mind többször fordult külső
támogatásért az Arab Ligához, amely azonban elhatárolódott mindenféle segítségnyújtástól.
Jahja imám meggyilkolása, al-Vazír eredménytelen erőfeszítései a jemeni lakosság hűségének
biztosítására, valamint a szaúdi királyság megóvása az új szanaai rendszer ellen fordította Ibn
Szaúdot is. 105
102

Rashid, 1984. 166–168.
Stookey, 1978. 220-221.
104
Stookey, 1978. 221.
105
Khadduri, Majid: Coup and Counter-coup in the Yaman 1948. International Affairs, XXVIII. (1) January
1952. 64–66.; Rashid, 1984. 200.
103

40

A

támogatás

elmaradásával

és

az

összeesküvők

körén

belül

jelentkező

megosztottságnak köszönhetően a puccs megbukott. Ahmed herceg törzsi seregeivel a főváros
ellen vonult, amely háromnapos ostrom után, március 13-án megadta magát. Március 15-én az
ulema hivatalosan is imámnak ismerte el Ahmedet, al-Vazírt pedig harmincöt társával együtt
lefejezték. 106
Az apja halála után az imám tisztséget betöltő Ahmed uralma nem bizonyult stabilnak.
1950-ben Iszmail testvérét összeesküvés vádjával tartóztatták le, 1953 szeptemberében pedig
egy másik konspirációt lepleztek le Szanaában. Hatalmára a legnagyobb fenyegetést jelentő
puccsot 1955 áprilisában hajtották végre.
A felkelés alapjául egy március 25-én bekövetkezett incidens szolgált, amit Ahmed
Jahja at-Talaja alezredes, a hadsereg főfelügyelője ürügynek használt fel az imám elleni
lázadásra. Taizzba vonult, ahol bekerítette az imám palotáját. Ezt követően kikényszerített
egy lemondó nyilatkozatot Abdalláh herceg, addigi külügyminiszter javára, aki azonnal
imámmá nyilvánította magát. 107
A puccskísérlet hamarosan kudarcba fulladt. Amikor a lázadók körülzárták az imám
palotáját, al-Badr, a trónörökös azonnal az északi törzsekhez ment, ahol elérte, hogy a Bakíl
törzsszövetség

8 000
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hozzá.

Időközben

a

fogoly

Ahmed

megvesztegetéssel a maga oldalára állította a palotáját körülzáró katonákat, akiket a lázadók
ellen vezetett. Az al-Badr vezette törzsi erők megérkezésével a két tűz közé szorult lázadó
csapatok rövid idő alatt vereséget szenvedtek. Abdalláhot és at-Talaját elfogták és a többi
összeesküvéssel gyanúsított fogoly mellett nyilvánosan lefejezték őket. Ahmed imám nem
egész öt napot töltött trónjától távol. 108
A belpolitikai életet viszont ezt követően már nem lehetett stabilizálni. Rövid időn
belül újabb jelentős megrázkódtatások érték, amikor Ahmed imám romló egészségi állapota
miatt 1959-ben Olaszországba utazott gyógykezelésre. Távollétében ugyanis a régensi
teendőkkel megbízott fia rávette Nasszert, hogy egyiptomi tanácsadókat és technikusokat
küldjön Jemenbe, valamint számos, a szocialista országokban korábban már megvalósított
reformot kívánt bevezetni a közigazgatás, oktatás, infrastruktúra, gazdaság, egészségügy, és a
hadsereg fejlesztésére. Ennek szellemében eltávolította a hatalomból apja bizalmi szolgáit,
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akik helyére felvilágosult, haladó gondolatokat valló jemenieket és egyiptomi tiszteket, illetve
szakembereket nevezett ki. Előremutató elképzelése ellenére azonban mindez az egyiptomiak
térnyerése mellett a központi hatalom meggyengüléséhez vezetett.
Külpolitikai téren leállította a jemeni határ mellett élő és a brit jelenlét ellen küzdő
szakadár törzsek addigi folyamatos fegyverutánpótlását és küldöttséget menesztett Ádenbe a
vitatott határkérdés rendezésére. 109 A kormányban végrehajtott személyi változtatások mellett
hét tagból álló reprezentatív tanácsot állított fel, ami az uralkodó leváltott tanácsadóinak
szerepét látta volna el a beígért parlament megválasztásig. 110 A hadsereg modernizálásának
érdekében a jemeni hadsereg több konzervatív beállítottságú tisztjét elbocsátották, közöttük
magát a főparancsnokot is. A problémát csak tovább bonyolította, hogy a katonaság a
reformok ürügyén ingyenes orvosi ellátást és magasabb fizetést követelt magának. A
tárgyalások azonban hamar zsákutcába jutottak, az elégedetlenkedő tisztek közül sokakat
kivégeztek, a hadsereg pedig a felbomlás szélére került. 111
Ennek hatására csökkent a központi hatalom nyomása a törzsekre és a városlakókra.
Al-Badr minden törekvése ellenére a vezetőitől megfosztott hadsereg, valamint Jemen két
legtekintélyesebb törzsszövetségének, a hásidok és a bakílok körében elterjedt az a nézet,
hogy a trónörökös Moszkva és Kairó eszköze. 112 Az északi törzsek sürgetni kezdték korábbi
követeléseik teljesítését, míg a városok lakossága további reformok érdekében emelte fel
szavát.
Badr hercegnek kicsúszott a kezéből az események irányítása. Minden igyekezete és
reformelképzelése ellenére sorozatos katonai lázadások robbantak ki, amelyben nagy szerepe
volt a trónörökössel szembeszálló ulemának, a konzervatív felső rétegnek és a
hivatalnokoknak, akik elsikkasztották a katonáknak megígért pénzösszegeket. 113 Al-Badr a
mind gyakoribb megmozdulások miatt a közrendet csak úgy tudta átmenetileg stabilizálni,
hogy megvásárolta a Hásid törzs szövetségét, amely gyakorlatilag az amúgy is szegény
kincstár teljes kiürülését eredményezte. Amikor Ahmed imám a gyógykezelésről visszatért, a
helyzetet látva, elmozdította pozícióikból az egyiptomi tanácsadókat és hatálytalanította fia
összes, általa radikálisnak ítélt reformrendelkezését. Megtorló akciókkal elnyomta a
rendelkezések kapcsán kibontakozó reformmozgalmakat és az al-Badr által a Hásid
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törzsszövetségnek korábban kifizetett összegeket visszaszerzésére összeesküvés vádjával
kivégeztette több prominens vezetőjét. Számos, korábban a monarchia támaszának számító és
jelentős befolyással bíró törzs idegenedett el emiatt uralkodójától és kompromittálódott
dinasztiájától. 114
Ahmed imám a megtorlás eszközét alkalmazva sem tudta visszaszerezni korábbi
korlátlan hatalmát. Romló egészségi állapota mellett egyre nehezebben tudott ellenállni az
arab nacionalizmus fokozódó nyomásának, az egyes konzervatív törzsek lázadásainak, a
politikai száműzöttek és a szakadár tisztek követeléseinek. 1960 januárjában tiszti
összeesküvést lepleztek le Taizzban, amire statáriumot vezettek be a városban. Az
elégedetlenkedést azonban már nem lehetett erőszakkal elfojtani. Júniustól bombák robbantak
Taizzban, Ibb-ben és Szanaában, 1961 márciusában pedig a hadsereg három tisztje követett el
sikertelen merényletet az imám ellen. 1962 májusában két, nacionalisták rejtegetésével
gyanúsított falut romboltak le az imám parancsára. Augusztusban katonák sortűzzel oszlatták
fel diákok tiltakozó felvonulását Szanaában, hallgatókat és értelmiségieket végeztek ki a
tüntetésben való részvétel miatt, valamint az egyiptomi befolyás korlátozására bezárták a
világi iskolákat. Ennek ellenére szeptember elején újabb, Nasszer elnök képeivel felvonuló
tiltakozó demonstrációra került sor Szanaában és Taizzban. Még ugyanebben a hónapban
fiatal tisztek forradalmat robbantottak ki létrehozva általa a köztársaságot. 115
Mindezek figyelembevételével elmondható, hogy helyesnek bizonyult Veress János,
hazánk kartúmi ügyvivőjének meglátása, amikor 1959-es jemeni útjának tapasztalatait
elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az imamátus rendszere – legalábbis az akkori
formájában – nem fenntartható egy-két évnél tovább. 116
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A monarchikus Jemen és a szocialista országok
Szovjet–jemeni kapcsolatok a két világháború között, 1928–1938.
Jahja imámnak az I. világháborút követően számos problémával kellett szembesülnie
az új jemeni adminisztráció megszervezése és a belpolitikai élet konszolidálása során.
Centralizációs politikája lázadásokat robbantott ki az addig széles körű autonómiát élvező
törzsek körében, fegyveres erővel kellett elűznie a Tiháma-síkságról az azt megszálló Idríszi
emírt, valamint a tisztázatlan határviszonyok miatt folyamatosan konfrontálódott az Ádenben
székelő britekkel, akikkel az 1920-as évek közepére mélypontra süllyedt a kapcsolata.
Küzdelméhez először az Egyesült Államok pártfogását próbálta elnyerni, sikertelenül.
Washington a brit regionális érdekekre való tekintettel Jahja uralmának elismerését és
szerződések kötését a protektorátusokra megfogalmazott jemeni igények feladásától tette
függővé. Elnyerte viszont Nagy-Britannia legfőbb térségbeli riválisának, Olaszországnak a
támogatását, amivel 1926. szeptember 2-án kereskedelmi és barátsági szerződést kötött, majd
pedig 1927. június 1-én titokban fegyverszállításról állapodott meg. 117 Róma azonban
csalódást okozott az imámnak. Amellett ugyanis, hogy a remélt magas színvonalú termékek
helyett elavult fegyvereket és rossz minőségű ipari cikkeket adott el csillagászati áron,
igyekezett átvenni az ország irányítását is. A jemeni uralkodó az olasz befolyás
visszaszorítására és az angolok nyomásgyakorlása miatt visszaeső kereskedelmi forgalom
élinkítésére
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összeköttetésbe a Dzsiddában székelő szovjet képviselőkkel és tegyen javaslatot hivatalos
kapcsolatok létesítésére a két ország között. 118
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A Szovjetunióban a bolsevik forradalmat követően új dimenziókkal egészültek ki az
egykori cári birodalom Közel-Kelettel és Arábiával kapcsolatos tradicionális céljai. A Perzsia
feletti fennhatóság megszerzéséről és britek indiai pozícióinak fenyegetéséről szőtt
elképzeléseket a globális szocialista forradalom víziója váltotta fel, aminek megvalósításában
fontos szerepet szántak az egyes elmaradott, illetve gyarmati függésben lévő ázsiai, afrikai és
latin-amerikai országoknak. Emiatt 1920 után, az európai baloldali forradalmi hullám
lecsendesedését követően a bolsevikok fokozatosan irányukba orientálódtak és keresték a
lehetőséget kapcsolatok kiépítésére a független államok vezetőivel, valamint a gyarmatok
polgári–nacionalista mozgalmaival. 119 A nemzetközi imperializmus elleni lázítást és a keleti
forradalmi mozgalmak harcra való felkészítését viszont hamar háttérbe szorította az ébredő
kispolgári hazafias mozgalmakkal és a kolonializmussal szembeszálló, nacionalista
karakterrel rendelkező rendszerekkel való taktikai összefogás gondolata. 120 Az Arabfélszigeten erre 1923-tól, dzsiddai főkonzulátusuk megnyitásától volt lehetőségük kizárólag
Szaúd-Arábia és Jemen esetében.
Az oroszok már a jemeniek megkeresése előtt is komoly érdeklődést mutattak utóbbi
iránt. 121 Az 1927 májusában Dzsiddában aláírt szaúdi–brit szerződés, valamint az Ibn Szaúd
által meghozott rendeletek Moszkva propaganda és kereskedelmi tevékenységének

szimpátiáját. Reméljük, hogy kormányaink között kiváló kapcsolat fog kialakulni.” (Lukin, V.: The Soviet
Union and the Arab Countries. International Affaires (Moscow) (5) May 1962. 87.)
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Arabia and the Yemen 1917–1938. Middle Eastern Studies, XX. (1) January 1984. 54–56.; Page, Stephen: The
USSR and Arabia: The Development of Soviet Policies and Attitudes towards the Countries of the Arabian
Peninsula, 1955–1970. London, The Central Asian Research Centre, 1971. 15.; Yapp, M. E.: The Soviet Union
and the Middle East. Asian Affairs, LXIII. (1) February 1976. 10.)
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A képviselet munkatársai még 1925 decemberében rövid időre Eritreába menekültek, amikor a vahhábiták
elfoglalták Dzsiddát. Ott tartózkodásuk alatt számos hasznos információt gyűjtöttek össze Jemenről az olasz
kolóniában. Ekkor a Kominternben mind Ibn Szaúdot, mind pedig a jemeni imámot egy kialakulófélben lévő
brit-ellenes nacionalista mozgalom vezetőinek tekintették. Lelkesedésük azonban hamar veszített erejéből,
amikor ezek az arab „forradalmárok” készségesnek mutatkoztak a britekkel való tárgyalásra. (Brémond, 1937.
101–102. Page, 1971. 16–17.)
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korlátozására együttesen a szovjet befolyás hanyatlását eredményezték Hidzsázban. Emiatt az
imám megkeresésére reagálva már 1928 januárjában szovjet delegáció kereste fel a jemeni
uralkodót a kereskedelmi egyezmény megkötéséhez szükséges részletkérdések megvitatására.
A tárgyalások a felek megelégedésére hamar lezárultak és 1928. november 1-én tíz évre szóló
kereskedelmi és barátsági szerződés írtak alá. 122 Moszkva a szerződésben Jement független
királyságnak ismerte el és hangsúlyoztak annak egyenrangúságát a Szovjetunióval. Ennek
ellenére nem hozhatott létre állandó diplomáciai képviseletet Jemenben, csupán egy
diplomáciai privilégiumokkal felruházott kereskedelmi kirendeltség működtetésére kapott
engedélyt. 123
A szovjetek már 1927 novemberétől jelen voltak a jemeni piacon. Az olaszok
szállította benzinnél jobb minőségű üzemanyagot nyomott áron értékesítették, amiért cserébe
jemeni kávét vittek ki horribilis áron. Ez a tendencia a szerződés aláírását követően
felgyorsult. Az orosz kormány elárasztotta a jemeni piacokat a Napthexport olajtermékeivel.
A Hodeidában székelő Orosz Kereskedelmi Társaság munkatársai mezőgazdasági
eszközökből és gépekből folyamatosan termékprezentációt szerveztek Hodeidában és
Szanaában, a hadserege fejlesztésén munkálkodó uralkodónak pedig fegyverbemutatót
tartottak. Nagy mennyiségben exportáltak emellett az országba búzát, cukrot, keményítőt,
szappant, cementet, faanyagot, ruhát, piperecikkeket és cipőket. 124 Hatalmas összegű kölcsönt
folyósítottak emellett a jemeni hatóságoknak, amit azok az ország pacifikálására használtak
fel. Bár ezzel a jemeni piac fokozatosan kiszolgáltatottá vált, az imámnak ennek ellenére
sikerült valóra váltania az egyezmény megkötésétől remélt célját: a szovjetek gazdasági
behatolása és dinamikus térnyerése komoly aggodalmakat szült Nagy-Britanniában és több
nyugati országban.
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A feltételek gyors és sikeres megvitatásához bizonyára az is hozzájárult, hogy a tanácskozások alatt a
Szovjetunió gesztusként különféle cikkekkel megrakott hajót indított Hodeidába, ahol a kirakodott árut a jemeni
hatóságok rendelkezésére bocsátotta. (Baldry, 1984. 64–67.; Wenner, 1967. 155.)
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A szerződés egyik cikke azonban kimondta, hogy ha bármelyik másik ország állandó képviselőt nevezne ki
Szanaába, úgy a Szovjetuniónak is jogában áll hasonló lépés megtétele. (Soviet and Arabia. Treaty with Ruler of
the Yemen. Times, January 25, 1929.; Soviet Activity in Arabia. Text of Yemen Treaty. Times, August 16,
1929.; “Text of treaty of friendship and commerce between Yemen and the U.S.S.R., effective June 25, 1929.”
Oriente Moderno, VIII. 1928. 394.)
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A szovjetek dinamizmusát – és alacsony áraik kedvező fogadtatását – jól szemlélteti, hogy csak a
kereskedelmi egyezmény 1929-es ratifikációja és 1931 között eltelt időszakban majdnem 22 000 tonna árut
szállítottak le Jemenbe, amivel a szovjet export értéke 3 834 000 rubelen tetőzött. Sokkal beszédesebb azonban,
ha megvizsgáljuk ezeknek a cikkek megoszlását is. Eszerint ugyanis a jemeniek 1929–1930-ban az oroszoktól
szerezték be az importált – számos mezőgazdasági berendezés mellett – a petróleum 70%-át (6 000 tonna), a
cukor 40%-át (4 000 tonna) és a liszt 35%-át (3 000 tonna). Egy évvel később az olasz külkereskedelem és a
Shell Olajtársaság aktivizálódása miatt a szovjetek részesedése a jemeni külkereskedelemben a petróleum
esetében 50%-ra, míg a cukornál 35%-ra esett vissza. Hozzá kell azonban fűzni ehhez azt is, hogy ugyanebben
az évben a Jemenbe szállított szappan 60%-a és a faanyag 80%-a a Szovjetunióból származott. (Baldry, 1984.
67–69.; Brémond, 1937. 137.; Page, 1971. 17.; Wenner, 1967. 155.)
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A kereskedelmi kapcsolat fellendítése mellett a szovjetek botanikus expedíciót
szerveztek a „növényzet tanulmányozására” az ország sűrűn lakott és termékeny régióiban. 125
Gondoskodni kívántak emellett orvosi segítségnyújtásról is. Segélymissziót állítottak fel
Szanaában, ami két orvosból, egy fogorvosból, egy mérnökből és egy kormányzati
kereskedelmi ügynökből állt. 126 Lépések történtek emellett a két ország közötti kulturális
kapcsolatok megteremtésére is. Ennek keretében szovjet újságokat küldtek az országba,
valamint 1929-ben egy stábot „azzal a céllal, hogy leleplezzék az imperialista propaganda
hazugságait” és elkészítsék az „első hiteles filmet” Jemenről. 127
Bár a jemeni–szovjet együttműködés kezdetben rendkívül sikeresnek mutatkozott, az
évek múlásával utóbbiak részről folyamatosan csökkent az érdeklődés a korábbi dinamizmus
fenntartására. A Jemenbe irányuló szovjet export 1931-es több milliós csúcsértéke
folyamatosan csökkent; 1936-ra már 100 000 rubelt sem ért el, miközben az import
gyakorlatilag abbamaradt. A szabad kereskedelem megteremtésére tett kísérleteik jemeni
tisztségviselők ellenállását váltotta ki, akik csak honi közvetítők útján voltak hajlandók orosz
árukat

fogadni.

Hamarosan

megnyirbálták

a

nekik

nyújtott

vámkedvezményeket,

állampolgáraik addigi szabad közlekedését korlátozták, a helyi kereskedőknek pedig elvették
a kedvét szovjet cikkek vásárlásától. Hiába tiltakoztak a negatív megkülönböztetés ellen és
feleslegesnek bizonyult a hodeidai kikötő fejlesztésére tett ajánlatuk is. Az imám láthatóan
kiábrándult az oroszokból és a megszorító intézkedések továbbra is érvényben maradtak. Az
országban dolgozó személyzet tagjain fokozatosan közöny lett úrrá, munkájuk holtpontra
jutott. Ráadásul az 1930-as évek közepétől a szovjetek az expanzív német és olasz külpolitikát
látva keresték az együttműködést az angolokkal, ami többek között az európai események
miatt amúgy is leértékelődött arábiai politikájuk radikális megváltoztatását tette szükségessé.
Így annak ellenére, hogy 1938-ban újabb 10 évre meghosszabbították az 1928-as szerződés
hatályát, még ugyanabban az évben a küldöttség egyetlen női tagjának kivételével
hazarendelték az egész Jemenben dolgozó szovjet missziót, hogy számot adjanak küldetésük
kudarcáról és privát anyagi ügyleteikről. 128
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Soviet Interest in the Yemen. A Botanical Expedition. Times, February 2, 1929.
Macro, 1968. 113.
127
A filmben az imámot népszerű nacionalista vezetőként mutatták be, akinek sikerült megszilárdítania országa
függetlenségét a Szovjetunióval kötött szerződéssel. Elismerték ugyanakkor a nép szánalmas állapotát is,
helyzetükért azonban a földesurakat és kereskedőket, valamint a határincidenseket provokáló britek tették
felelőssé. (Page, 1971. 17.)
128
Azok, akik hazatértek hamarosan áldozatul estek a Szovjetunióban ekkor zajló tisztogatási hullámnak. Ketten
azonban Dzsiddába menekültek, ahol felvették a muszlim hitet. A Jemenben maradt Jaskolko doktornő tovább
kezelte az imámot, annak családját és még számos prominens személyt. Munkája eredményességét és
elismertségét mutatja, hogy Moszkva neki köszönhette tekintélyes mennyiségű jemeni kávévásárlásra kapott
engedélyét. (Baldry, 1984. 70–71, 74–75.; Macro, 1968. 113.; Rashid, 1984. 62.)
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A szovjetek kiszorulásával párhuzamosan megbomlott az Olaszországgal fenntartott
kényes hatalmi egyensúly. 1937-ben – nem utolsó sorban a kizárólag az imám egészségére
felügyelő olasz orvosok tanácsára – megújították az olasz–jemeni szerződést, amit Róma
befolyásának megerősödése követett. Utóbbi felszámolását a Vörös-tenger keleti partjáról
végül a kirobbanó világháború tette lehetővé. Kelet-Afrikából a szövetséges erők szorították
ki őket, míg a Jemenben működő 40 olasz és 2 német ügynököt az imám a britek nyomására
1943. február 26-án letartóztatta és kiutasította azt követően, hogy felszámolta az országban
működő két tengelybarát rádióállomást és minden kapcsolatot megszakított a fasiszta
hatalmakkal. Az oroszok tevékenysége ezután 1944 májusáig, a Szabad Jemeniek
Mozgalmának megalapításáig ötletszerű és kapkodó volt. Ezt követően – a mozgalom
pártfogójaként tűntetve fel magukat – kísérletet tettek a jemeni belügyekbe való
bekapcsolódásra. Rövid idő alatt kiderült, hogy törekvéseik nem járnak eredménnyel, így
hamarosan feladták próbálkozásaikat. 129 Ugyancsak sikertelennek bizonyult a csehszlovákok
kísérlete a jemeni gazdasági életbe való bekapcsolódásra. Hiába tett ugyanis 1947-ben
rendkívül előnyös ajánlatot a Skoda Művek a hodeidai kikötő kiépítésére. Az üzlet nem
realizálódhatott, mivel nem kaptak engedélyt még a legalapvetőbb felszerelések helyszínre
szállítására sem. 130

Szovjet külpolitika átértékelődése az arab országok irányában
Moszkva a második világháború alatt sem adta fel teljesen Közel-Kelettel kapcsolatos
elképzeléseit, amelyek valóra váltására számos lehetőség adódott 1945 után. 131 Presztízse
megkérdőjelezhetetlenné vált Németország legyőzése után. Sok gyarmati, illetve ekkor
függetlenné váló ország követendő példának tekintette, amiért nem egész 40 év alatt
elmaradott országból a világ második legerősebb nemzetévé nőtte ki magát. További fontos
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Nyugati körökben nyugtalanságot okozott az a hír, amely szerint a Szabad Jemeniek Mozgalma szovjet
befolyás alatt áll. A vizsgálat azonban hamar kimutatta, hogy az információ nem fedi a valóságot. A szovjetek
érdeklődését – a korábbi tapasztalatok alapján – úgy értékelték, hogy Moszkva a jemeni mozgalomban pusztán
csak a lehetőséget látja egy nem-kommunista rendszer megdöntésére. Ennek ellenére a britek mindent megtettek
Ádenben, hogy megakadályozzák a kapcsolatfelvételt a szovjetek és a jemeni ellenzék között. (Rashid, 1984.
120–121.)
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Rashid, 1984. 133.
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Először Molotov fogalmazta meg a Szovjetunió igényét a Négyhatalmi paktumról folyó tárgyalások során a
Batumtól és Bakutól délre eső területekre a Perzsa-öböl irányába 1940 novemberében. A második világháború
alatt szövetségeseivel együttműködve iráni területeket szálltak meg, ahonnan csak kelletlenül vonult ki. Habár
Törökország mindvégig semleges maradt, Moszkva mind kritikusabban ítélte meg politikáját, hogy a háború
végéhez közeledve igényt formáljon a szorosok ellenőrzésére és bizonyos török tartományok átadására. A KözelKelet felértékelődését sejtette a potsdami konferencián előterjesztett javaslat is, aminek értelmében mandátumot
szeretett volna kapni Tripolitánia felett. (Laqueur, Walter Z.: The Struggle for the Middle East. The Soviet Union
and the Middle East 1958–1970. London, Routledge & Kegan Paul, 1972. 22.)
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szempont volt, hogy a volt gyarmattartó államok meggyengülésével előtérbe kerülő
nacionalista és anti-kolonialista mozgalmak az USA-nál és a Szovjetuniónál kerestek
támogatást, mivel egyikük sem rendelkezett gyarmattartó múlttal. A tengeri nagyhatalmi
ambíciókat tápláló szovjetek ennek kihasználásra kísérletet tettek a vesztes Németország és
Olaszország szerepének átvállalására és korábbi viszonyrendszerük restaurálására. E két
szempont szerencsésen egyesült Jemen esetében, ahol Jahja imám nyitottnak mutatkozott a
megszakadt kapcsolatok újrafelvételére. A közeledés a két ország között olyan szintre jutott,
hogy a jemeni uralkodó beleegyezett szovjet technikusok fogadásába. A Nyugat és a
Szovjetunió elmélyülő konfliktusával párhuzamosan azonban Jemen rövid idő alatt
jelentőségét veszítette. Nem következett be emiatt ekkor sem a diplomáciai kapcsolatok
hivatalos újrafelvétele, sem a szakemberek 1946 végére tervezett jemeni megérkezése. 132
1947 után a Szovjetunió figyelme elsősorban a nemzetközi problémákra és Európára
koncentrálódott. A biztonságos határok és a tengerekre való szabad kijutás garantálásának
tradicionális stratégiai érdekei helyett az ideológiai szempontok kerültek a szovjet külpolitika
előterébe. Sztálin már nem elégedett meg a nyugati befolyás gyengítésével, korlátozásával.
Az új direktíva szerint fel kellett készülni a kommunista és a kapitalista világ elkerülhetetlen
döntő összecsapására. A Nyugattal való szakítást kimondó Zsdanov „két tábor” elmélete után
a szovjet külpolitika emiatt militánssá, doktrínálissá és agresszívvé vált. A kialakult
helyzetben az elmaradott országokkal való együttműködésüket azok hivatalos ideológiájától
tették függővé. Azoknak az államoknak az esetében pedig, amelyek még ezt követően is
kötődtek a nyugati táborhoz, utasították honi kommunista pártjait a hatalom – akár erőszak
alkalmazásával történő – megszerzésére. Elítélték egyúttal a nacionalista mozgalmakat;
ideológiájukat reakciós bélyegezték meg, ami megítélésük szerint a gyarmati rendszer
továbbélését hivatott szolgálni. 133 Ez az új politika irányvonal viszont alapvetően ideológiai
megközelítése miatt nem bizonyult eredményesnek és többnyire közömbösséget váltott ki a
fejlődő világban. Ritka és eseti alkalmaktól eltekintve rendkívül korlátozottnak bizonyult a
szocialista rendszerekkel és marxista erőkkel való kooperáció. A kirobbanó fegyveres harcok
kudarca – elsősorban Ázsiában – és Mao Ce-tung sikeresnek bizonyuló „új demokratikus
forradalom” stratégiája pedig már egyértelműen a Harmadik Világgal való kapcsolatok
felülvizsgálatát követelte meg.
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Badeeb, S. M.: The Saudi–Egyptian Conflict over North Yemen, 1962–1970. Washington, Westview Press,
1986. 32.
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J. Nagy László: Magyarország és az arab térség. Szeged, JATEPress, 2006. 23.
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1951-re már Sztálin is felismerte, hogy számos lehetőséget veszített el országa azzal,
hogy elutasította a kapcsolatokat az újonnan függetlenedett államok kormányaival, amivel
kezdetét vette az addigi doktriner, végletekben gondolkodó külpolitikai irányvonal lassú,
kezdetben alig érzékelhető módosulása. A legfőbb vonása ennek az új politikának nem
kizárólag az ezekben az országokban rejlő gazdasági dimenziók felismerése volt. Igazi
jelentőségét az adta, hogy a kereskedelmi behatolást az anyagi profit termelése mellett olyan
eszközként is alkalmazni kívánták, amivel egyfelől elnyerhetik a partnerország lakosságának
szimpátiáját, másrészről feszültséget és súrlódást kelthetnek általa ezen államok és a Nyugat
között. A szovjet szóvivők ekkor egyfelől éles támadásokat intéztek a Nyugat ellen azzal a
váddal, hogy szándékosan konzerválták a függő országok gazdasági elmaradottságát és
egyenlőtlen kereskedelmi feltételeket kényszerítettek rájuk, míg a szovjet képviselők ezzel
párhuzamosan fokozatosan bekapcsolódtak a nemzetközi kereskedelmi és gazdasági
konferenciák munkájába. 134 Ajánlataik azonban nem találtak megfelelő visszhangra; a fejlődő
országok meglehetős szkepticizmussal fogadták és nem vették igénybe a felkínált
lehetőségeket. 135
Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálával lehetővé vált, hogy teljessé váljon a szovjet
külpolitika orientációváltása a fejlődő országok irányába. A kapitalizmus és a kommunizmus
között zajló verseny létének tagadása nélkül és a szocializmus végső győzelmébe vetett hit
érvényességének hangoztatása mellett a kevésbé kihívó és dogmatikus, a hangsúlyt sokkal
inkább a pragmatikus szempontokra helyező békés együttélés elve és egy globális
elkötelezettségű stratégia került előtérbe. Az elkövetkező évben a Szovjetunió lassan és
fokozatosan diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatainak szélesítésére törekedett és
bekapcsolódott az ENSZ technikai segítségnyújtási programjába. Szakítottak addigi
végletekben gondolkodó állásfoglalásukkal, elismerték a nagyhatalmi szövetséghez való
csatlakozást és katonai bázisok más állam által történő használatba vételét visszautasító
nacionalista és semlegességi politika létét, valamint kiegyeztek a születő államokkal és a
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Az 1951 októberében tartott szingapúri kereskedelmi konferencián a szovjetek első alkalommal vetették fel,
hogy a Nyugat helyett a Szovjetunió lehetne az ázsiai export felvevőpiaca és az ipari termékek és berendezések
szállítója. Az 1952 áprilisában Moszkvában tartott nemzetközi gazdasági konferencián a szovjetek és a keleteurópai küldöttek kifejezték szimpátiájukat a fejlődő országok az iparosításra és a gazdasági függetlenség
megteremtésére irányuló törekvéseivel. Egyenlő feltételek között megvalósuló kereskedelmet ajánlottak fel, ahol
az áruk ellenértékét hagyományos exporttermékekkel, illetve helyi valutában lehetett törleszteni, valamint
felkínálták együttműködésüket az egyes ipari vállalkozások megvalósításához. (Page, 1971. 19.)
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Nyilvánvaló volt, hogy a Szovjetunióra még komoly terheket ró a világháború utáni helyreállítások és a
Kínának folyósított hatalmas segélyek, így nem tudná a deklarációjuknak megfelelő szinten kielégíteni az
újonnan függetlenedett országok igényeit. Emellett annak ellenére, hogy sokat veszített erejéből a szovjet
külpolitikában a militarista jelleg, a propaganda továbbra is megbélyegezte a nacionalistákat és tagadta a
semlegességi politika megvalósíthatóságát. (Uo.)
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nemzeti felszabadító mozgalmakkal, akikre immáron potenciális szövetségesükként
tekintettek az imperializmussal vívott küzdelemben.
Változás következett be ekkor az arab országok megítélésével kapcsolatban is. 1945
után ugyanis az irányukban folytatott militáns propaganda mellett szembeszálltak az ekkor
kibontakozó arab egységmozgalommal is. A pániszlám mozgalom belső-ázsiai térnyerésétől
tartva reakciósnak bélyegezték az iszlámot és számos intézkedéssel korlátozták muszlim
állampolgáraikat vallásuk gyakorlásában. Az angol pozíciók gyengülésének reményében
támogatták a cionista törekvéseket és 1947/48-ban Izrael létrejöttét. A régió szuverén államait
elmaradottnak és a brit politika eszközének tartották, ezért nem következett be a két
világháború között kialakított kapcsolatok újjáélesztése. Így például annak ellenére, hogy
Jahja imám tovább folytatta britellenes harcát országa déli határa mentén, támogatás helyett
kritikában részesült: Jement több alkalommal is elmarasztalták a szovjet munkák
kormányának archaikus, valamint társadalmi szerkezetének középkori jellegére hivatkozva. 136
1951-ben azonban a külpolitikai irányvonal lassú módosulása vette kezdetét, amikor
felvetődött nyugati részről egy újabb, a Szovjetunió köré katonai szövetségekből és
támaszpontokból font „cordon sanitaire”, az Egyesült Közel-Keleti Parancsnokság
felállításának terve. 137 1954-re a szovjetek már átértékelték a régió nacionalista mozgalmaival
kapcsolatos

addigi

elutasító

álláspontjukat.

A

szovjet

közel-keleti

tanulmányok

újjáélesztésével revideálták az 1930–1940-es évek kirekesztő szellemiségét, hogy helyette a
nemzeti függetlenség kivívásáért folytatott küzdelem, a külföldi katonai bázisok
felszámolásának, és az igazságtalan szerződések és koncessziók megszüntetésének
jelentőségét hangsúlyozták. A mozgalmak osztályeredetét és összetételét figyelmen kívül
hagyták, a proletariátussal kapcsolatban pedig arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az még
nem rendelkezik elég erővel ahhoz, hogy vezető szerepet játsszon. Továbbra is kritizálták
viszont a társadalmi elmaradottságot, habár a propaganda ezzel kapcsolatban csak a védelmi
szerződésekre és az idegen tőkés kizsákmányolásra koncentrált.
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A szovjet enciklopédiákban Jemen „a nagy földbirtokosok és uzsorás burzsoázia vallási alapokon nyugvó
feudális abszolutista államaként” szerepelt, ami „brit és amerikai imperializmus félgyarmati függésében van” és
amelynek uralkodója és kormánya „népellenes”. (Page, 1971. 20.)
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A térség stabilitásának biztosítására Washington, London és Párizs már 1950. május 25-én közös
nyilatkozatot adott ki, amiben garanciát vállaltak az izraeli–arab határok sérthetetlenségére. A regionális
egyensúly fenntartására korlátozták a fegyverszállításokat és egy esetleg külső támadás elhárítására közel-keleti
védelmi szervezet létrehozásáról határoztak. Utóbbi alapító tagjai az elképzelések szerint Nagy-Britannia,
Franciaország, az Amerikai Egyesült Államok, Törökország és Egyiptom lettek volna. Bíztak benne, hogy
szövetségükhöz később csatlakozni fog Szíria és Irak is. A kairói kormány elutasító álláspontja miatt viszont ez a
terv sohasem valósult meg. (Kerr, Malcolm: The Arab Cold War 1958–1964. A Study of Ideology in Politics.
London, Oxford University Press, 1965. 5.; Vernant, Jacques: Le développement du « non-alignement » au
Moyen-Orient. Politique étrangère, XXX. (4) 1965. 353–354.)
51

Az új politika csak lassan tudta éreztetni hatását a Közel-Keleten is. Annak ellenére,
hogy az arab kormányok körében mind szélesebb visszatetszést és elégedetlenséget szült a
Nyugat jelenléte és védelmi paktumok létrehozására irányuló megújuló törekvései, ekkor még
a kommunizmustól biztonsági szempontokból tartottak, valamint nem tudtak eltekinteni az
állandó durva iszlám-ellenes propaganda-hadjárattól sem. A szovjetek a probléma
megoldására mérsékelték a sajtóban korábbi szélsőséges álláspontjukat, ismét lehetővé tették,
hogy szovjet muszlimok zarándoklaton vehessenek részt, illetve fokozatosan elkötelezték
magukat az arab kormányok oldalán azok Izraellel való konfliktusában.
Az arabok 1955-re jutottak el oda, hogy éljenek a Szovjetunió által felkínált
lehetőségekkel. Alárendelt helyzetük miatt Nyugatellenességük fokozatosan fejlődött ki az
évek alatt. A Nyugat befolyásának és irányításának kiterjesztésére tett kísérletei bizonyítékok
voltak számukra, hogy a „nyugati imperialisták” még messze állnak attól, hogy távozzanak a
Közel-Keletről. Két fő esemény is alapját képezte ennek a gyanúnak: a Közel-Keletre áramló
fegyverszállítások ellenőrzése és egy szovjetellenes védelmi szervezet létrehozása a régióban.
Az előbbire úgy tekintették, ami megakadályozza őket az Izrael elleni közös harc
megvívásában. Utóbbi próbálkozást pedig olyan stratégiának tartották, amelynek célja a
hidegháborúba való bevonásukkal a nem kívánt idegen uralom fenntartása.
A Szovjetunió presztízse ezzel szemben sokat emelkedett az arab nacionalisták
szemében elsősorban azért, mivel a Nyugattal ellentétben nem rendelkezett gyarmati
pozícióval a térségben. 138 Az oroszok emellett feladták korábbi harcias „aki nincs velünk, az
ellenünk” stratégiájukat és nyitottak az arab nacionalisták semlegességi (és az ahhoz tartozó
Nyugat-ellenes) álláspontja irányába. A szovjet gazdaság 1917 utáni látványos fejlődése, ami
1955-re lehetővé tette a fejlődő országok gazdasági támogatását, ugyancsak növelte a
szovjetek elismerését; a gyors modernizáció és iparosítás példájának tekintették. Végül a
Szovjetunió ereje, állandó és heves Nyugat- és imperialista-ellenessége, valamint Izraelellenes támogatása az arabok és a fejlődő országok önzetlen és hatalmas bajnokává, valamint
a nyugati imperializmus felszámolására vívott küzdelem potenciális szövetségesévé avatta.
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Az arab lakosság csak a nyugati típusú imperializmust tapasztalta meg, így nem rendelkeztek konkrét
ismeretekkel a cári orosz gyarmatosításról, noha már hallottak annak létezéséről. A tudatukban ugyanis az
imperialisták eltérő bőrszínnel és vallással rendelkező személyek voltak, akik többnyire tengereken a
kereskedelem ürügyével érkezve különböző eszközök alkalmazásával kisajátították a hatalmat a többséget alkotó
őslakosság felett. Ezzel szemben az alapvetően kontinentális nagyhatalomnak számító szovjetek – különösen a
régióval kialakított kapcsolatok korai szakaszában – többségében muszlim vallású, Belső-Ázsiából származó
személyek voltak, akik ideológiai szinten is elhatárolódtak a franciához, vagy brithez hasonló gyarmati pozíció
megszerzésétől. (Lewis, Bernard: The Middle Eastern Reaction to Soviet Pressures. The Middle East Journal, X.
(2) Spring, 1956. 132.)
52

A szovjet külpolitika 1955 után komoly figyelmet kívánt a Közel-Keletnek szentelni.
Már nem a nemzetközi forradalom kirobbantása volt a cél, hanem a Nyugat közel-keleti
befolyásának és hatalmának gyengítése, majd végül elfoglalt pozícióinak feladásának
kikényszerítése. Ezt azonban csak a régió kormányaival együttműködve, s nem szembeszállva
lehetett végrehajtani. Így ezekhez államokhoz azok specifikus érdekeiknek és értékeiknek
elismerésével, illetve tiszteletben tartásával közelítettek, hogy a diplomácia békés eszközeit
alkalmazva a kölcsönös együttműködés szellemében gyakoroljanak befolyást rájuk nyugati
kapcsolataik leépítése és a Moszkvához fűződő dinamikus viszony kialakítása érdekében. 139
A döntő áttörést a szovjeteknek, mintegy katalizátorként, a Közel-Keleten az 1954
végén és 1955 elején folytatott tárgyalások hozták meg egy, a Nyugat által támogatott közelkeleti biztonsági paktum létrehozásáról. 140 Moszkvában a közel-keleti tárgyalások hírére
riadót fújtak. A tervezett szövetség a NATO-val és a SEATO-val összekapcsolódva az utolsó
elem lett volna a Szovjetunió globális bekerítésében. Emellett, ha a Nyugatnak sikerül
bevonnia a főbb arab országokat a paktumba, akkor az jelentősen lecsökkentette, ha mindjárt
el nem lehetetlenítette volna a szovjetek manőverezési képességeit abban a térségben, amit ők
addig „nyitottnak” tekintettek. A Szovjet Külügyminisztérium emiatt közleményben jelentette
be, hogy „az utóbbi időben tekintélyesen súlyosbodó közel-keleti helyzetre” való tekintettel
mindent megtesz, hogy szoros kapcsolatokat alakítson ki a térség államaival „a béke
megóvása érdekében”. 141
Rövid- és hosszú távú elképzeléseik azonossága miatt Moszkva és a térség vezető
szerepére áhítozó Kairó a legnagyobb körültekintés mellett gyorsan cselekedett, hogy
biztosítsa a török–iraki paktum sikertelenségét. 1955. február közepén Egyiptom egyezményt
kötött Csehszlovákiával, ami kiindulópontját képezte a szeptemberi fegyverüzletnek.
Kockázatos lépés volt, ami azt a veszélyt rejtette magában, hogy a Nyugat beavatkozik
Nasszer elnök rendszerének megbuktatására és bármilyen további szovjet lépés megbénítására
a Közel-Keleten. Másfelől viszont, ha a szovjeteknek sikerül megtörni a nyugati
fegyverszállítások monopóliumát, azzal lehetővé vált volna a régió status quo-ját biztosító
legfőbb akadály felszámolása és kézzel fogható támogatás felajánlása azoknak az
országoknak, amelyek idegenkedtek belépni egy nyugati orientációjú szövetségbe. Hruscsov a
helyzet kiaknázására ekkor politikai és propaganda hadjáratot indított, amelyben
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Yapp, 1976. 16.
Az elképzelésre több arab ország vezetése is úgy tekintett, mint a Nyugat megosztásukra irányuló
kétségbeesett kísérletére. Mások teljes függetlenségük elnyerésének elhalasztását vélték felfedezni benne. Az
arab vezetők, élükön Nasszer elnökkel, tartottak emellett attól is, hogy az általuk nem érzékelt szovjet veszély
kivédésére való hivatkozás csupán kifogás, amivel népeiket az Izrael elleni háborútól akarták eltántorítani.
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W. Z. L.: Soviet Policy in the Middle East. The World Today, XI. (12) December 1955. 520.
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kinyilvánította szimpátiáját a nyugati aktivitással szemben megmutatkozó ellenállással
kapcsolatban és támogatásáról biztosította az arab nacionalisták elképzeléseit. 142 Egymást
követő nyilatkozatai viszont ekkor még kevéssé éreztették hatásukat, s a Szovjetunió – a
fegyverüzletet leszámítva – a következő hónapokban tevékenységét a kereskedelmi forgalom
minimális növelésére és a médiában megmutatkozó barátságosabb hangvételre korlátozta.
A szovjetek és a közel-keleti országok kapcsolata tovább javult az 1955. áprilisi
bandungi konferenciát követően. Az itt lefolytatott tárgyalásoknak köszönhetően a
fegyverüzlet lebonyolítása elérhető közelségbe került, s úgy tűnt, hogy Nasszer és nacionalista
követői a Szovjetunió hídfőjévé válnak a térségben. A szovjetek elkötelezettségét utóbbiak
támogatása mellett csak megerősítette a Bandungban deklarált és rövid idő alatt nagyon
népszerűvé váló „pozitív semlegesség” elve is, ami lehetővé tette a kapcsolatok bővítését a
kommunista országokkal.
Az 1955. szeptemberi sikeres csehszlovák–egyiptomi fegyverszállítási szerződés
fordulópontot jelentett a Közel-Keleten, amivel a Szovjetunió egyértelműen megtörte a
Nyugat politikai és katonai hegemóniáját. Az oroszoknak a legfőbb hadviselő arab ország
fegyverellátójává válva gyakorlatilag nyomásgyakorlás és fenyegetés nélkül sikerült
megvetniük a lábukat a térségben, kudarcra ítélni az elszigetelésükre irányuló diplomáciai
erőfeszítéseket, valamint elnyerni a Nyugat-ellenes, illetve semlegességre törekvő arab
országok háláját és barátságát. 143 A kapcsolatok további elmélyülését eredményezte, amikor a
fegyverüzlet sikere után új lendületet kapott a szovjetek által ekkor kezdeményezett különféle
kereskedelmi, gazdasági, technikai és kulturális segélyprogramok, amelyek széles körű
megvalósításába rövid időn belül a szocialista tábor több tagállama – Lengyelország,
Csehszlovákia, Magyarország, NDK, Románia és Bulgária – is bekapcsolódott. 144

A szovjet–jemeni kapcsolatok újjáélesztése
Jemenben ezekben az években Jahja imám semlegességre törekedett, így az arab
országok többségével ellentétben nem üzent hadat sem Németországnak, sem pedig Japánnak
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A kezdő lépést ebben a tekintetben a Külügyminisztérium 1955. április 16-án tett nyilatkozata jelentette,
amiben kifejezésre jutatták a Szovjetunió szándékát, hogy a korábbiaknál nagyobb arányban vállaljon szerepet
az arab országok szuverenitásának megszilárdításában és nemzeti gazdaságának fejlesztésében. (Page, 1971. 26.)
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a második világháború alatt. Leszámítva azt a tényt, hogy 1945 márciusában Jemen az Arab
Liga alapítóinak egyike volt, 1945. szeptember 27-én Egyiptommal, majd pedig 1946-ban az
Egyesült Államokkal és Irakkal épített ki kapcsolatokat, valamint 1947. szeptember 30-án
csatlakozott az ENSZ-hez, annak uralkodója az ország külpolitikai izolációjára törekedett.
Az 1948. februári merénylet áldozatául esett Jahja utóda, Ahmed és a britek között
rövid idő alatt elmérgesedett a viszony. Szanaa ugyanis aggódva figyelte utóbbiak dél-arábiai
térnyerését és a protektorátusok adminisztratív átszervezésére tett brit lépéseket. A feszültség
csak fokozódott, amikor az angolok egyértelműen elhatárolódtak a Dél-Jemenre
megfogalmazott igény jogosságának elismerésétől és nem tettek semmit a Jahja imámot
meggyilkoló Szabad Jemeniek ádeni tevékenységének korlátozására. Ahmed folytatta emiatt
apja britek kiűzését célzó politikáját, noha ezzel kockáztatta az ádeni kikötőből származó,
aránylag olcsó külföldi áruk útjának elvágását. 1949 márciusa és szeptembere között
határincidensekre került sor Nadzs Markad térségében, felrúgva ezzel az 1934. február 11-én
aláírt Szanaai Szerződés pontjait. 145 A konfliktus tisztázásra 1950. augusztus 28. és október
12. között angol−jemeni konferenciát tartottak, ahol az 1934-es szerződés paragrafusainak
alapján a konfliktus mindkét fél számára kielégítő megoldásáról, az ellenséges propaganda
beszüntetéséről, diplomáciai képviselők cseréjéről, dinamikusabb gazdasági együttműködés
lehetőségeiről és a közös határmegállapító bizottság felállításáról állapodtak meg. 146 Utóbbi
azonban soha nem jött létre és az itt született megegyezéssel ellentétben egyre intenzívebb
határincidensekre került sor Jemen és az angol irányítás alatt álló dél-jemeni területek
között. 147
A szovjetek számára a kedvező alkalom 1954-ben jött el, amikor a protektorátusok
uralkodói megállapodásra jutottak, hogy államaikat egy államszövetségben egyesítik, míg
ezzel párhuzamosan Nagy-Britannia befolyásának erősítésére törekedett a hegyvidéken és a
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Jahja imám országegyesítő hadjáratai során állandó problémát jelentett a fennhatósága alá vont, gyakran
sáfita vagy iszmáilita többségű területeken a belpolitikai stabilitás fenntartása. A helyzet Vádi Nadzsran
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vitatott határzónában élő törzsek körében. 148 Ez Ahmed szempontjából nemcsak a Nagy
Jemen létrehozásának kudarcát jelentette, hanem azt a veszélyt is magában rejtette, hogy egy
olyan britbarát sáfita állam jön létre, ami elég erős lenne a jemeni imamátus rendszerének
megdöntésére, és vonzó lehetne a háttérbe szorított sáfita vallási irányzat számára. A veszély
elhárítására Ahmed fegyverrel és pénzzel kezdte támogatni a protektorátusok disszidens
csoportjait, hogy általuk ütközőzónát alakítson ki állama és az angolok, illetve szövetségeseik
között. Mivel az ország rendkívül szegény volt, ennek a tervnek a tartós megvalósításához
külföldi segítségre volt szüksége. Ehhez járult még az országon belül megmutatkozó
modernizációs igény – különösen az 1955-ös felkelés elfojtása után –, amelynek
megvalósítását nemcsak az emigráns csoportok, hanem a királyi család tagjai, sőt maga a
trónörökös, Mohamed al-Badr is szorgalmazta.
Ebben a helyzetben a számos érdeklődő nyugati országgal szemben a Szovjetunió
rendkívül előnyös feltételekkel rendelkezett. A mélyponton lévő brit–jemeni viszony már
önmagában determinálta a Nyugattal kialakított kapcsolatok jellegét és dinamizmusát. A
másik szuperhatalom, az Egyesült Államok lehetőségeit azonban még ennél is jobban
behatárolta az a tény, hogy a még Jahja imámmal kötött szerződések nem kerültek
végrehajtásra Ahmed izolacionista külpolitikája miatt. Emiatt rövid időre megszakadt a két
ország között a diplomáciai kapcsolat és Washington csak 1950 februárjában ismerte el
Ahmedet Jemen uralkodójának. A két ország viszonya azonban ezt követően is feszült maradt
annak ellenére, hogy 1951-ben az USA mezőgazdasági iskolát épített fel Taizzban
segélyprogramjának kezdeteként. 149 Az amerikaiak állandó jemeni képviselet felállítására és a
kapcsolatok szorosabbra fűzésére irányuló kísérletei sorozatos kudarcot vallottak az imám
ellenállása és a britek tiltakozásai miatt. Vele ellentétben Moszkva esetében az arabok
körében ekkor növekvő népszerűsége mellett döntő szempont volt annak imperialista-ellenes
politikája és korábbi baráti kapcsolatai az országgal. Ugyancsak kedvezett számára, hogy
Jemen, az EAK és Szaúd-Arábia a nyugati térnyerés korlátozására már 1954-től
külpolitikájuk összehangolására törekedett és kölcsönös védelmi szerződéseket kötöttek
egymással. 150 Szuverenitásuk demonstrálására 1955 elején egységesen kinyilvánították
elhatárolódásukat a Bagdadi Paktumtól és tárgyalásokat kezdtek saját védelmi szövetség
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Kreutz, Andrej: Russia and the Arabian Peninsula. Journal of Military and Strategic Studies, VII. (2) Winter
2004. 37.
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A jemeni hatóságokat különösen az háborította fel, hogy a Standard Oil of California Társaság koncessziót
kapott a jemeniek által hazájuk szerves részének tekintett Hadramautban az ádeni hatóságoktól.
150
Jemen és Egyiptom 1954 júliusában, októberben pedig Szaúd-Arábia és Egyiptom kötött egymással
kölcsönös védelmi szerződést. A kialakuló, nyugati orientáltságú közel-keleti védelmi szerződésre reagálva
fokozták együttműködésüket, amit 1955-ben Egyiptom, Szaúd-Arábia és Szíria újabb szerződés megkötésével
erősített meg. (Badeeb, 1986. 20–21.)
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létrehozásáról. 151 Ez Moszkva szempontjából a Nyugatra mért újabb csapás mellett azt az
előnyt is magában rejtette, hogy az egyiptomi fegyverüzlet sikere esetén a másik két ország
fegyverellátójává válhat. 152 Jemen esetében a hadsereg szegényes és idejétmúlt felszerelése
mellett különösen vonzó volt számukra az ország elmaradottsága is, hiszen még a
legalapvetőbb fegyverzet rendszerbe állítása is aránytalanul nagy előrelépéssel kecsegtetett az
aktuális színvonalhoz képest. Emiatt olyan, a szovjet hadseregből elavultsága miatt már
amúgy is leselejtezett fegyverekkel kívántak lehetőség szerint eladni, ami megítélésük szerint
még így is kiválóan megfelelt a jemeni fegyveres erő számára és jelentősen emelte annak
harcértékét. Bíztak benne, hogy ennek bekövetkeztével Ahmed imám fokozni fogja
küzdelmét Nagy-Britanniával, amivel Moszkva számára egy több szempontból is ideális
konfliktus alakult volna ki: az összecsapások lokális jellege megóvta volna a szovjeteket a
Nagy-Britanniával való nyílt konfrontálódástól, az elhúzódó harcoktól a jemeniek növekvő
katonai elkötelezettségét – kiképzők, valamint a folyamatos fegyver, lőszer, alkatrész
utánpótlás biztosítása – várták, illetve még győzelem esetén is minden bizonnyal meggyengült
volna a britek presztízse nemcsak Dél-Arábiában, hanem a Perzsa-öbölben is. Minimális
befektetéseiktől jelentős hasznot reméltek. 153
Élve az előnyösnek ítélt helyzet adta lehetőséggel 1955 októberében meg is tették első
lépésüket a korábbi Jemenhez fűződő kapcsolatok újjáélesztésére. 154 Már 31-én megegyezés
született közöttük az 1928-as barátsági szerződés megújításáról, a hivatalos diplomáciai
151

Ahmed imám nem volt hajlandó csatlakozni olyan szövetséghez, aminek Nagy-Britannia is tagja volt. A
kapcsolatok szorosabbra fűzése Kairóval ellenben azzal az előnnyel járt, hogy általa a déli határokon vívott
harcához elnyerheti Egyiptom mellett az Arab Liga és a nasszerizmus ideológiájával szimpatizáló ádeni
nacionalista mozgalmak támogatását is. A Nasszer egyik prominens támogatójának számító Szaúd király, akinek
viszonya ugyancsak mélyponton volt ekkor Londonnal a Bureimi-oázissal kapcsolatos szaúdi követelések brit
visszautasítása miatt, a paktumban legfőbb ellenségének, az iraki Hásimita dinasztia hatalmának erősödését látta.
Nasszer számára a Bagdadi Paktum egyet jelentett a forradalmi Egyiptom elszigetelésével és közel-keleti vezető
szerepének megkérdőjelezésével iraki riválisa javára.
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A szovjetek a Nyugattal való szövetség jemeni visszautasítása felett érzett örömüknek sajtójukban is hangot
adtak. Az ország történelmének tipikus szovjet szempontú megközelítése és újraértelmezése után, a tények
szélsőséges elferdítésével többek között olyan valótlanságokat állítottak, miszerint az 1948-ban meggyilkolt
Jahjával egy brit összeesküvés végzett, amiért az olajkoncessziót mert adni egy amerikai társaságnak. Az
„országa függetlenségének védelmezőjeként” feltűntetett Ahmed elleni 1955-ös puccskísérlet mögött ugyancsak
a briteket vélték felfedezni, akik így kívántak elégtételt venni, amiért a „rendkívüli stratégiai helyzettel
rendelkező” ország visszautasította a Bagdadi Paktumhoz való csatlakozást és a semlegesség mellett elkötelezett
Egyiptom támogatta. Ezzel szemben megfeledkeztek Ahmed despotikus uralmáról, valamint az ez ellen fellépő
ellenzéki mozgalmak létéről és tevékenységéről. (Page, 1971. 30.)
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Page, Stephen: The Soviet Union and the Yemens. Influence in Asymmetrical Relationships. New York,
Praeger Publishers, 1985. 4–5.
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A kapcsolatfelvételben a szovjetek részéről a már említett okok mellett minden bizonnyal szerepet játszott az
is, hogy az országot kiindulási pontnak használják fel a Kelet-Afrikába történő behatolásra. A Báb-el-Mandeb
szoros ellenőrzésének megszerzése ugyanis lehetővé tette volna számukra az Eritrea feletti védnökég
megszerzését, valamint erődítések kialakítását Sejk Szaidnál. Szovjet írók ezzel kapcsolatban utaltak arra az
elképzelésre is, hogy légi útvonalat hozzanak létre India és a Malagaszi Köztársaság – a mai Madagaszkár –
között, ahol Jemen közvetítő állomás lett volna. (Wenner, 1967. 176–177.)
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kapcsolatok felvételéről és képviselők cseréjéről, valamint a korábbi kereskedelmi és
gazdasági

kötelékek

újjáélesztéséről. 155

Nagy-Britannia

ekkor

–

helytelen

helyzetértékeléséből fakadóan – nem tulajdonított különösebben nagy jelentőséget az
egyezménynek, illetve a Kairóból érkező, szovjet–jemeni kereskedelmi tárgyalásokról szóló
híreknek. 156 Nagy meglepetést keltett ezért, amikor 1956 februárjában a sajtóból értesültek
egy szovjet küldöttség Jemenben folytatott tárgyalásairól, amit 1956. március 8-án
kereskedelmi egyezmény megkötése követett. 157 Ennek értelmében a Szovjetunió vállalta
kisebb gyárak, mezőgazdasági eszközök és „ipari berendezések” – ezen belül is nem
hivatalosan 5 millió fontsterling értékben fegyverek –, olajtermékek, liszt és rizs szállítását,
amiért cserébe a jemeni félnek bőrökkel, kávéval és egyéb árucikkekkel kellett fizetnie.158
A szovjet érdekeknek megfelelően alakult a helyzet eközben Arábia délnyugati részén
is. 1956 márciusától Szaúd-Arábia és Jemen megkezdte a Nyugat Ádeni Protektorátus
ellenzéki erőinek fegyverekkel és pénzzel való támogatását, miközben az egyiptomi
propaganda sztrájkra szólította fel Áden lakosságát. Áprilisban Nasszer találkozót szervezett
Dzsiddában a Bagdadi Paktum megalakulására reagálva, ahol a 21-én megkötött
megállapodás értelmében országa, Szaúd-Arábia és Jemen létrehozta saját védelmi
szerződését, és közös katonai parancsnokság felállításával egységes irányítás alá rendelte a
három ország fegyveres erőit. 159 A megbeszéléseket követően az EAK vállalta fiatal jemeni
tisztek továbbképzését Kairóban és katonai tanácsadók küldését a jemeni hadsereg
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Russia’s Middle East Moves. Growing Initiative. Stronger Ties with Yemen. Times, October 18, 1955.;
Soviet Treaty with Yemen. Friendship Revived. Times, November 1, 1955.
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Az imám közismert külfölddel szembeni gyanakvására és az elmaradott jemeni gazdasági viszonyokra utalva
a britek arra a téves megállapításra jutottak, hogy az egyezmény létrejötte esetén a jemeni fél nem lesz képes
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használni. (Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 12. 1993. 430–431.)
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Berreby, Jean-Jacques : La Grande-Bretagne et l’Arabie. Politique étrangère, XXI. (6) 1956. 725.
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Bár az egyezmény létrejötte komoly meglepetést okozott a térség brit diplomatáinak, annak hatékonyságához
– elsősorban az információhiánynak köszönhetően – még mindig komoly kétségeket fűztek, az újsághíreket
pedig túlzónak tartották. Értékelésüket azokra a Hodeidából származó hírekre alapozták, miszerint az orosz
küldöttség jemeni tárgyalásai alatt csak fél sikert tudott elérni. Ugyancsak elhanyagolható jelentőségűnek ítélték
a kéttagú csehszlovák küldöttség jemeni tárgyalásait is, mivel ekkor még nem szereztek tudomást a szovjet–
jemeni szerződés fegyverszállításra vonatkozó részéről. Sokkal komolyabb aggodalmakat szült ennél
Washingtonban a jemeni–szovjet megállapodás híre. John Dulles államtitkár ugyanis arra a megállapításra jutott,
hogy a Kairóban székelő jemeni és szovjet képviselők közötti kapcsolatok intenzitásának növekedését, valamint
ezzel párhuzamosan a közel-keleti országokba irányuló szovjet fegyverszállítások emelkedő tendenciáját
figyelembe véve komoly esély van arra, hogy a március 8-i kereskedelmi egyezményt a szovjet blokkból való
jemeni fegyvervásárlás előjátékaként kell értékelni. (Almadhagi, A. N. K.: Yemen and the United States. A Study
of a Small Power and Super-state Relationship 1962–1994. London, I.B. Tauris & Co. Ltd., 1996. 22.; Bissel,
Richard, E.: Soviet Use of Proxies in the Third World: The Case of Yemen. Soviet Studies, XXX. (1) January
1978. 90.; Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 12. 1993. 436.)
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April 23, 1956.; “A Tripartite Arab Defence Treaty Between Egypt, Saudi Arabia and Yemen.” International
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fejlesztésére. Szaúd király emellett fegyvereket adott át Jemennek az ádeni disszidensek
felfegyverzésére, valamint egy nagyobb összeget – egyes hírek szerint 3 millió dollár – utalt
át hivatalosan a hodeidai kikötő modernizálására, gyakorlatilag újabb harceszközök
vásárlására. 160
A Szaúd-Arábia által átadott fegyvereket azonban elsősorban morális jellegű
támogatásként kell értékelnünk, hiszen mind mennyiségük, mind minőségük elhanyagolható
volt a jemeni oldalról megmutatkozó igényekhez képest. Problémát jelentett emellett az is,
hogy hiába biztosított Szaúd-Arábia nagy összeget a jemeni hadsereg modernizálására,
Jemennek új beszerzési forrásokat kellett találnia, mivel Nagy-Britannia diplomáciai és
gazdasági befolyását felhasználva sikeresen megakadályozta a Jemenbe irányuló nyugati
fegyvereladásokat. Modern harceszközök beszerzését emiatt csak a Vasfüggöny mögül
lehetett elképzelni. Nasszer a korábbi egyiptomi–csehszlovák fegyverüzlet sikerén
felbuzdulva a probléma megoldását a kommunista blokk országaival való kapcsolatok
bővítésében látta. Feltehetően közvetítésének köszönhető, hogy már májusban csehszlovák
delegáció látogatott el Jemenbe, ahol a diplomáciai és oktatásügyi kérdések mellett bizonyára
fegyvereladásról is megbeszéléseket folytatott a trónörökössel. 161
Minden bizonnyal ugyancsak személyes közreműködésének volt köszönhető az is,
hogy a jemeni trónörökös, al-Badr meghívást kapott Moszkvából, amit örömmel elfogadott.
Május és szeptember között látogatást tett nemcsak a Szovjetunióban, hanem KeletNémetországban, és Csehszlovákiában is. Körútja alatt a trónörökös az államközi
kapcsolatokat szabályozó számos egyezmény – diplomáciai kapcsolat megteremtése,
kereskedelmi és fizetési egyezmény, barátsági-, gazdasági és technikai együttműködési
szerződés – mellett megállapodást kötött gyárak létesítésére és nagy mennyiségű fegyver
szállítására is, aminek az ellenértékét több éves futamidővel lehetett törleszteni. A szovjet
kormánnyal megegyezés született arról is, hogy a „közeli jövőben” diplomáciai képviselőket
cserélnek. 162 Moszkva emellett beleegyezett abba is, hogy 10 évre megközelítőleg 32 millió
dolláros kamatmentes kölcsönt folyósít, amelynek egyik felét kávéban lehetett visszafizetni és
utak, gyárak építésére, illetve a hodeidai kikötő korszerűsítésére kellett fordítani azzal a titkolt
reménnyel, hogy az így alkalmassá válik a szovjet haditengerészeti egységek fogadására.
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Ingrams, 1963. 92.
Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 12. 1993. 461.
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1957 januárjában érkeztek meg az első szovjet diplomaták az országba, majd nem sokkal ezt követően
megnyitották a szovjet követséget Taizzban. (O’Ballance, 1971. 56.)
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Másik része katonai segély volt, amit készpénzben kellett törleszteni. Al-Badr tárgyalásai
során koncessziókat adott a Szovjetuniónak olajkutatásra és uránium-kitermelésre. 163
A szocialista országokban folytatott megbeszélések komoly perspektívákat irányoztak
elő Jemen fejlesztésére. A megkötött szerződéseknek azonban csekély része valósult meg, így
a trónörökös látogatásai elhanyagolható gyakorlati eredménnyel jártak elsősorban Ahmed
imámnak köszönhetően. 164

A jemeni hadsereg felfegyverzése
Az 1956. októberi szuezi krízis során a szovjetek Londonnak, Párizsnak és TelAvivnak címzett rakétafenyegetése rendkívül megnövelte presztízsüket és népszerűségüket az
arabok körében. Ugyancsak kedvezett nekik, hogy a konfliktusban részt vállaló és kudarcot
valló Nagy-Britannia sokat veszített tekintélyéből a térségben. A Kairói Rádió inspirálására
nasszerista megmozdulásokra került sor ekkor nemcsak Ádenben, hanem a Perzsa-öböl többi
brit protektorátusaiban is.
A szovjetek fel is készültek az előnyös helyzet kihasználására. 1957 folyamán
váltakozó intenzitással összecsapások folytak Jemen déli határai mentén az imám csapatai,
valamint a brit egységek és szövetségesei között. Hiába kérte fel ekkor Jemen az Egyesült
Államokat, hogy nyújtson segítséget abban, hogy az ENSZ napirendjére tűzze a jemeni
határon elkövetett incidenseket. Az USA a kéréstől mereven elzárkózott és a be nem
avatkozás álláspontjára helyezkedett. 165 Ezzel szemben a harcokra reagálva már az év elejétől
napi rendszerességgel jelentkező, a „brit agressziót” éles kirohanásokkal elítélő propaganda
hadjárat vette kezdetét Kairóban és Szanaában. A Moszkvai Rádió ezzel egy időben azzal
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A jemeni uralkodó csalódottan konstatálta, hogy fia a várt tankok és fegyverek vásárlása helyett üzemek
felépítésére és szükségleti cikkek szállítására kötött szerződéseket. Ez eredményezhette azt, hogy kudarcnak
bizonyultak a kelet-német és csehszlovák kereskedelmi delegációk cementgyár építésére vonatkozó tárgyalásai.
Nem sikerült emellett a csehszlovákoknak kiszorítani az olajkutatást végző nyugat-németeket, nem történt
említés az NDK által létesítendő üveg és gumigyár kivitelezéséről, illetve a Szovjetuniónak adott koncessziókról
sem. (Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 12. 1993. 474–475.)
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Ez végül azt eredményezte, hogy Jemenben éles elutasításra talált az 1957. január 5-én meghirdetett
Eisenhower-doktrína. A jemeni kormány ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy „nem fogadhat el olyan
feltételekhez kötött segítséget, amelyek később felhasználhatók lesznek arra, hogy meghatározott politikai
koncepciót kényszerítsenek az országra.” Ennek szellemében később már hiába ajánlott fel gazdasági
együttműködést a szovjet fegyverszállításokra aktivizálódó washingtoni külpolitika. Az imám következetesen
elzárkózott az amerikai megkeresések elől és 1957-ben minden magyarázat nélkül kiutasította az országból a
Yemen Development Corporation amerikai társaság munkatársait, akik az 1955. november 25-én kapott
koncesszió értelmében kőolajkutatásokat végeztek Jemenben. (Győrffy, 1963. 81-82.; Yemen külpolitikája. 1959.
április 8. MOL KÜM. Jemen 1945-64. TÜK. XIX-J-1-j 1. d. IV-10/79/6/1959.)
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vádolta meg Nagy-Britanniát, hogy megpróbálja hatalmába keríteni „az állítólag gazdag
kőolajmezőkkel rendelkező” Dél-Jement. 166 Toborzó irodákat nyitottak emellett Moszkvában,
Kairóban és Damaszkuszban, ahol a jemeni ügyért küzdeni akaró önkéntesek jelentkezését
várták. 167
Bár az önkéntesek tömeges jelentkezése elmaradt, a szovjetek megkezdték a katonai
felszerelések leszállítását. Már 1956. október 12-én meg nem erősített hírek szerint
fegyvereket és cukrot szállító orosz hajó kötött ki Salifnál. 168 November végén újabb, 15
kisebb csehszlovák gyártmányú légelhárító ágyút, kézifegyvereket, lőszert és egyéb katonai
felszereléseket rakodtak ki ugyanott a szovjet Smela hajó fedélzetéről. 169 Hamarosan olyan
híresztelések is lábra kaptak, ami szerint a szállítmányban vadászgépek is voltak. 170
Az egyiptomiak tanácsadókat küldtek a Gáza-övezetből, hogy kiképző központokat
állítsanak fel Szanaában és Hodeidában az újonnan érkezett automata fegyverek
használatának elsajátíttatására. 171 1957 januárjában az imám küldöttséget menesztett Kairóba,
ahol egy, a szovjetek által fizetett nyolctagú küldöttséggel megvitatták a jemeni hadsereg
orosz

fegyverekkel

való

további

felszerelésének

feltételeit.

Az

ekkor

megkötött

megállapodásnak megfelelően 1957. február 18. és április eleje között három rakomány
fegyver ért partot a Szuezből érkező Muiz hajó fedélzetén ugyancsak Salifnál, amelyet június
és július folyamán újabb szállítmányok kirakodása követett. Ezeket a rakétákkal, tankokkal és
több ezer tonna lőszerrel megrakodott hajókat 35 szovjet katonai tanácsadó is elkísérte.172
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Bár a fegyvereket elsősorban a reguláris erők felszerelésére szánták, már kezdettől fogva sokat adtak át abból
a határmentén élő törzseknek, illetve a protektorátusok területén élő imám-párti erőknek. A jemeni uralkodó
azonban az átadás során biztosítékot követelt az átvevőtől annak érdekében, hogy az átadott kézifegyvereket
később ne tudják jemeniek ellen fordítani: minden 10 puska után egy túszt kellett adnia a törzsnek. (Yemen
Rifles for Aden Tribesmen. Attempt to Cause Disruption. Times, December 12, 1957.; Little, Tom: South
Arabia: Arena of Conflict. London, Frederick A. Praeger Publishers, 1968. 51.)
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Már 1956 októberétől meg nem erősített híresztelések szivárogtak ki folyamatosan MiG vadászgépek várható
jemeni érkezéséről, amiket a jemeni pilóták kiképzéséig a szovjetek irányítottak volna. Komoly problémát
jelentett azonban, hogy az ország repterei alkalmatlanok voltak modern gépek fogadására és állomásoztatására.
Az imám emiatt elrendelte a szükséges fejlesztések és átépítések végrehajtását, melyek befejezése után a
szovjetek valóban leszállítottak 20 JaK vadászgépet Jemennek. Egy kezdő jemeni pilóta megpróbálta vezetni az
egyiket, de néhány pillanattal a felszállást követően a földbe csapódott. A megmaradt gépeket a repülőtereken
hagyták megrozsdásodni. A később, tengeri úton szállított repülők sem kerültek használatba; a bedobozolt
gépeket kibontatlanul raktárakba vitték kirakodásuk után és otthagyták. (Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 12.
1993. 475–476, 487.; O’Ballance, 1971. 56.)
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Soviet Arms for Yemen. Times, February 18, 1957.
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A szovjetek szerencséjére az imám segítségüket az egyiptomiakénál sokkal veszélytelenebbnek tekintette. A
jemeni uralkodó Nasszer növekedő népszerűségével szembesülve attól tartott, hogy országa Kairó támogatása
fejében hamarosan annak hűbéresévé válik. Az országba érkező szovjet technikusokról ezzel szemben a
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Augusztus elején további két szállítmány érkezett; még több kézifegyvert, légelhárító
fegyvert, könnyű és nehéz tüzérségi löveget, SU-100-as önjáró löveget, T-34-es tankot,
csapatszállító járművet és repülőgépet rakodtak ki. 173 A hetedik fegyverszállítmány egy héttel
később futott be, amivel újabb, az új harceszközök rendszerbe állítását végző kelet-európai
technikusok érkeztek az országba. 174 Augusztus utolsó hetében befutott a harci eszközök
nyolcadik szállítmánya is. 175 Az utolsó rakománnyal együtt az összes leszállított áru értéke
elérte az 5 millió fontsterlinget (3 millió dollár), ami tulajdonképpen az akkori körülbelül 10
millió dolláros állami költségvetés egy harmadának felelt meg. 176
A kiképzők működésük során csupán fél sikert tudtak elérni. Eredményesen tudták
elsajátítatni a jemeniekkel az automata fegyverek és a légvédelmi ágyúk használatát, bár
utóbbiak esetében a pontosság hagyott kívánnivalót maga után. 177 Feleslegesnek bizonyultak
viszont a leszállított tankok, repülőgépek, mozsárágyúk, páncéltörő lövegek és teherautók,
mivel egyrészről a stratégiailag elmaradott hadsereg nem volt képes azokat rendszerbe állítani
az átvétel ütemének megfelelően, másfelől a bevetésük helyszínül szolgáló jemeni határ
hegyes terepviszonyairól hamar kiderült, hogy nem teszi lehetővé azok hatékony
alkalmazását. Az imám emiatt a kapott áruk nagy részét raktárakban helyezte el és megtiltotta,
hogy bárki hozzájuk nyúljon attól való félelmében, hogy az ezekkel felszerelt és ezáltal

kulturális különbségek miatt – nemcsak, hogy nem voltak arabok, de többségük nem is beszélte a nyelvet –
kizártnak tartotta, hogy kapcsolatba tudjanak lépni a lakossággal, hogy ott rendszerellenes tevékenységet
fejtsenek ki. (Wenner, 1967. 185.)
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Russian Tanks Sent to Yemen. Six Shiploads of Arms Times, August 9, 1957.; Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol.
13. 1993. 123.
174
1957 januárjában legkevesebb 4 kommunista katonai kiképző tevékenykedett Szanaában. Létszámuk
folyamatosan emelkedett: a britek értesülései szerint áprilisban már 4 orosz tiszt és a Skoda Művek 9
csehszlovák technikusa oktatta a jemeni hadsereg 10 tisztét az új fegyverek használatára. Az 1957 nyarán
befutott szállítmányokkal együtt érkezőkkel számuk szeptemberben összesen 57 csehszlovák szakértő és
technikus, valamint 58 szovjet tiszt volt. (Another Shipment of Soviet Arms for Yemen. Times, August 10,
1957.; Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 12. 1993. 81, 84, 114.)
175
Az utolsó hajórakománnyal együtt a Szovjetunió csak az 1957-es évben a különféle típusú daruk, teher és
személyszállító gépjárművek mellett körülbelül 30 T-34-es tankot, 56 SU-100-as önjáró löveget, 20
dugattyúmotoros – JaK–11-es és IL–10-es – repülőgépet, 2 helikoptert, legkevesebb 74 felfegyverzett BTR–40es csapatszállító járművet, körülbelül 106 db. 37 mm-es légelhárító ágyút, 52 db. 57 mm-es páncélelhárító ágyút,
legkevesebb 30 db. 122 mm-es, illetve 73 db. 76 mm-es tábori löveget, 10 rakétavetőt, nagy mennyiségben
gyalogsági fegyvereket, géppuskákat, aknákat, rakétákat, lángszórókat és több tonna lőszert szállított le
Jemennek. (Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 13. 1993. 127.)
176
A fegyverszállítások miatt mind jobban aggódó amerikaiaknak Szaúd király adta meg a választ arra, hogy
Ahmed imám hogyan engedhet meg magának ilyen nagy volumenű vásárlást minimális állami bevételek mellett:
„Az imámnak elegendő pénze van. Töménytelen mennyiségű rijál áll rendelkezésére – nagyon fösvény ember. 3
millió dollárt adtunk neki a hodeidai kikötő felépítésére … ideje szembenéznünk azzal, hogy mire is használják
fel azt …” (Dresch, 2000. 82.) Tekintettel a leszállított harceszközök fajtájára és mennyiségére reálisabbnak
tartjuk Bennet becslését, akik a szovjet és csehszlovák fegyverek együttes értékét 8,5 millió dollárban állapítja
meg. (Bennet, 1985. 762.)
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R.A.F Venoms Fire on Yemen Barracks. Reply to Machine-gun Attack on British Patrols. Times, May 7,
1958.
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hatékonyabbá váló katonaságot később rokonai vagy nacionalista csoportok hatalma
megdöntésére használják fel. 178
A fegyverek alkalmazásával kapcsolatos problémák azonban nem voltak befolyással a
szovjet–jemeni kapcsolatokra. A folyamatos szállításoknak köszönhetően – függetlenül attól,
hogy használták-e az eszközöket vagy sem – a szovjeteknek sikerült biztosítaniuk a jemeni
hadsereg vezetésének támogatását és a trónörökös barátságát. A Moszkvával és a szocialista
államokkal való együttműködése nem rekedt meg az egyoldalú katonai segélyezés területén.
A kapcsolatok rohamos bővülését mutatta, hogy az imám már 1956 szeptemberében elfogadta
a csehszlovák kormány felajánlását, amelynek értelmében ellenszolgáltatás nélküli hat
hónapos képzésen vehetett részt jemeniek egy csoportja a csehszlovákiai egyetemek mérnöki
és orvosi karán. Emellett 1957 során és 1958 elején folyamatosan emelkedett Jemen és a
Szovjetunió kereskedelmi volumene, több kelet-európai technikai küldöttség látogatott el az
országban, ahol a mezőgazdaság és az ásványi kitermelés fejlesztésén dolgozó szovjet
specialisták csoportja mellett több mint 100 kommunista szakértő munkálkodott az élet
különböző területein. 179

Újabb jemeni körút Kelet-Európában
Nagy-Britanniában komoly aggodalmat szült az 1957 elejétől kiújuló fegyveres
incidensek növekvő intenzitása, a jemeni reguláris egységek fokozatos bekapcsolódása az
összecsapásokba a határ menti irreguláris törzsi harcosok oldalán, a Jemenbe érkező nagy
mennyiségű szocialista fegyverszállítmányokról szóló híresztelés, valamint az ellenséges
propaganda pozitív fogadtatása a térség lakosainak körében. 180 Emiatt februárban panaszt
nyújtottak be a Biztonsági Tanács elé, majd szeptemberben az imám egy hónappal korábbi
ajánlatának eleget téve Londonba invitálták al-Badr herceget a kialakult helyzet tárgyalásos
178

Page, 1971. 37–38.
1957 januárjában 2 szovjet orvos kezdte meg praktizálását Hodeidában. Mellettük 2 orosz mérnök a
Hodeidától északra elterülő Rász-el-Kátib melletti új kikötő építésének feltételeit tanulmányozta a helyszínen,
míg 19 kelet-német kollégájuk Hodeidában, Bádzsilban és Szanaában dolgozott cementgyár, közvilágítás és
telefonközpont létesítésén. Egy évvel később létszámuk már meghaladta a 140 főt, amiből több mint 40 fő –
többek között 4 csehszlovák orvos családjával, a Siemens Ltd. 7 NDK szakembere, illetve 6 jugoszláv pilóta –
érkezett Kelet-Európából, hogy aztán az év végére számuk 180 fő fölé emelkedjen. (Ingrams, D. – Ingrams, L.
Vol. 12. 1993. 176, 184.; Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 13. 1993. 79–81; 84.)
180
Csak Dala térségben például több mint 70 „incidensre” került sor 1957 februárjában. Júniusban a konfliktus a
beiháni határszakaszra is átterjedt, ahonnan csak szeptemberben sikerült kiszorítani az immár szovjet automata
fegyverekkel felszerelt jemeni egységeket. Nagy-Britannia ennek ellenére a szocialista országok
fegyverszállításától elsősorban nem amiatt tartott, hogy az általa felszerelt jemeni hadsereg a korábbinál
komolyabb stratégiai fenyegetést jelentett volna. Sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak mindazoknak a
következményeknek, amit az a protektorátusok uralkodóinak körében, illetve a nemzetközi propagandában
eredményezhetett. (Devinat, 1957. 317.; O’Ballance, 1971. 58.)
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úton való rendezésére. 181 A trónörökös eleget tett a meghívásnak és november 10–21. között
megbeszéléseket folytatott a kérdésről a brit hatóságokkal Londonban. Az al-Badr által
kilátásba helyezett megtorló intézkedések ellenére a tárgyalások jemeni szempontból teljes
kudarccal végződtek. 182 A britek nemcsak elutasították a herceg követeléseit, hanem új
katonai parancsnokság létrehozását jelentették be Ádenben, valamint számos, az imám
befolyásának visszaszorítását célzó alkotmányos változásokra tettek javaslatot. 183
Ahmed imám még a londoni megbeszélések előtt utasította fiát, hogy amennyiben a
szocialista országok támogatása kevésnek bizonyulna engedmények kicsikarására a
tárgyalóasztalhoz kényszerített britektől, úgy ismét keresse fel a kelet-európai országokat és
ott kössön újabb szerződéseket. Emiatt a londoni kudarc után al-Badr azonnal körútra indult a
szocialista tömb országaiba és 1957. december 9. – 1958. január 29. között felkereste
Románia, Lengyelország, Jugoszlávia, a Szovjetunió, valamint a Kínai Népköztársaság
kormányait. Küldetése eredményes volt, sikerült többek között megállapodásra jutni
Lengyelországgal, Jugoszláviával és Romániával a diplomáciai kapcsolatok felvételéről és
képviselők kölcsönös delegálásáról, valamint a kereskedelmi-, tudományos-, gazdasági- és
technikai együttműködésről. 184 A szovjetek szempontjából azonban sokkal nagyobb súllyal
estek latba a jemeni küldöttség kínai tárgyalásai. 185 Annak ellenére ugyanis, hogy már 1956.
augusztus 21-én Jemen hivatalosan elismerte a kommunista Kínát és megállapodást kötöttek
egymással a diplomáciai kapcsolatokat ügyintézői szinten való felvételéről, ezt nem követték
további egyezmények. Amikor azonban a trónörökös megérkezett Pekingbe, lelkes fogadtatás
várta, ami megmutatkozott többek között a közös nyilatkozatban is, ahol Kína egyértelmű
támogatásáról biztosította a britek ellenőrzése alatt álló területek visszaszerzésére irányuló
jemeni célokat. Barátsági szerződést, valamint kereskedelmi-, gazdasági-, technikai-,
tudományos- és kulturális együttműködési egyezményt írtak alá. Sokkal fontosabb volt
azonban az a megállapodás, amelynek értelmében a kínaiak – külföldi ország esetében első
181

Feltételezhetően Szaúd királynak sikerült rábírnia Ahmed imámot a tárgyalásra Nagy-Britanniával. London
mellett ugyanis a szaúd-arábiai uralkodót is nyugtalanította a Jemenbe irányuló szocialista fegyverexport. Ezért a
szovjetek arábiai térnyerésének megakadályozására anyagi támogatást ajánlott fel, valamint késznek mutatkozott
támogatni al-Badr trónigényét és a jemeniek Dél-Arábiával kapcsolatos követeléseit, amennyiben az ország
leépíti a kommunista országokhoz fűződő kapcsolatait és stabilizálja viszonyát a Nyugattal. (Ingrams, D. –
Ingrams, L. Vol. 13. 1993. 194.)
182
November 18-án a jemeni trónörökös kijelentette, hogy a szocialista országoktól rendelt, csehszlovák pilóták
irányította új repülőgépeket ádeni célpontok bombázására fogják felhasználni, amennyiben a britek nem élnek a
felkínált „utolsó lehetőséggel” és nem adják át a Jementől törvénytelenül elszakított déli területeket, valamint
nem helyezik az imám kegyébe az angolokkal szerződéses viszonyban álló déli, disszidensnek tekintett arabokat.
(Heyworth-Dunne, J.: The Yemen. Middle Eastern Affairs, IX. (2) February 1958. 57–58.)
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Macro, 1968. 121–124.
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Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 13. 1993. 159, 164–172; 214–235.
185
A perspektivikus kínai–jemeni viszony létrejöttét megalapozta, hogy még 1952-ben az imám ENSZ küldötte
Egyiptom és Szíria képviselőjével összhangban tartózkodott Kína ellen szavazni a koreai kérdésben.
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alkalommal – 70 millió svájci frankos (körülbelül 16 380 000 dollár) kamatmentes kölcsönt
biztosítottak 10 éves futamidőre a jemenieknek, amit keményvalutában vagy exportálható
termékekben kellett visszafizetni és könnyűipari létesítmények megvalósítására, illetve a
Taizz–Hodeida–Szanaa közötti autóút felépítésére kellett fordítani. Az anyagi és technikai
segélynyújtás mellett még azt is lehetővé tette, hogy jemeniek utazzanak Kínába
továbbképzésre, valamint hogy nagyszámú kínai szakértő és munkás utazzon Jemenbe
dolgozni. 186
A jemeni–kínai megállapodások amellett, hogy tovább fokozta Kelet–Nyugat
hidegháborús versengését, kiindulópontjává vált a Jemenért folytatott kínai–szovjet
vetélkedésnek is. 187 A trónörökös még be sem fejezte pekingi tárgyalásait, amikor a szovjetek
már olyan egyezményt dolgoztak ki számára, aminek értelmében 15 éves futamidőre 25 millió
dolláros (100 millió rubeles) kölcsönt ajánlottak fel 2,5 %-os kamatlábra. 188 Ezzel
párhuzamosan 1958 januárjában megnyitották követségüket Taizzban, „feltételek nélküli
segítségnyújtásra” tettek javaslatot a közegészségügy, az öntözés, a higiénia, az oktatás,
valamint a közmunkák terén ötéves periódus alatt, majd tavasszal Rász-el-Kátibnál
irányításukkal kezdetét vette az új kikötő, valamint hét új repülőtér építése. 189 Kína válasza
sem váratott sokáig magára ezen a téren. Augusztusban a kínai export–import társaság öt
vezetője utazott Jemenbe a kereskedelmi kapcsolatok tanulmányozására. 190 Hamarosan ők is
megnyitották taizzi követségüket és megérkezett a kínai munkások első csoportja a vállalt
kötelezettségek kivitelezésére. A szocialista államok Jemenért folytatott vetélkedésére, illetve
az országhoz fűződő kapcsolataikra nem gyakorolt hatást annak föderális alapon történő
csatlakozása az Egyesült Arab Köztársasághoz és az Egyesült Arab Államok létrejötte 1958.
március 8-án. 191 Figyelmüket a továbbiakban is a korábbi szerződések valóra váltására
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Lassú kezdet után 1958 novemberétől nagy számban érkeztek kínai mérnökök és technikusok Jemenbe.
Számuk csak az év végéig körülbelül 400 főre gyarapodott. (China Provides Loan for Yemen. Times, January 14,
1958.; Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 13. 1993. 184; 238–255.; Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 14. 1993. 66.)
187
Minden bizonnyal döntő szempont volt Peking számára, hogy Jemen a közel-kelet egyik legelmaradottabb
országa volt, így a kínai gazdaságot nem megterhelő minimális segélyprogrammal is sikeresen vehették fel a
versenyt a szovjet ajánlatokkal. Ideológiailag fontos volt az is, hogy egy az imperialistákkal harcban álló
reakciós országot támogatnak, amivel szélsőségesnek tartott forradalmi hírnevüket kívánták cáfolni és
elfogadhatóvá akartak válni a fejlődő országok nacionalista kormányai szemében. Nem volt elhanyagolható
szemükben minden bizonnyal Jemen stratégiai elhelyezkedése sem, hiszen erős befolyás kiépítése esetén onnan
nemcsak a kőolaj-szállítási útvonalakat tudták fenyegetni, hanem egyben kiváló kiindulópont is lehetett a KeletAfrikába történő behatoláshoz. (Bissel, 1978. 91.; Page, 1971. 38–39.)
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Az imám később az utak, gátak, közegészségügyi épületek létesítésére, kikötő modernizálására és
ásványlelőhelyek kutatására felajánlott összeg mintegy 60%-át (15 millió dollár = 60 millió rubel) vette csak
igénybe. (Attar, 1964. 215.)
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Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 13. 1993. 187.
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Népszabadság, 1958. augusztus 10. 5.
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Az imámot három tényező kényszerítette a föderáció létrehozására: 1.) ha nem egyezett volna meg
Egyiptommal, Nasszer a Kairóban tartózkodó imám-ellenes jemeni elemeket, a „Szabad Jemeniek”
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összpontosították, amit sikeresen egészített ki a csehszlovák és NDK kereskedelmi küldöttség
jemeni tevékenysége. 192
A jemeni eseményeket ideológiai megközelítésből vizsgáló és elemző szocialista
munkák alapvetően ebben a periódusban négy téma köré csoportosultak: az ország kül- és
belpolitikája, a kommunista országoktól kapott támogatás és a napilapokban szinte napi
rendszerességgel tárgyalt brit agresszió. 193 A Nyugattal való szövetség és az általuk felkínált
segély visszautasítása, valamint a szocialista országokkal kialakított baráti kapcsolatai miatt
békeszerető államként mutatták be, aminek legfőbb célja függetlenségének megerősítése. A
belpolitikai problémákról mélyen hallgattak, noha tisztában voltak azok létével és
súlyosságával. Helyette viszont annál nagyobb teret szenteltek az országnak nyújtott
szocialista segélyek összetételének és felhasználásának részletezésére. A sajtó hasábjain
rendszeresen szerepeltek a szovjet segítséggel épülő hodeidai kikötő munkálatairól készített
részletekbe menő riportok, amivel kapcsolatban következetesen kiemelték a jemeniek
számára biztosított munka- és továbbképzési lehetőségeket, valamint jelentőségét az
elkészülte utánra prognosztizált ugrásszerű gazdasági fejlődésben. Utóbbi bekövetkeztének
előfeltételét a brit gazdasági ellenőrzéstől való függetlenedésben vélték felfedezni. Ennek
szükségességét a szovjet segélyektől függetlenül többször is hangsúlyozták, mivel szerintük a
britek az Ádenen keresztül zajló kereskedelmet eszközként használták fel Jemen-ellenes
agresszív politikájukban. A visszafogottabb hangvételű cikkek csak elmarasztalták NagyBritannia gyarmati politikáját Dél-Arábiában. A protektorátusok gazdasági elmaradottságával
és politikai megosztottságával kapcsolatban kiemelték az arab nacionalizmusnak a térségre
gyakorolt hatásait, különösen Jemennek az Egyesült Arab Köztársasághoz történő

szervezetének vezéreit támogatta volna, akik 1948-ban megölték az imám apját és köztársaságot akartak
létrehozni Jemenben; 2.) az arab nacionalizmus jelszavai Jemenben is erősen hatottak és a jemeni hadseregen
belül Nasszernak számos híve volt. Az imám a föderáció létrehozásával egy időre megakadályozta azt, hogy az
arab nacionalizmus hívei és Nasszer emberei szembeforduljanak vele; 3.) az angoloknak az Ádeni Protektorátus
felől erősödő nyomása ugyancsak az Egyiptommal való szövetség létrehozására ösztönözte az imámot. Az
Ahmed imám szuverenitását érintetlenül hagyó, despotikus uralmának megóvását szolgáló Egyesült Arab
Államok kevés kommentárt kapott a szovjet sajtóban. Abban a jemeni uralkodó kísérletét látták a Kairói Rádió
Jordánia és Szaúd-Arábia ellen intézett, a monarchikus-rendszerek megdöntését szorgalmazó propagandahadjáratának elkerülésére. Mindössze egy cikk számolt be arról, hogy jemeni fiatalok lelkesedéssel üdvözölték
az unió létrejöttét, amiben a „gazdasági és kulturális fejlődés garanciáját” látták. Egy másik újság idézte al-Badr
magabiztos jövendölését, amely szerint „a szövetség lehetővé fogja tenni Jemen megszállt déli részének
mielőbbi felszabadítását” a britektől. (Anon: In the Colonies and Protectorates: Aden. International Affaires
(Moscow) (5) May 1958. 134. o.; Page, 1971. 48.)
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A csehszlovákok és a kelet-németek az aprócikkeken túl szivattyúkat és kisebb mezőgazdasági gépeket
szállított Jemenbe. Az NDK kirendeltsége emellett mintakiállításokat szervezett, hogy a kereskedők „kézzel
tapinthassák” a megrendelendő árukat. (A Jemennel való kereskedelem feltételei. 1959. április 24. MOL KÜM.
Jemen 1945-64. TÜK. XIX-J-1-j 1. d. 003055/1959.)
193
A vajdasági Magyar Szó napilapban például csak 1957. július–szeptember között 14 hosszabb-rövidebb cikk
tárgyalta a Jemen ellen elkövetett brit támadásokat.
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csatlakozását követően. 194 A szélsőségesebb hangvételben fogalmazó publikációk ezt a szintet
meghaladva már egyértelműen Londont tették felelőssé a – felnagyított áldozatokkal járó –
határincidensekért, amikkel a brit gyarmatosítók megújuló kísérleteket tettek a független
Jemen leigázásra, majd annak kudarca után stratégiai helyzetének és a – valójában akkor nem
létező – jemeni olajlelőhelyek feletti ellenőrzés megóvására. Támogatták Jemen Ádenre és a
protektorátusokra vonatkozó követeléseit, és követelték az elszakított területek újraegyesítést
az anyaországgal. 195
Nagy nyilvánosságot kapott 1959 decemberében az újabb anyagi támogatás
reményével Moszkvába érkező jemeni delegáció látogatása is. A szovjet kormány megítélése
szerint ugyanis az addig nyújtott anyagi támogatás eredményei messze az elvárások alatt
maradtak, nem következett be az ország gazdaságának remélt fejlődése, ezért ideiglenesen
felfüggesztette a gazdasági segély folyósítását. A megbeszélések alatt is elzárkózott, hogy
további hitelkeretet állapítson meg a jemeniek számára. Beleegyezését adta viszont a még
1956-ban megállapított hitel felhasználásának átütemezésébe, aminek egy részét – mintegy 20
millió rubelt – a mezőgazdaság – ott is elsősorban a gyapot és gabonafélék termesztésének –
fejlesztésére, ásványkincsek kutatására, gátak építésére, illetve öntözési berendezések
beszerzésére irányozta elő, amivel a Vörös-tenger mellett elterülő félsivatagos Tiháma-síkság
nagy részét kívánta földművelésre alkalmassá tenni. 196 Emiatt a szovjet gazdasági segítség
fokozatosan mezőgazdasági és kommunikációs beruházások finanszírozására irányult, amiért
cserébe a jemeniek nyersanyaggal és mezőgazdasági termékekkel fizettek. Habár ez a
program nem volt nagy volumenű, mégis a kölcsön árucikkekben történő visszafizetése miatt
1960-ra a jemeni export jelentős része a Szovjetunióba irányult. A Jemenben dolgozó
szocialista technikusok száma rövid idő alatt radikálisan emelkedett, a katonai szakértőket
civil alkalmazottak – orvosok, agronómusok, gépészmérnökök stb. – egészítették ki. Sikerült
megtelepedniük az ország három legjelentősebb városában, ahonnan kampányhadjáratot
indítottak a nyugati érdekeltségek felszámolására és személyek kiutasítására. 197 Szakembereik
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Barbour, Nevill: Aden and the Arab South. The World Today, XV. (8) August 1959. 302–310.
Page, 1971. 48–49.; Voskresenskaya, G.: British Aggression against the Yemen. International Affaires
(Moscow) (2) February 1957. 124–126.
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Az alacsony hatásfokú mezőgazdasági termelésnek köszönhetően a lakosság rendkívüli mértékben ki volt
szolgáltatva az időjárási körülményeknek. A gyakran előforduló szárazság miatt előfordult, hogy az ország
lakosságának többsége az év túlnyomó részében éhezett. Ez következett be például 1959-ben is, amikor az USA
mellett a Szovjetunió 10 000 tonna búzát szállított segélyként a kialakult katasztrófahelyzet enyhítésére. Minden
bizonnyal ez az esemény hozzájárult a korábban megkötött hitelegyezmény mezőgazdasági célok
finanszírozására történő átcsoportosításához. (Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 14. 1993. 67, 81.)
197
Kritikájuk elsősorban a Taizzban dolgozó olasz orvosok ellen irányult, ami minimális eredménnyel járt a több
évtizedre visszanyúló olasz–jemeni kapcsolatoknak köszönhetően. Sikerült ellenben elérniük, hogy az imám két
pilóta kivételével elbocsássa légiereje svéd alkalmazottait, akiket jugoszláv személyzettel helyettesített. Az
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emellett a mindennapi életbe bekapcsolódva olajkutatásokat végeztek Jemen területén,
feltérképezték az országot és közreműködtek a meteorológiai szolgálat megszervezésében. 198
1960 közepén létszámukat már „700 kínaira és 200 európai kommunistára” becsülték. 199
A technikai segélynyújtás más szempontból sok jemeni fiatal számára tette lehetővé,
hogy a Szovjetunióban, Kelet-Európában vagy Kínában folytasson többek között orvosi,
mérnöki, műszaki vagy mezőgazdasági tanulmányokat. 200 Emellett a Kínával kötött kulturális
megállapodásnak köszönhetően jemeni újságírók látogattak Kínába 1958-ban, a következő
évben kínaiak filmet forgattak Jemenben, majd pedig 1960-ban Ahmed sógorának vezetésével
delegáció látogatta meg a kínai muszlim közösséget a Kínai Iszlám Egyesület meghívására,
valamint azt a kiállítást, amelyen a főbb jemeni városokban értékesített kínai árukat
népszerűsítették. 201

A szocialista befolyás csökkenése Jemenben
1958–1961 között a kínaiaknak és az oroszoknak köszönhetően jelentős fejlődés ment
végbe Jemenben. Jelenlétük és a segély folyósítása azonban nem garantálta egyúttal a
befogadó ország barátságát, aminek kezdeti jelei már 1958-tól megmutatkoztak. Ahmed
imámot ugyanis szemmel láthatóan mind jobban nyugtalanította a szocialista technikusok
jelenléte, akikről mindinkább rögeszmésen azt feltételezte, hogy háta mögött személye és az
ország rendszere ellen irányuló felforgató tevékenységet végeznek. Ellenérzését irányukba
csak tovább növekedett, amikor Nasszer 1958-ban gyakorlatilag választás elé állította a

Ádenből érkező üzemanyag-utánpótlás akadályoztatásának sugalmazásával megpróbálták a briteket is
kompromittálni az imám előtt, hogy így bírják rá egy olajvásárlási egyezmény megkötésére Romániával.
(Yemen on a Political Tightrope. Balancing Rival Influences of Russia and Egypt. Times, May 13, 1958.)
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Győrffy 1963. 10; 89-90.
199
A kínaiak ilyen magas létszáma Jemenben munkaigényes módszereiknek és a helyi munkaerő alkalmazásától
való idegenkedésüknek volt köszönhető. Utóbbi már kezdettől fogva rosszallást váltott ki vezető körökben, amit
csak tovább súlyosbított a kínaiak jemeni viszonyoktól olyan idegen magatartása, mint pl. filmek vetítése,
kiadványok megjelentetése, szakszervezetük aktivitása, engedély nélküli közlekedés az országban vagy
egyszerűen csak rizs osztása az éhező lakosságnak. A legfőbb velük kapcsolatos probléma az volt, hogy a
mindig gyanakvó uralkodó titkos rendőrség hiányában nem tudta megfigyeltetni őket. Emiatt egyfelől tiszteket
kért Kairóból egy ilyen biztonsági szervezet létrehozására, másrészről megtiltotta további kommunisták
belépését az országba. (Guldescu, Stanko: Yemen: The War and the Haradh Conference. Review of politics.
XXVIII. (3) July 1966. 321.; Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 14. 1993. 75.)
200
A szocialista országok által felajánlott ösztöndíj-lehetőségeknek köszönhetően mindössze három év alatt
megduplázódott a külföldön tanuló jemeniek száma. Amíg ugyanis 1958-ban körülbelül 500 fiatal folytathatott
tanulmányokat másik országban, addig számuk 1 020 főre gyarapodott az 1960–1961-es tanévben. Közülük 236an szocialista országban – 76-an Kínában, 50-en az NDK-ban, 40-en Csehszlovákiában, 36-an a Szovjetunióban,
20-an Jugoszláviában, 6-an Magyarországon, 4-en Romániában és 4-en Albániában – részesültek felsőfokú vagy
technikusi képzésben. (Attar, 1964. 96–97.)
201
Page, 1971. 49.
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jemeni uralkodót, és országa további támogatását a kommunista jelenlét, valamint segély
leépítésétől tette függővé. 202
A szocialista országok jemeni helyzetére ugyancsak nyugtalanítóan hatott, amikor
Ahmed imám mind egyértelműbben kinyilvánította szándékát – az Ádenért folytatott
küzdelmet leszámítva – egy kevésbé „pozitív”, sokkal inkább „semleges” külpolitikai
álláspont követésére. Helyzetüket tovább súlyosbította, hogy Nasszer elnök antikommunista
kirohanásai 1959 elején széles fogadtatásra találtak nemcsak a szovjet technikusok túlkapásai
és a kínaiak foglalkoztatási gyakorlata miatt mind elégedetlenebb jemeni lakosságnál, hanem
növekvő bizalmatlanságot szült irántuk legfőbb támogatójuknál, al-Badr hercegnél is. 203
A korábban megkötött megállapodások kivitelezése során is számos problémával
kellett a szovjeteknek szembesülniük. Csalódást okozott számukra például, hogy az uralkodó
megtagadta a leszállított fegyverek ellenértékének kifizetését vagy koncessziók adását, ami
1957 augusztusa után a katonai jellegű szállítások fokozatos leállítását eredményezte.
Aggodalmakat szült szovjet részről a rendszerbe állított fegyverek alkalmazása is, habár
valószínűtlennek tűnt, hogy azokkal az imám döntő vereséget tudna mérni a britekre. Arra
viszont már komoly esély mutatkozott, hogy a jemeni hadsereg rajtaütéses taktikán alapuló
határösszecsapásai vagy az Ahmed által átadott fegyverekkel harcba szálló dél-arábiai
ellenzékiek akciói miatt jelentősen meggyengülhet az angolok katonai jelenléte Ádenben.
Ennek bekövetkezte nem csak Arábiában éreztette volna hatását, hanem egy olyan nyílt
202

1958-ban Nasszer pánarab nacionalizmusa változáson ment keresztül. Új célokat és feladatokat vállalt fel,
amivel már több volt, mint egyszer Nyugat-ellenes ideológia. Így annak ellenére, hogy a szovjetek korábban
több alkalommal is morálisan támogatták az arab egység gondolatát, hamar feszültté vált viszonyuk Kairóval.
Meglehetősen hűvösen fogadták az Egyesült Arab Köztársaság februári létrejöttét, mivel ezzel meghiúsult
reményük, hogy Szíriából kliensállamot hozzanak létre. A viszony júliustól még feszültebbé vált a két állam
között a forradalom után hatalomra került inkább kommunista-szimpatizánsnak, mint Nasszer-barátnak
tekinthető iraki nacionalista rendszer szocialista támogatása miatt. Ehhez járultak még azok a széles körű
tárgyalások is, amelyet Kairó ugyanebben az időben Nagy-Britanniával folytatott többek között a szuezi
háborúban okozott károk helyreállításáról vagy a két ország közötti kereskedelem kiterjesztéséről.
Feltételezhetőn mindez együttesen befolyásolta Nasszer elnököt a szocialista országok jemeni térnyerésének
korlátozására és saját pozícióinak biztosítására. Kiváló alkalmat jelentett számára, amikor híresztelések terjedtek
el arról, miszerint a szovjetek és a csehszlovákok parti tüzérségi állásokat építenek ki és működtetnek a Vöröstenger partjánál elterülő Sejk Szaidnál a Báb-el-Mandeb szoros és a brit felügyelet alatt álló Perim sziget
ellenőrzésére, valamint bombabiztos tengerészeti és tengeralattjáró bázist Rász-el-Kátibnál a Vörös-tengeren
manőverező szovjet tengeralattjárók számára. Ezt követően a Szuezi-csatornán zajló kereskedelem
veszélyeztetésére hivatkozva arról informálta al-Badrt, hogy országa a továbbiakban nem támogatja Ahmed
imám szovjet felszereléssel és katonai tanácsadókkal végrehajtott Áden-ellenes katonai provokációit. (Yemen
külpolitikája. 1959. április 8. MOL KÜM. Jemen 1945-64. TÜK. XIX-J-1-j 1. d. IV-10/79/6/1959.; Russian’s
Harbour Work for Yemen. „Gun Emplacements on Red Sea. Times, April 3, 1958.; More Russian Supplies for
Yemen. Construction of Naval Base. Times, April 17, 1958.; Hopkins, Harry: Egypt, the crucible. London,
Secker & Warburg, 1969. 426–427.; Kaster, 1962. 74.; Wenner, 1967. 186.)
203
1959 márciusában már arról informálta al-Badr herceg Nasszert, hogy utóbbi kommunista-ellenes
beszédeinek hatására a jemeni lakosság kínai munkásokat kövezett meg. Ezzel párhuzamosan jelentősen
megromlott a viszony a szocialista szakértők és az új kikötő építésének akadozó munkálatai miatt mind
csalódottabb imám és hivatalnokai között. (Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 14. 1993. 50.; Page, 1971. 49.)
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katonai konfrontáció kirobbanását kockáztatta volna Nagy-Britanniával, amit a Szovjetunió
nem kívánt semmilyen körülmények között sem felvállani. Elkeserítette őket emellett az is,
hogy minden kísérletük ellenére sem sikerült legfőbb céljukat megvalósítani, azaz széles körű
befolyásra szert tenni a lakosság és főleg a hadsereg körében. A szovjet katonai tanácsadók
működését az uralkodó folyamatosan ellehetetlenítette, szerepüket fokozatosan egyiptomiak
vették át.
Rövid idővel a munkálatok megkezdése után kiderült az is, hogy a Rász-el-Kátibnál
tervezett új kikötő felépítése a futóhomok miatt kivitelezhetetlen. Kárpótlásul megerősítették
és megnagyobbították a hodeidai kikötő gátját, viszont újabb problémákkal kellett
szembesülniük, amikor megkezdték a kikötőt a várossal összekötő új út építését. A „feltételek
nélküli segélynyújtás” tartalmáról nem történt utalás ezt követően néhány orosz orvos
érkezését leszámítva, akik rövid idő alatt rossz hírnévre tettek szert a lakosság körében. 204
További problémákat szült, amikor az Egyesült Arab Köztársaság, majd pedig az
Egyesült Arab Államok létrejötte után újabb zavargásokra került sor Áden és a
protektorátusok területén. Az arab nacionalizmus befolyásának növekedése, valamint az imám
katonai potenciáljának erősödése félelmet váltott ki a protektorátusok uralkodóiban.205 Ezért
amikor az etiópiai Dire-Davában megtartott 1958. júliusi brit–jemeni érdekegyeztető
tárgyalások a londoni megbeszélésekhez hasonlóan kudarcot vallottak, újjáélesztették az
angol védnökség alatt megvalósuló államszövetség tervét. A kölcsönös egymásra utaltságnak
köszönhetően hamar megállapodás született a felek között és 1959. február 11-én
bejelentették az Arab Emirátusok Dél-Arábiai Államszövetségének megalakulását. 206
A Dél-Arábiai Államszövetség megalakulása új helyzetet eredményezett Ahmed imám
külpolitikájában. A Nagy-Britannia által támogatott hat szultanátusból és három sejkségből
álló föderáció szorosan körülölelte Észak-Jement és az egyesülés után közös hadseregük ereje
egyenrangú volt az imám seregével. Az imám helyzetét csak tovább súlyosbította a régióban,
204

A szovjetekhez hasonlóan a csehszlovákok is számos csalódással voltak kénytelenek szembesülni. Az imám
koncessziót adott egy amerikai olajtársaságnak és ezzel párhuzamosan megtiltotta a Tiháma-síkságon fúrásokat
végző csehszlovák kutatócsoport munkájának folytatását, majd a hadsereg lojalitásának megingásától tartva
felfüggesztette a cseh kiképzők tevékenységét is. Sokkal súlyosabb csapást jelentett azonban ennél, amikor az
uralkodó megtagadta az 1956-ban leszállított fegyverek ellenértékének kifizetését. (Ingrams, D. – Ingrams, L.
Vol. 13. 1993. 188.)
205
A protektorátusok uralkodói már azt fenyegetőnek értékelték, hogy az addigi törzsek közötti határ menti
összecsapásokba mind gyakrabban kapcsolódtak be tüzérségi és automatafegyverekkel felszerelt egységek az
imám oldalán. Sokkal komolyabb kétségeket szült azonban ennél a moszkvai látogatásáról hazatérő Nasszer
1958 májusában tett kijelentése: „Bejelentem, hogy gazdaságilag és katonailag mindent megteszünk Jemen
támogatására, valamint hogy egyesítjük erőinket Jemen népével a gyarmatosító összeesküvések és az
imperializmus támogatói ellen.” Később, az Egyesült Arab Államok Végrehajtó Tanácsának első alakuló ülésén
Nasszer a protektorátusok felszabadítására szólított fel. (Sheth, 1998. 49.)
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Little, 1968. 53–62.; Plass, Jens: Die Aden-Grenze in der Südarabienfrage (1900–1967) Opladen, C. W.
Leske Verlag, 1967. 130–138.; Rahmy, 1983. 277–283.; Sheth, 1998. 56–59.
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hogy az általa korábban fegyverrel és pénzzel támogatott szövetségesei, az úgynevezett
Szabad Jemen Törzsei is csatlakoztak a föderációhoz. Felmérve országának határainál
jelentkező új veszélyt Ahmed imám gyakorlatilag teljesen beszüntette a határincidenseket. Az
általa amúgy is jelentéktelennek ítélt egyiptomi és szocialista támogatás lassú leépítése mellett
döntött és külpolitikailag nyitott Áden irányába. 207 Meggyőződésében csak megerősítette az
országon 1959. április–augusztus között eluralkodó belpolitikai káosz. Hogy a jövőben ne
fordulhassanak elő újra a történtek, az egyiptomi tanácsadók kiutasítása után további
egyezményeket kötött nyugati hatalmakkal és vállalatokkal, illetve visszautasította az EAK
későbbi segélyfelajánlásait. 208
1960 nyarán ismét kísérletet történt a jemeni–brit közeledésre, ez azonban a
korábbiakhoz hasonlóan kudarcot vallott. Újabb szocialista segély áramlott be nagy
mennyiségben az országba, ugyanekkor viszont az imám egyezményt kötött az USA-val is a
Mokka–Taizz–Szanaa

közötti

útszakasz

elkészítésére,

Taizz

városi

vízhálózatának

kiépítésére, illetve egy duzzasztógát létesítésére. 209 Utóbbi viszont nem képezte akadályát
annak, hogy 1961 elején a jemeni uralkodó még több szovjetek által kivitelezendő és
finanszírozandó elképzelésekről állapodjon meg, valamint kereskedelmi és fizetési
egyezményeket írjon alá Észak-Koreával és Jugoszláviával. 210 Ezek az újabb megállapodások
ugyanakkor a szocialista országok reményeivel ellentétben már nem tudtak új lendületet adni
a

kapcsolatok

csökkenő

dinamizmusának.

Az

ország

szuverén

külpolitikájának

hangsúlyozására 1961 szeptemberében Jemen képviseltette magát az el nem kötelezett
országok belgrádi értekezletén. 211
1961-re jelentősen elhidegültek a korábbi szívélyes kapcsolatok Jemen és Egyiptom
között is. A föderáció létrejöttének kihirdetése után az imám mindent megtett az egyiptomi
befolyás erősödésének megakadályozására. Csak nagyon kevés egyiptomit engedett be az
országba, őket is csak külön engedéllyel. 212 A kevés beutazó a hadsereg kiképzését végezte,
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Botzat, R.: Közeledés az „ősellenséghez”. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, V. (22) 1960. 13.
Így a kommunista befolyás ellensúlyozására a jemeni uralkodó szerződést kötött többek között a nyugatnémet kormánnyal, sőt, felvette a kapcsolatot az USA-val is. Amíg ugyanis 1957 közepén visszautasította
Washington követség felállítására vonatkozó kérelmét, addig a Nyugathoz való közeledés jeleként 1959-ben
engedélyezte az International Cooperation Administration képviseletének felállítását Jemenben, valamint
megállapodásra jutott a United States Overseas Investment Corporation-nal. (Wenner, 1967. 187.)
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Attar, 1964. 215.
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Russia to Continue Yemen Aid. Times, April 3, 1961.; Hart, Jane Smiley: Basic Chronology for a History of
the Yemen. The Middle East Journal, XVII. (1-2) Winter-Spring 1961. 149.
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Magyar Szó, 1961. szeptember 5. 6.
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Ahmed imám például nem volt hajlandó a legfelsőbb tanács tagjainak megadni országába a beutazási
engedélyt, illetve személyesen ellátogatni Kairóba, hogy ott tárgyalásokat folytasson. Megbeszélésre is csak
egyszer került sor Nasszer elnök és Ahmed imám között, amikor utóbbi olaszországi gyógykezeléséről
208

71

de őket is állandó megfigyelés alatt tartatta a gyanakvó uralkodó. 213 A korábbi
együttműködési kísérletek kudarcba fulladása miatt így amikor szeptember 28-án Szíria
kilépett az Egyesült Arab Köztársaságból, a jemeni uralkodó ezen felbátorodva kiutasította
országából az ott tartózkodó egyiptomi tanárokat és kiképzőket, majd provokatív
költeményben fogalmazta meg kétségeit és kifogásait Nasszer elnök arab szocializmusával
kapcsolatban. A következmény az Egyesült Arab Államok felbomlásának december 26-i
bejelentése, a diplomáciai kapcsolatok felszámolása, illetve a sajtón keresztül a mindkét fél
részéről kibontakozó kölcsönös kirohanások és vádaskodások mellett az imamátus
rendszerének felszámolását célzó munkálatok megtervezésének és megszervezésének
beindítása lett.
Mivel a szocialista országok az Egyesült Arab Köztársaság legfőbb támogatóinak
számítottak, valamint ideológiájukat Ahmed imám már korábban is veszélyesnek ítélte a
rendszerre nézve, ezért jutott feltételezhetően arra a következtetésre, hogy az esetleges
szabotázstevékenység megelőzése érdekében szükséges a szocialista államokkal kialakított
kapcsolatok leépítése, valamint szakembereinek eltávolítása az országból. Külpolitikájában
ezért a nyugati országok felé orientálódott és a kieső kommunista, illetve egyiptomi
támogatások pótlására nyugati segélyfelajánlásokat fogadott el. 214 Már ez hideg zuhanyként
érte a szocialista államokat, megdöbbenésük azonban csak tovább fokozódott, amikor a
jemeni uralkodó mind a szovjeteknek, mind pedig a kínaiaknak megtagadta elvégzett
munkájuk költségeinek kifizetését és kiutasította szakértőiket az országból. 215 További
hazatérőben Port Szaidban horgonyzó jachtjára invitálta az egyiptomi elnököt, azonban ezután sem születtek
érdemi eredmények a két ország kapcsolatában. (Botzat, 1960. 12-13.; Roucek, 1962. 314-315.)
213
A helyzetet súlyosbította, hogy az országba érkező egyiptomi szakemberek tevékenységének köszönhetően
mind nagyobb népszerűségnek örvendett az országban az imám korlátlan hatalmát fenyegető arab
nacionalizmus, amely demokratikus és nacionalista reformok bevezetését ígérte. A szakadékot tovább mélyítette,
hogy 1960 elején Nasszer visszautasította az imám katonák küldésére vonatkozó kérését arra való hivatkozással,
hogy nem akar közreműködni a jemeni nép elnyomásában. Ahmed imám erre a Kairóban székelő jemeni
képviselők hazarendelésével válaszolt, februárban hivatalos látogatáson fogadta a Taizzba látogató Sir William
Lucet, Áden brit kormányzóját, majd a Raisznak szánt fricskaként képviseltette magát küldöttjével az iraki
forradalom évfordulójára rendezett ünnepségen. Ezt követően a Kairói Rádió mind élesebb kirohanásokat
intézett a jemeni uralkodó abszolutisztikus hatalma ellen. (Little, 1968. 90–91.)
214
Így például az imám az USA-hoz fordult segélyért, amikor az 1961-es hodeidai nagy tűzvészben 600 ház
égett le és 3 000 ember vált hajléktalanná. Még ugyanebben az évben a deficites költségvetés stabilizálására
elfogadta az USA négymillió dolláros adományát is, majd további hat és háromnegyed milliót 1962-ben. (Attar,
1964. 201.; Guldescu, 1966. 322.)
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A kommunista országok képviselőinek megjelenése után Szaúd-Arábia beszűntette Jemen segélyezését,
aminek köszönhetően gyakorlatilag felborult a költségvetés és az ország fizetésképtelenné vált. Emiatt már 1959
elejétől fogva gondot okozott, hogy a jemeniek nem tudták fizetni az országban dolgozó szakértők honoráriumát,
illetve az általuk végzett munka költségeit. A helyzet végül odáig fajult, hogy 1962 januárjában Ahmed imám a
Szanaa–Hodeida út befejezése és ünnepélyes átadását követően közölte az azt építő kínaiakkal, hogy azért
egyetlen Mária Terézia tallért sem fog fizetni nekik, ezért akár magukkal is vihetik, ha akarják. Hasonló történt
az oroszokkal is júniusban, amikor azok befejezték hodeidai kórház és az Ahmadinak elnevezett kikötő építését.
(Dresch, 2000. 82.; Ingrams, D. – Ingrams, L. Vol. 14. 1993. 66.; O’Ballance, 1971. 56–57.)
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csalódást okozott a szovjeteknek, hogy segélynyújtásuk ideje alatt az ország nem támogatta a
szocialista országok álláspontját a nemzetközi fórumokon. Kiábrándultságuknak azonban nem
adtak egyértelműen hangot sem a politikai életben, sem pedig sajtójukban. A szocialista
országok kapcsolata látszólag barátságos maradt Ahmed imámmal annak 1962. szeptember
18-án bekövetkezett haláláig. Jemennel kapcsolatos csalódásuk csupán az átadott gépek és
felszerelések számának drasztikus csökkenésében mutatkozott meg, ami gyakorlatilag
egynegyedére csökkentette a teljes kereskedelmi forgalom nagyságát. 216 Hruscsov az alBadrnak

küldött

részvétüzenetében

Ahmeddel

kapcsolatban

hangsúlyozta,

hogy

„tekintélyesen hozzájárult a politikai és gazdasági függetlenség konszolidálásának ügyéhez
Jemenben”, majd a szovjet kormány egy másik üzenetében gratulált al-Badrnak trónra lépése
alkalmából. 217 Semmilyen kezdeti értékelést nem fűztek a jemeni uralkodónak a társadalom
modernizálására és demokratizálására deklarált elhatározásához. Utóbbinak azonban a
szeptember 26-i forradalom miatt már nem adatott meg a lehetőség, hogy bebizonyítsa
őszinteségét.
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Hasonló okok szolgálnak magyarázatul arra is, hogy miért nem indítottak újabb segélyprogramokat az
oroszok a hodeidai kikötő befejezését követően. Missziójuk kontinuitásának biztosítására viszont az országban
dolgozó szakembereik feladataikat a körülmények nyújtotta lehetőségek maximális kihasználásával
professzionális szinten látták el. A jemeniek körében kivívott megbecsülésüket érzékelteti, hogy az imámot
szovjet orvosok operálták meg az új hodeidai kórházban az ellene 1961 márciusában elkövetett merényletet
követően. (Page, 1971. 64–65.; Somerville-Large, 1967. 77–78.)
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Bidwell, 1983. 126.
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Diplomáciai kapcsolat létrejötte Magyarország és Jemen
között
Magyarország aktivitása az arab térségben még az 1880-as évekre nyúlik vissza. E
kezdeti kapcsolatkeresések elsősorban gazdasági alapokon nyugodtak. Az 1881-ben
megalakult Adria Magyar Tengerhajózási Rt. és a Budapesti Kereskedelmi Kamara a 20.
század elejére már komoly érdekeltségekkel rendelkezett Egyiptomban és Tunéziában. A
sikeresnek induló kereskedelmi kapcsolatok további kibontakozását derékba törte az I.
világháború és az azt lezáró békerendszer.
A két világháború között történtek kísérletek Magyarország részéről a korábbi
kapcsolatok újjáélesztésére, kevés sikerrel. Egyiptommal 1928-ban, Irakkal 1937-ben
létesítettünk diplomáciai kapcsolatot, amely a második világháború alatt megszakadt. Több
városban – Alexandria, Bejrút, Aleppó, Algír, Bengázi – működött emellett hazánknak
tiszteletbeli konzulátusa az 1930-as években, valamint nagy megbecsülésnek örvendő,
tekintélyes létszámú magyar kolónia élt Algériában és Egyiptomban. A gazdasági kapcsolatok
különösen utóbbival lendültek fel az 1928-ban megkötött kereskedelmi szerződés után, amit
elmélyített az 1933-ban megalakult Magyar–Egyiptomi Részvénytársaság. Az ígéretes
fejlődésnek a második világháború vetett véget; brit nyomásra mind Egyiptom, mind pedig
Irak

megszakította

diplomáciai

kapcsolatait

a

tengelyhatalmakkal

szövetséges

Magyarországgal. 218
1947 után a magyar külpolitika mozgástere a szovjet diplomácia irányvonalat követve
nem mutatott különösebb érdeklődést az arab országok irányába. 219 Aktivizálódása a
Moszkvában kialakított új orientációs direktívának megfelelően 1955–1956-ban vette
kezdetét. Az Egyiptommal rövid idő alatt elmélyülő kapcsolatok sikere a partnerországok
számának gyarapítására ösztönözte a magyar vezetést. E tekintetben a szocialista országok
Jemennel kialakított viszonya arra engedett következtetni, hogy Magyarország számára is
lehetőség nyílna diplomáciai kapcsolat létesítésére az arab állammal. A magyar
külügyminisztérium azonban ekkor még nem kívánt élni az alkalommal, állásfoglalásában a
kereskedelmi kapcsolatok kiépítésére és bővítésére helyezte a hangsúlyt. Ebben az ügyben
viszont már folyamatos tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió és Csehszlovákia Jemennel. A
218

J. Nagy, 2006. 17–22.
Ez a megállapítás nemcsak az arab térségre, hanem a fejlődő országok egészére is vonatkozik. Ezen országok
közül 1950-ig csupán Egyiptommal, Indiával és Argentínával, 1950–1960 között 16, 1960–1970 között pedig 38
állammal vettük fel a diplomáciai kapcsolatot. (Puja Frigyes: Szocialista külpolitika. Kossuth Könyvkiadó. 1973.
90.)
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kommunista befolyás térnyerésétől tartó imám emiatt már nem kívánt újabb szocialista
országgal kapcsolatot létesíteni, így a nyugati hatalmak esetleges megtorló intézkedéseire
hivatkozva a magyar megkeresésre csak később kívánt visszatérni. 220
A jemeni elutasítás magyar illetékesek szempontjából ekkor még nem bírt nagy
jelentőséggel. Különösebb gazdasági érdekek hiányában nem tartották célszerűnek a tárgyban
folytatott megbeszélések erőltetését, ami egyúttal a szovjet példa szolgai másolásának
látszatát is keltette volna. A visszautasítás után emiatt elnapolták a kérdést és – pl. Kínával
vagy Lengyelországgal ellentétben – nem tettek újabb kezdeményező lépéseket. A két állam
közötti kapcsolatok megteremtése így tulajdonképpen a jemeniek belátására lett bízva az
általuk kedvezőnek ítélt helyzetben. 221 Ez a helyzet csak a szuezi válság után változott meg,
amikor a szocialista országok – közöttük Magyarország is − mind határozottabban kötelezték
el magukat a térségben.

1956 eseményeinek hatása Magyarország külpolitikájára
Az ENSZ képtelennek bizonyult arra, hogy megakadályozza a magyarországi szovjet
beavatkozást és megfékezze az azt követő terrort. Lehetősége volt viszont, hogy a belpolitikai
élet liberálisabb alapokra helyezése érdekében nyomást gyakoroljon a Kádár-rendszerre.
1956. november 8-án az ENSZ mandátumvizsgáló bizottsága javasolta, hogy halasszák el a
döntést a magyar küldöttség megbízólevelével kapcsolatban. A javaslatot a közgyűlés
elfogadta, sőt, 1956. november 12-én felvették a „magyar kérdést” a napirendre. Dag
Hammarskjöld főtitkár javaslatára öttagú különbizottság felállításáról határoztak az ügy
kivizsgálására abban bízva, hogy ezzel kikényszerítik az ENSZ megfigyelők Magyarországra
történő bebocsátását. A „magyar kérdés” napirenden tartása és a megbízólevél elfogadásának
felfüggesztése rendkívül hátrányosan érintette a magyar vezetés nemzetközi megítélését.
Ennek következtében a Kádár-kormányzat külpolitikai mozgástere 1957 első felére jelentősen
beszűkült, a baráti szocialista országok mellett hazánk kapcsolatai a Közel-Keleten csak
Egyiptomra és Szíriára korlátozódtak. 222
Ennek tudható be, hogy a magyar külpolitika ezt követően elsősorban a diplomáciai
partnerek számának bővítésére törekedett, hogy ez által lehetőség szerint növelje támogató,
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Yemeni követnél tett látogatásom. 1956. június 2. MOL KÜM. Egyiptom 1945-64. TÜK. XIX-J-1-j 9. d.
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vagy legalább is a tartózkodó országok jelentőségét az ENSZ-ben. A Kádár-kormány számára
a fejlődő országokkal kialakítható kapcsolatok biztosították az első kitörési pontokat az ország
1945-ös nemzetközi helyzetéhez hasonlítható izolációból. Kádár János már kezdetben is nagy
hangsúlyt fektetett beszédeiben a nemzeti felszabadító mozgalmak és az újonnan felszabadult
országokkal való kapcsolattartás jelentőségére. Ebben a tárgyban az akkor érvényes
kommunista doktrína álláspontjára helyezkedett és szövetségesnek, illetve antiimperialista
erőnek tekintett minden egykori gyarmatot, függetlenül annak politikai berendezkedésétől. 223
Ezzel párhuzamosan az egyes követségek már 1957 elejétől intenzív propagandamunkába
kezdtek a magyarországi eseményekkel kapcsolatos hivatalos állásfoglalás elfogadtatása,
illetve a nyugati diplomáciai körök által terjesztett álláspont megcáfolása érdekében. A
korábbinál fokozottabb figyelemmel kísérték az el nem kötelezett országok külpolitikáját, az
arab országok függetlenségi küzdelmeit, valamint az Arab Liga ezzel kapcsolatos
állásfoglalásait, amit pártfogolni kívántak a különböző nemzetközi fórumokon. Növelték
támogatásukat, még ha ez Magyarország esetében az esetek többségében erkölcsi formában
mutatkozhatott csak meg. Ezen a téren elsősorban Egyiptomra, Szíriára, valamint azokra az
arab országokra kívántak koncentrálni, amelyek nem voltak kommunistaellenes katonai
szövetségek tagjai és addig még nem alakítottak ki diplomáciai kapcsolatot hazánkkal.
Utóbbiak (pl. Szaúd-Arábia vagy Libanon) esetében fokozták a kétoldalú kapcsolatok
megteremtésére irányuló addigi erőfeszítéseiket, ahol pedig nem lehetett a diplomáciai
kapcsolatok felvételét remélni (pl. Jordánia), ott a gazdasági, kulturális és politikai
tevékenység hatékonyságára fektették irányelveikben a hangsúlyt. 224
A magyar diplomáciai képviseletek által kifejtett erőfeszítések hatékonyságának
növelése érdekében Szarka Károly külügyminiszter-helyettes „jószolgálati” küldöttség élén
kereste fel India, Burma, Indonézia, Nepál és Ceylon mellett a közel-keleti országokat, hogy
személyesen tisztázza kormányfőikkel a kialakult helyzetet. A magyar delegáció utazásának
ideje alatt készítette el az ENSZ ötös bizottsága a magyarországi helyzetről szóló jelentését,
amelyet a közgyűlés őszi ülésén kívánt beterjeszteni. Nem volt véletlen tehát, hogy a magyar
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„A szocialista országok különleges támogatásban részesítik azokat a fejlődő országokat, amelyek az
imperializmus közvetlen nyomásának, zsarolásának, esetleg fegyveres támadásának a céltáblái. Szoros
együttműködést építenek ki továbbá azokkal a fejlődő országokkal is, amelyek készek határozottan és
következetesen fellépni az imperializmus neokolonista törekvései ellen, s a béke megszilárdítására, a nemzetközi
együttműködés szélesítésére törekszenek. A szocialista országok külpolitikájának az a célja, hogy a fejlődő
országok kormányainak megnyerésével erősítsék az antiimperialista frontot, támogassák a békéért, a haladásért,
a szocializmusért küzdő erőket. Céljuk, hogy a fejlődő országokat vagy azok egyes csoportjait a szocialista
országok szilárd szövetségeseivé tegyék az imperializmus elleni küzdelemben.” (Puja, 1973. 85.)
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Politikánk az arab országok felé. 1957. május 3. MOL KÜM. Szíria 1945-64. TÜK. XIX-J-1-j 3. d.
4/bf/002346/1957.
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küldöttség elsősorban az ENSZ−tagsággal rendelkező fejlődő és el nem kötelezett – vagy
ahhoz közel álló – országokat látogatta.
A kapcsolatok elmélyítését segítette az Egyesült Államok elhibázott közel-keleti
politikája is. Az 1957 januárjában kihirdetett Eisenhower-doktrínában megfogalmazott
hatalmi vákuum szöges ellentétben állt a térségben mind szélesebb körben elterjedő arab
nacionalizmus eszméjével. Az arab államok vezetői megalázónak tartották, hogy a
kommunizmus elleni harc ürügyével más állam bábáskodjon felettük. A magyar „jószolgálati
küldöttség törekvése az ENSZ szavazatok megnyerésére emiatt sikeresnek bizonyult az arab
térségben, mivel – különösen Egyiptom és Szíria esetében – összefüggést láttak a
magyarországi események és a szuezi konfliktus között. 1957. augusztus 29-én Nasszer elnök
a „jószolgálati küldöttséggel” folytatott tárgyalása során támogatásáról biztosította a magyar
kormányt, mivel megítélése szerint „a magyar kérdést propagandának használják fel az
ENSZ-ben, mégpedig elsősorban a Szovjetunió ellen.” 225 Hozzátette még, hogy véleménye
szerint Szíria hasonló álláspontot foglal el ebben az ügyben, Líbia esetében azonban már
bizonytalan

volt. 226

Jordániával,

Libanonnal,

Irakkal,

Szaúd-Arábiával,

Szudánnal,

Tunéziával és Marokkóval kapcsolatban viszont egyértelműen kizárta a támogatás
lehetőségét.
Az arab országok várható tartózkodásának vagy támogatásának megvitatásakor Jemen
is említésre került. Nasszer elnök ezzel kapcsolatban hozzáfűzte, hogy Jemen külpolitikájában
függetlenségre törekszik, ezért minden bizonnyal megnyerhető a magyar ügynek. Komoly
befolyással bírt ez a kijelentés a küldöttség tagjaira és nagy szerepet játszott abban, hogy a
magyar külpolitika elképzeléseiben már amúgy is jelen levő jemeni−magyar diplomáciai
kapcsolatok létrehozására megtegyék a kezdeményező lépéseket.

Jemeni−magyar kapcsolat lehetősége
A szocialista országokban tett 1957-es körútja során al-Badr trónörökös négy
alkalommal is átutazott Magyarország területén. A magyar külügyminisztérium minden
225
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alkalommal nagy figyelmet fordított megfelelő fogadásukra. A jemeni kormánydelegációt
külön küldöttség fogadta a határon Szarka Károly külügyminiszter-helyettes vezetésével, egy
alkalommal pedig Sík Endre, a külügyminiszter első helyettese vacsorát adott a jemeni
vendégek tiszteletére. 227
Meglepő módon a jemeni kormánydelegáció átutazása alatt nem kezdeményezett
kapcsolatfelvételt Magyarországgal, sőt említés sem történt ennek lehetőségéről. Ennek oka
feltételezhetően az volt, hogy a jemeni külpolitikai élet illetékesei − országuk ENSZtagságának köszönhetően − tudtak az 1956-os magyarországi eseményekről. Emiatt olyan
belpolitikailag instabil helyzetet feltételeztek hazánkban, amely nem tette őket érdekelté
kezdeményező lépés megtételére irányunkba. 228
Magyar részről már a jemeni delegáció első átutazásakor vagy nem sokkal azt
követően ismét felvetődött a gondolat külkapcsolatok létesítésére Jemennel. 1957. június 5-én
már feljegyzés is született ezzel kapcsolatban, amiben javaslatot tettek a szükséges lépések
megtételére hazánk kairói követségén keresztül.229
A diplomáciai kapcsolatfelvétel számos előnyt kínált Magyarország számára. A
legfőbb szempont ekkor hazánk részéről a magyar külpolitikai tér köré vont „kordon”
felszámolása volt. Kiemelt fontossággal bírt emiatt minden lehetőség megragadása és
kihasználása a mozgástér kiszélesítésére. Jemen esetében a magyar illetékes szervek
egyetértettek, hogy az arab országok közül itt találna legkedvezőbb fogadtatásra a diplomáciai
kapcsolatok létesítésére irányuló lépések megtétele, amelyet csak megerősített hazánk
damaszkuszi és a kairói követségéről ebben az ügyben kért jelentése.
További döntő külpolitikai szempont volt, hogy Jemen rendelkezett ENSZ-tagsággal. Nem
kell hangsúlyozni, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítottak ennek hazánkban akkor, amikor
a „magyar kérdés” az ENSZ közgyűléseinek állandó napirendi pontját képezte.230
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Hogy Jemen „évek óta határozott imperialista-ellenes politikát folytat”, valamint az
Ádeni Protektorátussal közös határszakaszán „állandó ellenállást tanúsít az angol
imperializmus ellene irányuló agresszióinak”, még az ideológiai alapot is megadta a
kezdeményező lépés megtételéhez. Az már csak emelte e kapcsolat értékét, hogy az USA
különmegbízottja sikertelenül próbálta elfogadtatni az Eisenhower-doktrínát Jemenben, mert
„a yemeni uralkodó nem volt hajlandó elfogadni egy olyan szövegezésű közös nyilatkozatot,
amely kimondaná, hogy a két ország közös harcot folytat a nemzetközi kommunizmussal
szemben és nem volt hajlandó elkötelezni magát az Eisenhower-tervvel.” 231
Az arab állam és a szocialista országok között korábban megkötött számos szerződés
és egyezmény, illetve a több „baráti” ország – mint az NDK, vagy Lengyelország – részéről
éppen 1957 folyamán megmutatkozó törekvések a Jemennel való diplomáciai viszony
kialakítására azt feltételezték, hogy a magyar fél kezdeményezése nem vált ki rosszallást a
szocialista táboron belül.
A külpolitikai indokok azonban nem fedték le kizárólagosan a kezdeményezés okait.
Ha

nem

is

döntő

súllyal,

de

befolyásolta

a

Külügyminisztériumot

döntésének

meghozatalában, hogy Jemennel tovább bővíthették Magyarország kereskedelmi partnereit,
illetve újabb piacokat fedezhettek fel a magyar termékek számára. Kereskedelmi szempontból
a kapcsolatkeresésre további érv volt, hogy a magyar illetékesek tisztában voltak vele, hogy
még nem történtek kísérletek az ország természeti kincseinek felkutatására. Az országgal
határos Szaúd-Arábiában folyó intenzív kőolaj-kitermelés valószínűsítette, hogy Jemen is
rendelkezik, ha nem is olyan nagyságrendű, de hasonló ásványkincs tartalékokkal a föld
mélyén. Mindez komoly várakozásokra adott okot a Kereskedelmi Minisztériumban, ahol a
diplomáciai kapcsolatok létrejöttétől a kutatásokba, majd pedig a feltárt lelőhelyek
kitermelésébe való bekapcsolódást remélték. 232
A kapcsolatfelvételre a kezdeményezés végül 1957. december 22-én történt meg,
amikor a jemeni delegációt Lengyelországból jövet magas szintű külügyminisztériumi
küldöttség fogadta és kísérte el magyarországi átutazása alatt. Az informális beszélgetés során
magyar részről felvetették, hogy a trónörökös körútja alatt látogasson el hazánkba is, amire alBadr udvariasan kitérő választ adott. Nyitott volt viszont a javasolt látogatás egy későbbi
időpontban történő lebonyolítására, valamint hazánk képviselőinek Jemenbe való utaztatására
bíztatott. A felek széleskörű – kulturális, gazdasági és politikai – kapcsolatok kiépítésére
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láttak lehetőséget Magyarország és Jemen között. A jemeniek ennek megfelelően semmi
akadályát nem látták a diplomáciai kapcsolatok felvételének, amiről készek voltak a magyar
félnek megfelelő időpontban tárgyalásokat kezdeni.233
A jemeni trónörökössel folytatott beszélgetését követően a Külügyminisztérium
időszerűnek látta, hogy hazánk kezdeményező lépéseket tegyen. Szijgyártó Lajost, hazánk
kairói nagykövetét bízták meg a tárgyalások lefolytatásával Jemen kairói nagykövetével, amit
a kormány 3044/1958. sz. határozatával hagyott jóvá. 234
A Magyar Külügyminisztérium reményeivel ellentétben azonban ekkor még nem
kerülhetett sor az egyeztető megbeszélések lefolytatására. Az azok lebonyolításával megbízott
Szijgyártó Lajos már 1958. február 18-án jelentette, hogy nem tartja célszerűnek a tárgyalások
megkezdését Jemennel a diplomáciai kapcsolatok felvételéről a közeli napokban, mivel
várható az ország föderális alapon történő csatlakozása az Egyesült Arab Köztársasághoz és
kérdéses, hogy az unió létrejötte után az ország továbbra is önálló külüggyel fog-e
rendelkezni. 235
Kairói nagykövetünk előrejelzésének megfelelően Jemen 1958. március 8-án
csatlakozott a február 1-jén proklamált, majd 23-án megerősített Egyesült Arab
Köztársasághoz. A Külügyminisztérium ekkor a kivárás álláspontjára helyezkedett és úgy
döntött, hogy a kialakult tisztázatlan helyzet miatt helyesebb, ha néhány hétig várnak a
diplomáciai kapcsolatok felvételére irányuló tárgyalások kezdeményezésével.
A diplomáciai tapogatózásokkal párhuzamosan gazdasági téren is megindult a
kapcsolatkeresés Jemen és Magyarország között 1958-ban. Márciusban a jemeni ügyvivő
jelezte hazánk londoni külképviseleténél, hogy kormánya szívesen fogadna egy kéttagú
magyar gazdasági delegációt a magyar−jemeni gazdasági kapcsolatok fejlesztésére. 236
A Magyar Külügyminisztérium a felkérésnek eleget téve Veress Péter damaszkuszi
kereskedelmi tanácsost és Radványi László bejrúti kereskedelmi titkárt bízta meg a Jemenbe
történő utazással. Feladatuk azonban nem merült ki gazdasági kérdések megvitatásában.
Június végére ugyanis egyértelművé vált, hogy Jemen tekintetében nem járt gyakorlati
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következménnyel az Egyesült Arab Államok létrejötte. Az ország a korábbi gyakorlatnak
megfelelően továbbra is önállóan intézte bel- és külügyeit. A diplomáciai kapcsolatok
felvételéről emiatt közvetlenül Jemennel kellett tárgyalni, aminek megindításáról magyar
részről már nem láttak akadályt. Miután a jemeni trónörökös magyarországi átutazása alatt
elvileg már tisztázták, hogy a kezdeményező lépést bármelyik magyar külképviselet
munkatársa megteheti, így a Jemenbe utazó Veress Jánost felhatalmazták az ezzel kapcsolatos
konzultációk lefolytatására al-Badr trónörökössel és illetékes jemeni államférfiakkal.
Feladatának jelölték ki még emellett a monarchiában működő szocialista külképviseletekkel
való kapcsolatfelvételt, információk gyűjtését a jemeni kormányról, a diplomáciai testület
összetételéről és a külkereskedelmi lehetőségekről, minél szélesebb személyes kapcsolatok
kiépítését állami hivatalnokokkal, valamint el kellett érnie, hogy a jemeniek megadják az
agrément a delegálni kívánt Szijgyártó nagykövet számára. 237

A diplomáciai kapcsolat létrejötte
Veress János útját azonban közel fél évre el kellett halasztani. Ahmed imám ugyanis
éppen ekkor betegedett meg. Így hiába ismerte a jemeni uralkodó az ügyben addig folytatott
megbeszélések eredményeit, ami ellen ő maga sem emelt kifogást. A rendszer autokrata
jellege miatt nélküle senki sem folytathatott tárgyalást más ország képviselőjével. 238 A
magyar küldött-től emiatt hónapokon keresztül megtagadták a beutazási vízumot, aki csak
1959. március 3-án érkezhetett meg Taizzba.
Az országban eltöltött két hetes tartózkodása alatt Veressnek a kapott direktíváknak
megfelelően sikerült szívélyes viszonyt kialakítania magas rangú jemeni tisztségviselőkkel –
például a pénzügyminiszterrel, a földművelésügyi miniszterrel, a hadügyminiszter
helyettesével, az oktatási miniszterrel, a legfőbb kádival, a jemeni külügyminisztérium
számos alkalmazottjával, valamint több tartományi kormányzóval – Szanaában, Taizzban és
Hodeidában. 239 A diplomáciai kapcsolatok létrehozásáról folytatott megbeszélések olyan
sikeresnek bizonyultak, hogy a jemeniek a két állam barátsági és együttműködési
megállapodását is magában foglaló megegyezés-tervezetet akartak aláíratni Veress-sel.240
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Utóbbi parafálására azonban a magyar küldött felhatalmazás hiányában nem vállalkozhatott,
így a barátsági szerződés aláírását későbbi időpontra halasztották. Ezután már csak a
diplomáciai viszony létrejöttének közös deklarálása és a követi megbízólevél átadása közötti
„fázis”-különbség megvitatása maradt hátra, ami minden probléma nélkül lezajlott. A hazánk
képviselője által megszövegezett kommüniké-tervezetet az imám tudomásul vette és
hozzájárulását

adta

Szijgyártó

Lajos

nagykövet

jemeni

akkreditáláshoz.

Követi

megbízólevelének átadására május végét vagy június elejét tartották alkalmasnak. Veress
munkásságának elismeréséül az imám 50 kiló kávét küldött ajándékba, majd ezután sor került
a kommüniké aláírására. 241
Veress

János

ügyvivő

sikeres

jemeni

megbeszélései

után

a

Magyar

Külügyminisztérium május elején megtette a szükséges lépéseket Szijgyártó Lajos taizzi
követté történő kinevezésére. Megküldték számára megbízólevelét, valamint az átadási
ceremónia alkalmával elmondandó beszéde magyar és angol nyelvű változatát. 242 Utasították
egyúttal Veresst is, hogy kísérje el útjára hazánk kairói nagykövetét a jemeni tárgyalásai alatt
nyert tapasztalatok és a kiépített ismeretségek felhasználása érdekében. 243
Mivel a márciusi látogatás alkalmával a jemeni fél kifejezetten kérte, hogy május
végén vagy június elején adja át a magyar fél megbízólevelét, így Szijgyártó Lajos május első
napjaiban felkereste az imám kairói megbízottját. Utóbbi közölte, hogy az imám római
gyógykezeltetése nem akadálya az átadásnak, mert al-Badr trónörökös régensi minőségben
átveszi a megbízólevelet. Szijgyártó ennek tudatában június 11-én Kartúmba ment, hogy
onnan a kapott utasításoknak megfelelően Veress társaságában folytassa viszontagságos útját
Taizzba. 244
Taizzban hamar kitűnt, hogy az egész kormány távol van. A vezetőség nagy része az
imám utasítására Rómában tartózkodott. A másik része al-Badr trónörököst kísérte el vidéki
útjára. Azok közül, akikkel Veress márciusban tárgyalt, senki sem volt Jemenben. Hamarosan

országokkal barátsági és együttműködési szerződéseket írt alá, amelyek egyik pontja tartalmazta a diplomáciai
kapcsolatok létrejöttét Jemen és az illető ország között. Ilyen megállapodást akartak kötni hazánkkal is.
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arról is értesültek, hogy az ország különböző részeiben egymás után katonai lázadások törtek
ki. 245
Ilyen körülmények között három hétig várt a magyar küldöttség a trónörökös
döntésére, hogy hol lenne hajlandó fogadni őket. Július elején Szanaába rendelték őket, ahol
már csak néhány napot kellett várniuk, miközben a trónörökös palotája elé felvonuló törzsek
folyamatosan lövöldöztek az utcákon.
Végül július 12-én ünnepélyes keretek között fogadta Szijgyártó Lajost al-Badr,
akinek rövid beszéd kíséretében átadta megbízólevelét. Az ezt követő társalgás során a
trónörökös országának gazdasági és kulturális elmaradottságáról beszélve kifejtette, hogy
annak felszámolásában elsősorban a szocialista országok támogatására számít. A szovjet és
kínai támogatást részletezése után reményét fejezte ki, hogy Magyarország követi példájukat
és segítséget nyújt valamilyen formában. Szijgyártó a herceg kijelentésére felvetette, hogy
Jemen küldjön kevés számú ösztöndíjast, konkrétan öt diákot Budapestre orvosi és mérnöki
tanulmányok folytatására az 1960/61-es tanévre. 246 A trónörökös határozatának értelmében a
barátsági egyezmény aláírását ez alkalommal is elnapolták. 247

Jemeni ösztöndíjas képzés kezdetei Magyarországon
Habár magyar illetékesek kezdettől fogva támogatták a hazánk nagykövete által
felajánlott lehetőséget, az nem került kihasználásra a megadott időpontban a jemeni hatóságok
közötti kommunikációhiány miatt. Minderre 1960. március 15-én derült fény, amikor
Szijgyártó további tárgyalásokat folytatott Abdel Rahman Abu Taleb jemeni külügyminiszterhelyettessel az ügyben. A felajánlott helyek megtartása miatt utóbbi kérte, hogy szeptembertől
10 frissen végzett diákot küldhessenek többségében mezőgazdasági, illetve ipari szakra.248
Kívánságára a magyar hatóságok pozitívan reagáltak és hajlandók voltak a kért számú
hallgató fogadására az általuk szabott feltételek teljesülése esetén. 249 Így a jemeni hallgatók
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első csoportja 1960. októberben, míg a második novemberben kezdte meg tanulmányait a
budapesti előkészítő nyelvtanfolyam. Munkájukkal azonban nem voltak elégedettek a
Művelődésügyi Minisztérium részéről, melynek hangot is adtak a hallgatókról 1961. július
27-én készített tájékoztatójukban. 250 Kérték emiatt, hogy az oktatási színvonal fenntartása és
hatékonysága érdekében a jemeniek a jövőben fordítsanak több figyelmet hallgatóik
kiválasztására. 251
A monarchia ideje alatt azonban már nem érkeztek újabb jemeni diákok
Magyarországra. Habár 1961 szeptemberében az imám képviselője újabb öt ösztöndíjas hely
adományozását kérte, azt már magyar szerveknek nem állt módjukban teljesíteni, tekintettel a
kérés megkésettségére. Hangsúlyozták viszont, hogy igény esetén a következő tanévben is
szívesen biztosítanak újabb öt jemeni diák számára lehetőséget felsőfokú tanulmányok
folytatására, amennyiben a szükséges iratokat időben eljuttatják a Művelődésügyi
Minisztériumnak. 252 Megvalósítására azonban már nem kerülhetett sor az 1962. szeptemberi
forradalomnak köszönhetően.
Jemeniek magyarországi oktatására vonatkozó kérések nemcsak hivatalos csatornán
érkeztek. A külföldi felsőoktatási intézményben való továbbtanulás lehetősége ugyanis vonzó
volt a dél-Arábia területén, angol fennhatóság alatt élő fiatalok számára is. Természetesen a
régió nyugati orientáltsága és annak brit ellenőrzése kizárta az igények szabályszerű
benyújtását. Kéréseiket emiatt csak informális úton tudták illetékes szervekhez eljuttatni,
bízva azok megértésében és jóindulatú támogatásában.
Ilyen jellegű megkeresésére 1962 folyamán több alkalommal is sor került, amikor a
Jemeni Demokratikus Népi Unió Pártjának Magyarországon tanuló képviselője öt ösztöndíjat
kért műszaki és orvosi egyetemre a Dél-Arábiai Államszövetség területén élő diákok
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számára. 253 Mivel a Művelődésügyi Minisztérium külföldi ösztöndíjas kerete nem lett
kitöltve, valamint a párt garanciát vállalt a diákok úti- és tanulmányi költségeinek fedezésére,
ezért a magyar hatóságok nem emeltek kifogást a kérelem teljesítése ellen. 254
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A Jemeni Arab Köztársaság létrejötte és elismerésének
problematikája
A forradalom
1962. szeptember 18-án éjjel álmában elhunyt Ahmed imám. Uralkodását a London
Times nekrológja így értékelte: “Ahmed imámról úgy fognak megemlékezni, mint akinek
sikerült látszólag sértetlenül megóvnia országát a 20. század összes politikai és társadalmi
ideológiájától” 255 Halála után azonban mégis megingott az imamátus addigi abszolutista
hatalma. Utóda legidősebb fia, Mohamed al-Badr lett, aki 19-én délben a Szanaai Rádióban
elhangzott beszédében nyugalomra szólította fel a lakosságot és imámmá nyilvánította magát.
Al-Badr hatalomra kerülésekor első intézkedéseiben saját kezébe vonta össze a
külügyi- és a hadügyi tárcát korábbi miniszterelnök-helyettes pozíciója mellett, így minden
feltétel adottnak tűnt, hogy korábbi haladó elgondolásainak érvényt szerezzen. Külpolitikai
téren a korábban kötött nemzetközi szerződések betartását és a szívélyes kapcsolatok
kiépítésére irányuló szándékát deklarálta, míg alattvalóinak az egyesített arab nemzet
megteremtésére irányuló erőfeszítéseket, el nem kötelezett külpolitikát és általános
reformokat ígért. 256 Bejelentette, hogy „a fejlett országok példáját követő korszerű rendszert”,
alkotmányos monarchiát kíván létrehozni, amit miniszterelnökként egy 40 fős, felerészben
választott tanácsadó testülettel együttműködve kíván kormányozni. 257 Az év hátralévő részére
elengedte az adókat, felemelte a katonák fizetését, szabadon engedte a sejkek fiatal fiait, akik
addig túszként biztosították apjuknak a központi hatalomhoz fűződő lojalitását, és általános
amnesztiát hirdetett az apja uralma alatt politikai okok miatt bebörtönzött, illetve emigrációba
kényszerített személyeknek. Ígéretet tett a személyi szabadságjogok kiterjesztésére, új és
független bíróságok, illetve helyhatósági tanácsok felállítására, valamint az adórendszer és az
adminisztráció átszervezésére is. Emellett széleskörű programot hirdetett meg a gazdaság, az
egészségügy, az oktatás, a turisztika és az ország infrastruktúrájának fejlesztésére. 258
Hatalomra kerülése ennek ellenére számos csoport ellenszenvét váltotta ki. A sáfita
kereskedők mindössze alkotmányos reformokat követeltek. A hatalomban való nagyobb
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részvétel garantálása, a modern adminisztráció létrehozása és az uralkodói család
kereskedelemben elfoglalt monopol helyzetének felszámolása után hajlandóak lettek volna
elfogadni egy demokratizált monarchia fennmaradását. Mellettük viszont egyszerre több,
egymástól független új szervezkedés bontakozott ki a széles ideológiai spektrumban
gondolkodó nasszerista, baaszista, marxista vagy a Muszlim Testvériség híveinek számító
fiatal értelmiségiek, ipari munkások, a száműzetésbe kényszerített emigránsok, a törzsek és
katonatisztek körében, hogy letaszítsák trónjáról Jemen új monarcháját.259 A hadseregen belül
két csoport is alakult a belpolitikai rendszer radikális megváltoztatásának céljával Ali AbdelMogni hadnagy, valamint Abdalláh asz-Szallál ezredes, a szanaai katonai iskola parancsnoka
vezetésével. 260 Mindkét tömörülés élvezte Nasszer bizalmát és támogatását, akinek alBadrhoz való viszonyára hatással volt az Ahmed imámhoz fűződő rossz kapcsolata és a
félelem, hogy a fiú a meghirdetett reformok ellenére hamarosan visszatér az apja által követett
politikai irányvonalhoz. 261
A Szallál ezredes körül csoportosuló tisztek eleinte nem akartak fellépni uralkodójuk
ellen, hanem a kivárás álláspontjára helyezkedtek. Feltételezték ugyanis, hogy sokkal
kedvezőbb fogadtatásra találna forradalmuk az elégedetlen lakosság körében, ha azt előbb a
központi hatalom kudarcot vallott reformfolyamata előzné meg. Ennek bekövetkeztéig
megkísérelték gyarapítani szövetségeseik számát, ezért tárgyalásokat kezdeményeztek az
északi törzsek sejkjeivel Ahmed imám halála után. Az alkalom al-Badr beiktatásakor jött el,
amikor a törzsek sejkjei Szanaába gyűltek össze. Az összefogásra hajlandó sejkek petíciót
fogalmaztak meg al-Badrnak, amelyben az „embereket kihasználó” miniszterek leváltását-, a
politikai internálás megszüntetését- és a hivatali apparátuson belül jelentkező vesztegetések és
korrupció felszámolását követelték. Együttműködésüket a tisztekkel viszont rövid időn belül
felfedezték. Ez, illetve a hír, hogy al-Badr engedélyezte a törzsek körében nagy
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népszerűségnek örvendő nagybátyja, Hasszán herceg hazatérését New Yorkból, a sejkek
többségét arra késztette, hogy esélyt adjanak új imámuknak a beígért reformok
megvalósítására. 262
A hadsereg tisztjeivel kötött szövetség így törékenynek bizonyult. Ennek
köszönhetően a korábbi megállapodást csak kevés törzs, közöttük is döntően a Hásid
törzsszövetség egyes csoportjai tartották magukra nézve kötelezőnek. A törzsek többsége
továbbra is tradicionális elveiket követték; fegyvereket és pénzt-, helyi autonómiájuk
megőrzését kérték az általuk feltétlenül tisztelt imámtól, akihez immáron eskü kötötte őket.
Al-Badrnak trónra lépése ellentétes volt a zeidita tradíciókkal, ugyanis csak a 3 000
fős ulema választhatta volna meg uralkodóvá a Szanaai Szent Mecsetben. Ez a királyi család
fiatal hercegeinek ellenszenvét váltotta ki, akik ugyancsak szervezkedésbe kezdtek, hogy az
imamátus rendszerét sértetlenül hagyva letegyék al-Badrt tisztségéről. Sokkal szívesebben
látták volna a trónon vallásos és hagyománytisztelő nagybátyját, aki korábban több
alkalommal is vitatta unokaöccse jogát a trónra. 263 Általános meglepetésre azonban Hasszán
herceg elismerte al-Badrot uralkodójának és éppen utóbbi példaképe, Nasszer volt az, aki
nagy nyilvánosság előtt felemelte szavát Jemen új monarchája ellen. A már említett okokon
túl ugyanis Jemen politikai irányvonalával kapcsolatos összes kétséget eloszlatta az új
uralkodó, amikor országa szuverenitását hangsúlyozva visszautasította az egyiptomi vezető
felszólítását az antiimperialista hatalmakkal való szimpátia felvállalására, miközben Jordánia
és Szaúd-Arábia királyaihoz intézett távirataiban együttműködési készségének adott
hangot. 264 Az elutasítást követően Nasszer már a következő kijelentést tette személyével
kapcsolatban a Kairói Rádióban: „Taizz új monarchája sokkal veszélyesebb lesz, mint az
előző volt.“ 265
Az egyetlen személy, aki tudott ezekről a tervekről, az Egyesült Arab Köztársaság
Jemenben akkreditált ügyvivője és az egyiptomi hírszerzés beosztottja, Abdel-Vahad volt, aki
fel is fedte az imám előtt az ellene irányuló Mogni és Szallál-féle összeesküvést. 266 Al-Badr
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azonban nem lépett fel a szervezkedők ellen. Nagy szerepe volt ebben magának Szallálnak is,
akiben még a történtek után is vakon megbízott al-Badr. 267 Nevének tisztázása után ugyanis
utóbbi sikeresen hitette el uralkodójával, hogy nagyobb veszélyt jelent személyére a törzsek
körében nagy népszerűségnek örvendő nagybátyja, Hasszán herceg, aki New Yorkból küldött
üzenetében egyértelműen kinyilvánította, hogy laikus nézetei és erkölcstelen életvitele miatt
alkalmatlannak tartja unokaöccsét az uralkodásra. 268
Szeptember 25-én Vahad figyelmezette az egyiptomi követséggel folyamatos
kapcsolatban álló Mognit, hogy az imám tudomására jutott az összeesküvés terve.
Huszonnégy órával később kezdetét vette a puccs. Az összeesküvő tisztek egy kis csoportját
megbízták a terv végrehajtásához szükséges fegyverek és lőszer beszerzésére, miközben
társaik a politikailag megbízhatatlan alacsonyabb rangú katonákat bezárták barakkjaikba. 269
Ezt követően a felkelő tisztek egy része ellenőrzése alá vonta a katonai főparancsnokságot, a
rádióállomást, a telefonközpontot, és más, stratégiailag fontos pontot Szanaában, majd Mogni
hadnagy irányítása alatt az egyiptomi katonai tanácsadók által üzembe helyezett tankokkal és
páncélozott járművekkel felvonultak az imám rezidenciája, az al-Basír palota elé, ahol
lemondásra szólították fel uralkodójukat, akit nem egészen egy órával korábban sikertelenül
próbált megölni a palotaőrség egyik tagja. A palota körülzárása után Szallál ezredesért
küldtek, aki a felkínált elnöki tisztségért cserébe hajlandó volt csatlakozni a felkelőkhöz. 270 A
megadásra felszólító ultimátum elutasítása után a tankok tüzet nyitottak a palotára. Másnap a
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Al-Badr Szallál több apja ellen irányuló összeesküvésben való részvétele ellenére osztotta annak reformista
nézeteit. Bizonyítja e tényt, hogy az 1959-es katonai felkelés után al-Badr volt az, aki kinevezte Szallált a
legfelső koronatanácsba, melynek akkor hadügyminiszterként ő volt az elnöke. Al-Badr Szallálba vetett
bizalmának töretlenségét tanúsítja továbbá, hogy hatalomra kerülésekor Szallált nevezte ki az ingatag
hatalmának egyetlen támaszát jelentő 18 000 fős hadseregének és személyi testőrségének legfőbb
parancsnokává. (Badeau, John S.: The American Approach to the Arab World. New York, Harper & Row
Publishers, 1968, 125.; Rouleau: Elárulták az „övéi” 1962. 64-65.)
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Al-Badr személyét már apja is több alkalommal bírálta állítólagos homoszexuális hajlama, alkoholizmusa,
baloldali beállítottsága, illetve magatartásának kegyetlen megnyilvánulásai miatt. (Balsan, 1963. 281.)
269
Az összeesküvők azonban még így sem tudták elkerülni az összecsapást a hadsereg egységeivel. Az al-kalai
fegyverraktárt őrző 300 tiszt és katona ugyanis csak az imám személyes parancsának volt hajlandó
engedelmeskedni, így szembeszálltak Mogniékkal. 80 ember vesztette életét a kirobbanó küzdelemben. Ez volt a
puccs legvéresebb és legtöbb áldozatot követelő összecsapása. (Schmidt, 1968. 29.)
270
Szallál szerencséjére a Szabad Tisztek az 1952-es egyiptomi forradalom mintájára egy olyan idősebb,
tapasztaltabb és magasabb rangú tisztet kívántak a mozgalom élére állítani, akit később leválthatnak. Ebben a
tekintetben mindössze két tábornok jöhetett szóba: Hammúd el-Dzsaifi és Abdalláh asz-Szallál. Először
Dzsaifinak ajánlották fel, hogy vezesse a létrehozandó köztársasági kormányt, de ő ezt visszautasította, ezért a
palota körülzárása után Szallálért küldtek. Utóbbi becsvágya találkozott a Szabad Tisztek elképzelésével, ezért a
felkínált elnöki tisztségért cserébe hajlandó volt csatlakozni a felkelőkhöz. Az egyiptomi példa azonban jól
ismert volt előtte is. A várható események elkerülésére ellenséges területre küldte az ambiciózus Mogni
hadnagyot − a jemeni „Nasszer ezredest” − egy kis létszámú egység kíséretében, ahol az elesett néhány héttel a
sikeres puccsot követően. Nem kerülte el a figyelmét a többi résztvevő sem, sokakat lefokoztatott,
bebörtönöztetett vagy kivégeztetett közülük, amikor meg merték kérdőjelezni politikáját. (Peterson, 1982. 87.;
Schmidt, 1968. 28.)
89

Szanaai Rádióban bejelentették az uralkodó halálát és a Jemeni Arab Köztársaság
megalakulását. 271
Az összeesküvők a miniszterelnöknek és a fegyveres erők főparancsnokának
kinevezett, időközben önmagát dandártábornokká előléptető Szallál irányításával rövid idő
alatt felállították az új állam kormányát, Forradalmi és Elnöki Tanácsát, amelyekben
többségében a hadsereg tisztjei, illetve a korábban Ádenben működő Szabad Jemeniek kaptak
tisztséget. A szanaai vezetés 28-án közzétett kormányprogramjában az egyiptomi modellen
alapuló szocialista köztársaság létrehozásának szándékát hangsúlyozta. A társadalmi
igazságosságon alapuló rendszer megteremtése érdekében kihirdették a vallási és származási
megkülönböztetéseket felszámolását, valamint kijelentették a vallási doktrínák politikai életre
gyakorolt hatásának megszüntetését. Külpolitikai téren hitet tettek az arab nacionalizmus
eszméje, az arab egység erősítése és a szabad arab országokat magában foglaló egységes arab
nemzet megteremtése mellett. Ennek szellemében hangsúlyozták az arab országokkal
fenntartandó szolidaritás, a velük kialakított gazdasági kapcsolatok fejlesztésének, valamint az
Arab Liga tevékenységének fontosságát hangsúlyozták. Célul tűzték ki emellett az
imperializmussal való szembeszállást, az ország belügyeibe való külföldi beavatkozási
kísérletek megakadályozását, az ENSZ alapokmányának tiszteletben tartását és baráti
kapcsolatok

létesítését

mindazokkal

az

államokkal,

amelyek

elismerik

Jemen

szuverenitását. 272
Közben Hasszán emír az eseményekről tudomást szerezve szeptember 27-én elhagyta
az Egyesült Nemzetek Szervezetét és hazaindult Jemenbe. New Yorkból Londonba utazott,
ahonnan angol géppel Ádenbe, majd Szaúd-Arábiába repült, ahol Szaúd király támogatásáról
biztosította. Ezután Észak-Jemenbe ment, ahol a köztársaságiakkal szembeszálló törzsek élére
állt. Október közepén kiderült, hogy valótlanok az al-Badr imám halálhíréről szóló korábbi
információk. Az elűzött uralkodót a régi rendszer hívei egységesen vezetőjüknek ismerték el
és irányítása alatt 17-én emigráns kormányt alakítottak, amelyet Szaúd-Arábia, Jordánia és
Irán is elismert.
Hasszán herceg visszatérésének hírére, illetve a szaúdi-jordániai fenyegetés miatt a
puccsot követő napokban az új jemeni elnök hivatalosan is felvette a kapcsolatot az Egyesült
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Arab Köztársasággal. Már a forradalom másnapján táviratban kérte a köztársasági rendszer
elismerését és segítséget a közigazgatás megszervezéséhez. 273

Az egyiptomi beavatkozás
A jemeni polgárháborúba való egyiptomi és szaúdi beavatkozás gyökerei az 1956-tól
kibontakozó ún. arab hidegháborúra nyúlnak vissza. Két, egymással élesen szembenálló
ideológiát valló tábor körvonalazódott a térségben ezekben az években. Az elsőbe azok az
országok tartoztak, amelyekben köztársasági államforma valósult meg egy sikeres katonai
puccsot követően. Ideológiai szinten progresszív, forradalmi elveket vallottak, melyek
döntően az arab szocializmus, valamint az etnikai származásában, nyelvében és kultúrájában
egységes arab állam létrejöttét szorgalmazó pánarabizmus gondolatán alapultak. Vezetőjévé a
szuezi háború egyik következményeként Nasszer vált, aki anyagilag és morálisan aktívan
támogatta az arab világ különböző radikális mozgalmait a „reakciós erők” ellen vívott
küzdelemben. 274 Vele szemben olyan arab államok – Szaúd-Arábia, Irak 1958 előtt, Jordánia,
Libanon vagy Tunézia – tömörültek, amelyeket létükben fenyegették ezek a haladó
gondolatok. 275 Alapvető érdekük a status quo fenntartása volt, ezért az 1957 januárjában
meghirdetett Eisenhower-doktrínában felkínált lehetőségekkel élve szövetkeztek a nyugati
hatalmakkal Nasszer ambícióinak korlátozására. A Kairó által propagált nemzeti
felszabadítási politikát az egyiptomi imperializmus megnyilvánulásaként értékelték. A
fenyegetés hatására Szaúd-Arábia, Jordánia és Irak 1957 júniusában rendezte egymással
viszonyát, majd az Egyesült Arab Köztársaság létrejöttére reagálva a Hásimita Irak és
273

A köztársasági jemeniek a különböző szaúdi és jordániai csapatok támadásáról szóló álhírek mellett azzal
indokolták Nasszer elnök beavatkozását a kibontakozó polgárháborúba, hogy az egyiptomiak jelenlétükkel
csupán valóra váltják azt az elképzelést, amelyet még eredetileg Nasszer elnök és al-Badr alkotott meg 1958-ban,
amikor megalkották az országaik kölcsönös együttműködéséről szóló szerződést. A terv szerint Egyiptom
politikai és katonai bázist hoz létre Jemen területén annak érdekében, hogy megismertessék az Arab-félsziget
országait az Egyiptom által elképzelt egységről és szocializmusról. Következő lépésként meg kívánták dönteni a
monarchiát Szaúd-Arábiában, hogy azután kiűzhessék a briteket és lerombolhassák a félsziget „reakciós“
szultanátusait és sejkségeit. Hatalomra kerülésekor azonban a trónörökös al-Badr szakított Nasszerrel és közös
elképzeléseikkel, miután a királyi család tagjai megválasztását ehhez a feltételhez kötötték. Amikor a
későbbiekben Nasszer nyomásának ellenére sem volt hajlandó al-Badr országával csatlakozni az EAK-hoz,
egyes feltételezések szerint Nasszer kiadta a parancsot Szallál ezredesnek az imám megölésére és a monarchia
eltörlésére. (McLean, Neil: The War in the Yemen. Journal of the Royal Central Asian Society, LI. (2) 1964.
104.; Rahmy, 1983. 287–290.)
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A reakciós erők közé sorolták ideológiai szinten mindazokat az anakronisztikusnak, feudalistának vagy
imperialistabarátnak kikiáltott örökletes monarchiákat és oligarcha politikusok, gazdag földbirtokosok vagy
üzletemberek által irányított maradi szellemiségű köztársaságokat, amelyek az arab világot megosztottságban
tartva megakadályoztak bármiféle reform bevezetését. (Kerr, 1965. 7.)
275
Az arab világban az egyiptomi külpolitikával szemben körvonalazódó ellenállás is két, a gyakorlatban nem
mindig elkülöníthető táborra oszlott. Az elsőbe azok az országok tartoztak, amelyek kisebb-nagyobb mértékben
elégedettek voltak a térségben elfoglalt hatalmi státusukkal és nem kívánták feladni autonómiájukat. A második
csoportba azok az államok foglaltak helyet, amelyek az egyiptomi vezetés távozását szerették volna elérni.
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Jordánia 1958 februárjának végén bejelentette egyesülését. A krízishelyzet tovább mélyült a
két tábor között márciusban, amikor Szaúd király állítólag megvesztegetéssel próbálta
felbomlasztani az egyiptomi–szíriai uniót és megöletni Nasszert. Tunéziával ugyancsak
hűvössé váltak a kapcsolatok, mivel az ország az EAK-ot okolta megkésett tagfelvételéért az
Arab Ligába. Az ezzel kapcsolatban kibontakozó kölcsönös vádaskodás, valamint az
emigrációban élő Száleh ben Juszefnek nyújtott támogatás miatt a két ország 1958. október
15-én megszakította diplomáciai kapcsolatait és Tunézia 1961. január 30-ig bojkottálta az
Arab Liga gyűléseit. 276
Az 1958. júliusi forradalom Irakban tovább fokozta az arab államok között
kibontakozó versengést. Habár forradalmi elveket valló köztársasági rendszer valósult meg az
országban, a különböző nemzeti érdekeknek, az unió megvalósításáról vallott eltérő
elképzeléseknek 277 , majd pedig a progresszív államok vezető szerepéért kibontakozó
küzdelem miatt Kasszem miniszterelnök 1959 elejére szembekerült Nasszerrel. Utóbbi
Bagdad elszigetelésére megpróbált enyhíteni feszült viszonyán Ammannal és Rijáddal. Ez
viszont a militáns pánarabisták és a szíriai baaszisták körében váltott ki döbbenetet, akik úgy
érezték, hogy a „reakciósokkal” egyezkedő EAK vezető kompromittálta forradalmi elveit. 278
1961-ben Szíria kiválása az Egyesült Köztársaságból fordulópontot jelentett Kairó
külpolitikájában. A kialakult helyzetet az EAK vezetője még a szuezi háborúban Egyiptom
ellen intézett háromhatalmi támadás napjainál is kritikusabbnak ítélte meg. Jelentősége
nemcsak az ország elvesztésében éreztette hatását, mivel az események ösztönzően hatottak
az arab nacionalizmus terjedésével és a teljes arab egység megteremtésének gondolatával
szembeszálló államokra. Innentől kezdve az egyes eseményeket az arab társadalom reakciós
és forradalmi erőinek küzdelmével magyarázták, ami a valóságban inkább az egyiptomi
külpolitika és az azzal szembehelyezkedő Szaúd-Arábia, Jordánia és a hozzájuk közeledő
Szíria vetélkedésében mutatkozott meg. Nasszer a történtek hátterében a Nyugat széles körű
összeesküvését vélte felfedezni, ami így akarta megbüntetni az EAK-ot, amiért az
következetesen elzárkózott a különböző védelmi paktumokhoz való csatlakozástól. Ebben a
helyzetben az egyiptomi vezetés tartott attól, hogy a térség forradalmi és el nem kötelezett
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országaitól elszigetelve a Nyugat a damaszkuszi sikeren felbuzdulva összefog a retrográd arab
államokkal és kísérletet tesz a kairói rendszer destabilizálására is. 279
Az arab nacionalisták szemében azonban a Nasszer leváltására irányuló törekvés egyet
jelentett a pánarabizmus ellen intézett támadással. Ezt az egyiptomi elnök ki is használta,
amikor politikájában következetesen az arab forradalmi mozgalom elveit hangsúlyozta és a
„sorok egyesítésének” jelszavát a „célok egyesítésének” szlogenjére cserélte. Megingott
pozíciójának megerősítésére és hívei elkötelezettségének megszilárdítására belpolitikai téren
az arab szocializmus eszméjének kiteljesítését tűzte ki célul, hogy általa széles és szervezett
támogatóbázist alakítson ki. Ennek mielőbbi realizálására minimális szintre szorította vissza a
diplomáciai kapcsolatokat a szomszédos államokkal, folytatta az üzleti élet 1961 júliusában
meghirdetett államosítását, októberben tömeges letartóztatásokat és vagyonelkobzásokat
rendelt el a „nép ellenségeinek” kikiáltott felsőbb társadalmi osztály tagjai ellen, akiket
később kizárt a nyilvános életből is. 1962 elején a reakciósok „beszivárgására” való
hivatkozással bejelentették a parlament és a Nemzeti Unió feloszlatását, valamint új politikai
elképzelések kidolgozását és a „népi erők” kormányának létrehozását. Utóbbi szellemében
megalkották a társadalom egészét reprezentáló Arab Szocialista Uniót. Az új párt küldöttei
májusi kongresszusukon a meghirdetett szocialista elképzeléseknek megfelelő Nemzeti
Chartát fogadtak el. 280
Mindezek ellenére a Szíria kiválását követő egy év során növekvő számban és
mértékben fogalmazódott meg kritika Nasszer személye ellen az arab világon belül. Habár az
arab monarchiák ellen folytatott kairói propaganda hadjárat elsősorban Szaúd-Arábia és
Jordánia ellen irányult, az EAK viszonya meglehetősen hűvös maradt Líbiával és Marokkóval
is az Arabok Hangja Rádióban rendszeresen elhangzó forradalmi felhívások miatt. Az arab
köztársaságok közül Szíria és Irak mellett feszültek maradtak a kapcsolatok Tunéziával is.
Burgiba elnök feltételezte Nasszerről, hogy országa belügyeibe avatkozva megkísérli
rendszere destabilizálását, valamint tartott attól, hogy az EAK szövetségre lép az algériai
nacionalista vezetéssel. Nasszer nem adta fel emellett a reményt elveszített szíriai pozíciói
visszaszerzésére sem. A szíriai tömeg szimpátiájára és a megmaradt nasszerista tisztekkel
fenntartott titkos kapcsolatokra alapozva megpróbálta a lakosságot a damaszkuszi kormány
ellen hangolni. Úgy tűnt, hogy a próbálkozások sikeresnek bizonyulnak. A szíriai vezetést
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megosztottság uralta, ciklikusan váltakozott a Kairóval való békés megegyezést szorgalmazó
álláspont a Nasszer személyét és Egyiptomot támadó élénk propagandával. A folyamat 1962
júniusában éleződött ki, amikor a Baasz párt vezetése Nasszert diktátornak bélyegezte meg,
akivel kizártnak tartott bármiféle együttműködést. Nem sokkal ezt követően viszont a
Libanonban létrehozott új nacionalista csoportosulás az Egyiptommal való unió restaurálására
szólított fel, amit föderális alapon a politikai pluralizmus szellemében hirdetett meg. 281
Az arabközi konfliktus 1962 augusztusában az Arab Liga stourai konferenciáján
csúcsosodott ki, amikor Szíria panaszt emelt Kairó ellen arra való hivatkozással, hogy
Nasszer szabotázs és terrorista akciókkal akarja visszakényszeríteni Damaszkuszt az unióba,
miközben kitartóan visszautasítja a békéltető ajánlatokat és elzárkózik a közvetítési kísérletek
elől. 282 Beadványa élénk támogatásra talált Szaúd-Arábia, Jordánia és Irak küldöttei körében,
akik ugyancsak a belügyeikbe való beavatkozással vádolták meg az EAK-ot. Az ezt követő
vita annyira elfajult, hogy a libanoni rendőrségnek kellett beavatkoznia az összeverekedett
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elszigetelődött. A történtek után Nasszer augusztus 28-án bejelentette kilépési szándékát az
Arab Ligából és reális esély mutatkozott arra, hogy rivális szervezetet hoz létre az arabközi
politika érdekeinek megfelelő irányítására. 283
Mind többen őt tették felelőssé emellett belföldön is az elszenvedett megaláztatásért és
Egyiptom központi pozíciójának elvesztésért. A szíriai kudarc Nasszer személyes
presztízsvesztesége volt, ami befolyásának meggyengülését vetítette előre. 284 Helyzete tovább
súlyosbodott, amikor Kennedy amerikai elnök az EAK-ba irányuló tekintélyes szocialista
fegyverszállításokra és az 1962. júliusi kairói katonai parádén felvonultatott rakétákra
reagálva vállalta Hawk típusú rakéták szállítását Izraelnek a közel-keleti erőegyensúly
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fenntartására. Mindezek azonnali, sikerrel kecsegtető akciót követeltek megingott
tekintélyének helyreállítására.
A jemeni események mindezek után kiváló lehetőséget jelentettek Nasszer számára,
hogy kitörhessen politikai elszigeteltségből és vereséget mérhessen arab, illetve nyugati
ellenfeleire. Olyan forradalom zajlott le Jemenben, amelyet korábbi beszédeiben mindig is
következetesen pártolt, és amely egy általa többször is élesen elmarasztalt monarchikus
rendszer és uralkodói család ellen irányult. Kötelességének tartotta emiatt, hogy felkarolja a
forradalom útjára lépő arab testvérének ügyét. 285 Ennek köszönhetően szeptember 29-én az
Elnöki Tanács a Jemeni Arab Köztársaság elismeréséről döntött, majd másnap csapatokat és
felszerelést küldött légi úton Szanaába, valamint Taizzba.286 A döntés meghozatalakor
elsősorban abból a téves feltételezésből indultak ki, hogy a forradalom azonnali és széles körű
elismertségre és támogatásra tesz szert az országban és a világban. 287 Bíztak emellett abban
is, hogy általa újra felível a pánarabizmus csillaga. Elfogadhatatlan volt számukra az a
gondolat, hogy az addig középkori körülmények közé kényszerített nép uralkodója elűzése
után ne lenne önszántából az arab nacionalizmus és a modernizáció elkötelezett híve. 288
Ezekben a napokban viszont még messze nem volt egyértelmű, hogy Kairó milyen
támogatásban részesíti az új köztársasági kormányt. 289 Három javaslat fogalmazódott meg
ezzel kapcsolatban az Elnöki Tanács ülésén. Az első szerint az EAK főleg propagandája és
diplomáciai eszközök alkalmazásával, valamint technikusok és megfigyelők helyszínre
küldésével elsősorban morális támogatásban részesíti az új kormányt. A második, Mohamed
Heikal sajtómágnás által előterjesztett indítvány a spanyol polgárháború mintájára a kivárás
álláspontját támogatta és a köztársaságiak küzdelmét önkéntesek küldésével kívánta segíteni.
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Csak harmadik alternatívaként fogalmazódott meg szimbolikus nagyságban csapatok és
erődemonstrációként egy–két MiG vadászgép küldése.
A döntést Szaúd-Arábia várható reakciójától tették függővé. Egyértelmű volt
számukra, hogy az 1961 után az arab nacionalizmus legelszántabb ellenfelének számító
ország nem hagyhatja válasz nélkül a szomszédságában bekövetkezett változásokat. Gyanújuk
hamarosan megerősítést is nyert, amikor október 2-án a szaúdi légierő három pilótája
Kairóban szállt le a jemeni royalistáknak szánt utánpótlással megrakott gépükkel. Ez az
esemény, illetve Szaúd-Arábia belga és pakisztáni fegyvervásárlásairól érkező hírek
együttesen arról győzték meg őket, hogy már nem elegendő a köztársasági rendszer pusztán
morális támogatása; annak fennmaradása katonai beavatkozást követel meg részükről. 290
Nasszer számára a jemeni köztársasági rendszer védelme azért is fontos volt, mivel
annak bukása a konzervatív arab erők ismételt győzelmét és Kairó újabb kudarcát jelentette
volna. Ez alapjában véve kérdőjelezte volna meg az általa következetesen hangsúlyozott
társadalmi igazságosság megvalósításának esélyét, valamint időben nagyon közel esett volna
Szíriának az EAK-ból történt kiválásához. 291
Stratégiailag a Jemennek történő segítségnyújtás az EAK biztonságpolitikájának is
részét képezte. Nasszer kezdettől fogva arra törekedett, hogy térségbeli befolyásának
növelésével csökkentse az országa ellen irányuló potenciális támadások veszélyét, illetve
annak külpolitikai elszigetelődését. Jemen ebben a tekintetben kiváló geostratégiai helyzettel
rendelkezett, hiszen azt északon a „reakciós” Szaúd-Arábia, délen és keleten a „brit
imperializmus” felügyelete alatt álló Dél-Arábiai Államszövetség határolta, míg a Vöröstenger szemben lévő partján az erősen Nyugat-barát Etiópia terült el. Csapatai jemeni
állomásoztatásával így a szaúdi befolyásra az Arab-félszigeten mérhetett döntő csapást, míg a
briteket az ádeni nacionalistákkal kialakítandó szorosabb együttműködéssel kényszeríthette
védekező pozícióba. Egy jemeni köztársasági bázis kiépítésével elérhető közelségbe kerültek
a gazdag arábiai kőolajmezők is, amivel nyomást lehetett gyakorolni a konzervatív államokra,
illetve a nyugati kőolajtermelő vállalatokra. Remélték azt is, hogy a köztársasági kormánynak
nyújtott támogatással részben semlegesíthetik az amerikaiak és britek katonai befolyását az
Arab-félszigeten, ami az első lépését jelentette volna egy nemzeti függetlenségi politika
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kidolgozásának és megvalósításának. Döntő mértékben hozzájárult a bevonuláshoz az a
szempont is, hogy jelenlétüknek köszönhetően immáron a Vörös-tenger déli bejárata is
ellenőrzésük alá került, amivel lehetővé tette számukra az ott áthaladó izraeli hajózási útvonal
lezárását. Ott-tartózkodásuk csak külön megerősítést nyert a köztársasági kormánynak az arab
egység melletti deklarációját követően. Végül a gyors és könnyű győzelemre számító
hadsereg is támogatta az intervenció gondolatát. Jement olyan potenciális csatatérnek
tekintették, ahol új gerillaháborús taktikákat és tapasztalatokat sajátíthatnak el. 292
A beavatkozásról szóló döntés meghozatalát kérdésessé tette viszont az ádeni területeit
féltő Nagy-Britannia és a folyamatos szaúdi olajkitermelés mellett elkötelezett Egyesült
Államok bizonytalan reakciója. Nasszer emiatt felvette a kapcsolatot Moszkva kairói
nagykövetségével. A Kreml Kairó érdeklődésére titokban hozzájárulását adta az egyiptomi
akció megindításához, valamint hangsúlyozta, hogy a maga részéről nem tűrne el semmilyen
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Mindezeknek

köszönhetően október 3-án Nasszer csapatainak a jemeni köztársasági erők oldalán történő
bevetéséről határozott, amit ideológiailag az arab világ haladásellenes erői elleni harccal és a
jemeni fél segítségkérésével indokolt. 294 Döntésére befolyással bírt Jemen elmaradott,
középkori állapota és az, hogy annak trónfosztott uralkodóját reakciós despotának tartotta. A
kialakuló konfliktust emiatt nem kizárólag a jemeni nép harcának tulajdonította. Arra, mint az
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megnyilvánulásaként tekintett, ezért a jemeni helyzetet összekapcsolta a palesztinkérdéssel, az
arab nacionalizmus eszméjével és az egyiptomi nemzet érdekeivel.295 Életbe léptette az 1956-
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os dzsiddai közös védelmi és együttműködési egyezményt, aminek második cikke lehetővé
tette az egyiptomiak fegyveres beavatkozását. 296 Az egyiptomi expedíciós csapatok Jemenbe
vezénylése mellett az Elnöki Tanács deklarálta a külvilág fele, hogy Jemennel kapcsolatban a
pozitív semlegesség politikáját fogja folytatni mindaddig, amíg egy harmadik hatalom
hadserege fegyveresen meg nem támadja a polgárháborús Jement.
Október 7-én már legalább három egyiptomi hadihajó futott be a hodeidai kikötőbe,
ahol tankok, aknák, gránátok és kézifegyverek mellett 100 egyiptomi tisztet és katonát, főleg
katonai kiképzőket tettek partra. 297 Két hét múlva utóbbiak létszáma már meghaladta az ezer
főt. Ezt azonban még mindig csak szimbolikus szerepvállalásnak tekintette Kairó a maga
részéről, amivel Szaúd-Arábiát akarta elriasztani egy esetleges Jemen elleni támadástól.
Álláspontját azonban a monarchista oldal megszerveződése és a határ menti sokasodó
összecsapások miatt kénytelen volt megváltoztatni. A Jemen területi sérthetetlenségére tett
ígéretére hivatkozva október közepétől a tanácsadókat és szakértőket reguláris egységek
egészítették ki, melyek nagysága november elejére elérte a tízezer főt. 298 Az egyiptomi
segítségnek köszönhetően hamarosan sikerült a köztársasági erőknek ideiglenesen stabilizálni
helyzetüket a Szanaa–Taizz–Hodeida háromszögben és a tengerpart nagy részén.

Ellentmondásos viszony az új jemeni rendszerhez: a közel-keleti
államok
Szaúd-Arábia a korábbi évtizedek külpolitikájában következetesen törekedett arra,
hogy az Arab-félszigetet izolálja attól az ideológiától, ami most közvetlen szomszédságában
nyert legitimitást. Egy forradalmi és köztársasági kormány már létében is komoly veszélyt
jelentett nemcsak rá vagy a térség többi sejkségére, hanem a világ minden, a térség
folyamatos kőolaj-kitermelésében érdekelt országára is. Egyfelől ugyanis jelentős számú
jemeni vendégmunkás dolgozott Szaúd-Arábiában. Feltételezték róluk, hogy egy részük a
forradalom hatására aktivizálódik, és szabotázscselekményeket hajtanak végre vagy radikális
csoportokba tömörülve rendszer-ellenes tevékenységet fejtenek ki. 299 Esély volt emellett arra
is, hogy Jemenből beszivárgó fegyveresek stratégiai és polgári célpontok ellen intéznek
támadást. 300 Másrészről Szaúd-Arábiának számolnia kellett azzal az ország stabilitására
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közvetett fenyegetést jelentő lehetőséggel is, hogy zavargások kerül sor – különösen a déli
tartományok – lakossága körében, amit ellenzéki erői a jemeni példát látva ellenkormány
alakítására fognak felhasználni. 301
A körülmények tovább súlyosbodtak az egyiptomi csapatok Jemenbe küldésével.
Tartottak tőle, hogy Szallál ezredes a segítségért cserébe Egyiptom hű kiszolgálója lesz,
amivel Kairó biztos hídfőhöz jut a félsziget olajban gazdag államai közelében. Az egyiptomi
csapatok megjelenése egyúttal közvetlen fenyegetést is jelentett a szaúdi állam
fennmaradására és gazdasági érdekeltségeire Nasszer korábbi, az arab világ monarchikus
rendszerei ellen intézett kirohanásait és az ateistának tartott szocialista országokkal fenntartott
szoros kapcsolatait figyelembe véve. Helyzete a támadás elmaradásával sem vált kevésbé
veszélyeztetetté. Reális esély maradt arra, hogy Nasszer a mind ellenségesebb nyilatkozatokat
megfogalmazó szanaai kormánnyal az oldalán összefog a szaúdi ellenzéki csoportokkal és
fegyveres erővel döntik meg a belpolitikai válsággal küzdő monarchiát. 302
Nyugtalanság fogadta emiatt Hasszán herceget Rijádban, amikor október 1-én
találkozott Szaúd királlyal. A Miniszterek Tanácsának többsége a veszélyt érzékelve a
Szallál-kormánnyal való megállapodás híve volt és hat képviselője memorandumban fordult
uralkodójához a Jemeni Arab Köztársaság elismerése érdekében. Szaúd azonban meg volt
győződve róla, hogy a jemeni események az egyiptomi titkosszolgálat műve, ami fenyegetést
jelent személyére. Az országába menekült jemeniektől szerzett információk alapján tisztában
volt azzal, hogy a köztársaságiak a hírekkel ellentétben messze nem tartják befolyásuk alatt az
ország egészét, és emiatt még nem veszett el royalisták ügye. Így hamar megállapodás
született közte és Hasszán herceg között: Szaúd-Arábia hivatalosan belügynek tekinti a jemeni
eseményeket és a be nem avatkozás politikáját folytatja. Titokban viszont menedéket nyújt a
Szaúd-Arábiába menekült al-Badrnak és családjának, nagy mennyiségben pénzt és
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Reformok Frontja – alakított a szorgalmazott reformok valóra váltására, amelyek közül több radikalizálódott a
jemeni események hatására és a szaúdi monarchia megdöntésére szólított fel. A szaúdi belpolitikai élet kiélezett
jellegét mutatta továbbá, hogy külső támadás esetén nagyobb veszélyt jelentett a rendszerre saját hadserege, mint
az idegen behatolókra. A reguláris alakulatok többsége ugyanis ekkor inkább Nasszerhez, mint a szaúdi uralkodó
családhoz volt lojális. A morális válság azonban nemcsak a közszférában, hanem az uralkodói családban is
megmutatkozott, amikor Talal herceg három rokonával együtt Kairóba ment, ahol megalapították a Szabad
Hercegek Bizottságát. A monarchia összeroppanását csak Feiszal trónörökös tejhatalommal felruházott
miniszterelnökké való kinevezése akadályozta meg. (Almadhagi, 1996. 33.; Haddad, 1973. 261.; Makai György:
A szaúdi kapcsolat. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1981. 52–54.; Page, 1971. 79–80.; Walz, J.: Fokozódik a
közép-keleti feszültség, Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, 7 (86), 1962. 61-64.)
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fegyvereket ad a törzsek hűségének megvásárlására, utánpótlási bázisokat alakít ki a határ
mentén, valamint katonatiszteket küld a törzsi harcosok kiképzésére. 303
A royalisták segélyezése azonban hamar kitudódott, amikor október 2–8. között négy,
a royalistáknak szánt utánpótlást szállító szaúdi gép szállt le az Egyesült Arab Köztársaság
területén. A történtekre éles kirohanásokkal reagált az egyiptomi sajtó, Kairó válasza azonban
nem maradt meg az intenzív propaganda-hadjárat szintjén. A helyzet a két ország között
október végén kritikusra fordult, amikor az EAK 25-én bombázta Nadzsrán városát, majd
november első hetében légitámadásokat intézett Dzsizan körzetében öt falu ellen, valamint 5én koncentrált tűz alá vette Szaúd-Arábia vörös-tengeri kikötőjét, Muvassant. 304 Az egyiptomi
gépek a bombák mellett fegyvereket is ledobtak Szaúd-Arábia területére abban a reményben,
hogy azokat radikálisok az uralkodó család ellen fogják felhasználni. A támadások miatt az
időközben miniszterelnökké kinevezett Feiszal herceg átalakította a Miniszterek Tanácsát,
származásra való tekintet nélkül felmentette tisztségéből a Nasszerrel való megegyezést
szorgalmazókat, készültséget rendelt el a szaúdi fegyveres erőknél, 5 új toborzó és kiképző
központot állított fel, valamint a royalista erők fokozottabb támogatásáról határozott.305
November 6-án bejelentette a diplomáciai kapcsolatok megszakítását az Egyesült Arab
Köztársasággal, valamint reformok bevezetését a forradalmi veszély elhárítására. 306
Ez alatt az időszak alatt jelentősen megromlott az ország viszonya a szanaai
kormánnyal is. Október 1-én Jemen bejelentette a diplomáciai kapcsolatok megszakítását,
kiutasította az országból a szaúdi ügyvivőt és bezárta rijádi követségét. 307 A szaúdiak határ
menti csapatösszevonásaira és a royalisták támogatására hivatkozva 11-én Bajdáni
miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy a Jemeni Arab Köztársaság hadiállapotban
lévőnek tekinti magát Szaúd-Arábiával. 308 Ezt követő mind ellenségesebb nyilatkozataikban a
harcok szaúdi területre való áthelyezését hangsúlyozták, miközben egységeket vezényeltek az
északi határzónába. 309 November 15-én a Szallál-kormány hivatalosan bejelentette az Arab303
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félsziget Köztársasága létrejöttét és igényt formált arra a három déli – Dzsizan, Nadzsrán és
Asír – tartományra, amiket Ibn Szaúd fegyveres erővel hódított el Jementől még az 1934-es
háborúban. 310 Mindezeket azonban jemeni kormány ábrándozásának, mint a helyzet reális
értékelésének kell tekinteni. Az év végére ugyanis a köztársaságiak minden energiáját
lekötötte, hogy kiterjesszék ellenőrzésüket saját országuk felett. Ebben a szorongatott
helyzetben elképzelhetetlen lett volna egy Szaúd-Arábia elleni invázió. A kormány mindezzel
szembesülve feladta a szomszédos állam lerohanásának gondolatát és decemberben már csak
szaúdi stratégiai célpontok bombázásával fenyegetőzött. 311
Huszein jordániai király osztotta Szaúd király gyanúját, miszerint Nasszer jemeni
akcióját az egyiptomi imperializmus megnyilvánulásaként kell értékelni. Országában a
kiélezett belpolitikai viszonyoknak köszönhetően komoly esély volt arra, hogy bármelyik
pillanatban felkelés törhet ki ellene. A modernizációs folyamatok lassan bontakoztak ki az
országban, a dinasztiát folyamatosan az Izraellel való viszony stabilizálására tett állítólagos
kísérletekkel gyanúsították meg, trónját csak amerikai és brit segítséggel tudta megóvni,
valamint az ország lakosságának kétharmadát alkotó elégedetlenkedő palesztinai menekültek
szülőföldjük visszafoglalását követelték. Ebben a helyzetben rendkívül nyugtalanítóan
hatottak a jemeni események: olyan uralkodót távolítottak el a hatalomból, aki a modernizáció
és a fejlődés jelszavával lépett trónra és semmi sem garantálta, hogy ez a példa nem talál
követőekre Jordániában is. 312
Emiatt a Szallál-kormány egyiptomi elismerését követően Huszein király a jemeni
imám támogatásáról döntött. Az EAK erők Jemenbe küldése után megpróbálta rávenni Szaúd
királyt, hogy fegyveres erővel avatkozzanak be a konfliktusba. Törekvése kudarcnak
bizonyult és a nyílt intervenció helyett a politikai eszközök alkalmazása került előtérbe. 313
Ennek szellemében a háttérben fegyverekkel és kiképzőkkel látta el a royalistákat, miközben
diplomáciai téren támogatta a megdöntött jemeni uralkodó képviselőit a különböző
nemzetközi fórumokon, ahol aktív kampányt folytatott annak érdekében, hogy minél több
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ország tagadja meg vagy legalább is tartsa vissza a jemeni köztársasági kormány
elismerését. 314
Október 21-én Vaszfi Tell miniszterelnök bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatnak
Szaúd-Arábiával a jemeni köztársaságiak elleni szükséges lépések megtétele ügyében,
valamint hogy 3 millió dollárt különítettek el a költségvetésben a jemeni monarchista erők
támogatására. Mindezek azonban csak arra utaltak, hogy Jordánia közvetett módon,
elsősorban Szaúd-Arábián keresztül kötődik a jemeni konfliktushoz. Ezt támasztotta alá a két
ország november 4-én létrehozott közös katonai parancsnoksága, valamint az a vadászrepülő
század, amit Huszein király küldött Táifba a megrendült szaúdi morál megerősítésére.
Novemberben azonban Sahl Hamza, a jordániai légierő főparancsnoka két pilótával együtt az
Egyesült Arab Köztársaságba emigrált, amikor egy meggondolatlan kijelentésében Szaúd
király Szanaa bombázására szólította fel Huszein királyt. Hiába rendelte vissza a jordániai
uralkodó a Szaúd-Arábiába telepített vadászegységeket. A disszidensek nyilatkozatai,
valamint a gépükön szállított áruk egyértelműen bizonyították Jordánia aktív szerepét a
köztársasági rendszer elleni hadjáratban.
Jordánia végül az arab államfők 1964-es kairói konferenciáján kénytelen volt
változtatni addigi Jemennel kapcsolatos politikáján. A közvélemény nyomásának engedve és
az EAK-hoz fűződő viszony stabilizálására Huszein király a jemeni köztársasági rendszer
elismeréséről döntött, amire hivatalosan 1964. július 22-én került sor. Ezt követően a jemeni
probléma megoldására folyamatosan közvetített a szemben álló felek között. 315
Irán viszonyát a jemeni konfliktushoz a nasszerizmus elterjedésének megakadályozása
határozta meg. Az EAK-nak a köztársaság oldalán való beavatkozására emiatt a Perzsa-öböl
egyiptomi befolyás alá vonásának előjátékaként tekintettek. Ezt a meggyőződést látszott
igazolni Nasszer is, aki korábbi beszédeiben a sahot Szaúd-Arábia és Jordánia uralkodóihoz
hasonlóan több alkalommal is a nyugati „imperialista” befolyás eszközeként említette meg.
Teherán emiatt elzárkózott a köztársasággal való kapcsolatfelvételtől és a royalista emigráns
kormány elismerését követően megkezdte annak pénzzel és fegyverrel történő támogatását. A
monarchistáknak nyújtott segélyére kezdetben az EAK mindössze az Arabok Hangja
Rádióban elhangzott verbális támadásokkal tudott reagálni. Később azonban Nasszernek
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sikerült elérnie egy létfontosságú, de napjainkig ható változtatást: kezdeményezésére az arab
királyok és államfők képviselőinek bizottsága 1965. július 20-i rendkívüli ülésén arról
határozott, hogy a jövőben az övezetre Perzsa-öböl helyett Arab-öbölként utalnak. 316
Irakban mind a közvéleményt, mind a hivatalos köröket teljesen váratlanul érte a
jemeni forradalom híre. A fejleményeket erős tartózkodással értékelték és a köztársaság
elismerésére október 8-ig nem került sor. 317
Az iraki kormány távolságtartó magatartása elsősorban nem a fiatal köztársaság ellen
irányult, hanem az a kuvaiti probléma miatt amúgy is kiélezett iraki–egyiptomi konfliktusnak
volt köszönhető. 318 A jemeni eseményekben a nasszerista befolyás növekedését látták és
tartottak attól, hogy az új jemeni rendszer megszilárdulása esetén ismét tekintélyesen
emelkedni fog Nasszer presztízse. Döntésüket az ügyben emiatt nem ideológiai szempontok,
hanem alapvetően személyes indokok befolyásolták. Köztársaságként elvből örültek a
monarchia megdöntésének és egyetértettek az új kormány bejelentett célkitűzéseivel. Azt
viszont csak nagyon nehezen és kényszeredetten tudták tudomásul venniük, hogy ismét
lemaradtak az arab világ vezető szerepéért folytatott versengésben. 319 Külön bántotta az iraki
kormányt – és különösen Kasszemet – az is, hogy a hiányos és téves információknak
köszönhetően nem ismerték fel kellő időben a jemeni eseményekben rejlő politikai
lehetőségeket, amivel a kezdeményezést teljesen átengedték Nasszer elnök kezébe. 320
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Kasszem szubjektív állásfoglalása rossz benyomást tett a bagdadi diplomáciai testület arab
tagjaira is és károsan befolyásolta az iraki kormánynak az arab államokkal, illetve az el nem
kötelezett külpolitikát valló afrikai és ázsiai országokkal kialakított kapcsolatait.321
A jemeni eseményekkel kapcsolatos iraki passzivitás követendő példaként szolgált
minden olyan arab állam számára, amely szolidáris akart maradni az új jemeni rendszerhez,
miközben megpróbált elhatárolódni a konfliktustól a feszült nemzetközi helyzetben. Emiatt
Bagdadnak a jemeni köztársaság támogatásával kapcsolatos fenntartásait látva aktivizálódott
az arab országok békés megegyezést kereső csoportja (pl. Szíria vagy Libanon).
Az egyiptomi beavatkozás a szír–jemeni viszonyokra is hosszú időn keresztül döntő
befolyást gyakorolt. Hiába ismerte el ugyanis az új szanaai kormányt a damaszkuszi vezetés
már október 1-én, ezt nem követte a diplomáciai kapcsolatok felvétele. Nasszer elnök
Szíriának az Egyesült Arab Köztársaságból történő kiválását követően következetesen
elzárkózott diplomáciai képviselők cseréjétől, és Szallál elnököt is ennek az elutasító
politikának folytatására ösztönözte. A helyzet csak 1966-ban változott meg, amikor az újabb
szíriai államcsínyt követően az új szír vezetés külpolitikájában közeledett Kairó irányába.
Ekkor Nasszer elnök visszavonta vétóját és hozzájárulását adta a jemeni–szír diplomáciai
kapcsolatok létrehozásához. 322

Bővülő kapcsolatok: a szocialista országok válasza a jemeni
eseményekre
Moszkvának a monarchia ideje alatt kialakított baráti viszony ellenére nem sikerült
befolyásra szert tennie Jemenben. Ennek megvalósítására a forradalom adta meg a rég várt
lehetőséget, amiben a szovjetek Nasszerhez hasonlóan addigi politikájuk igazolását látták.
Olyan forradalmi rendszer jött létre, aminek kormánya szilárdan elkötelezte magát a
modernizáció mellett. Bíztak benne, hogy ezzel elhárultak azok az akadályok, amikkel a
monarchia időszaka alatt kellett szembesülniük és a jövőben könnyebben kivitelezhető,
immáron ideológiailag is igazolható dinamikusabb együttműködést tudnak kialakítani az
várható kihatásai. 1962. október 12. MOL KÜM. Jemen 1945-64. TÜK. XIX-J-1-j 1. d. IV-228/008062/1962. –
326/szig.titk./1962.)
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országgal. 323 Hitték, hogy mindez az 1950-es évek második felében fokozatosan
megvalósított gazdasági és technikai segélynyújtásuk eredménye, ami az ország
tanulmányozásán túl lehetővé tette számukra kapcsolatok kiépítését a puccsal hatalomra
került tisztek többségével. Bíztak benne, hogy a térség velük szemben ellenséges Nyugatbarát vagy „neo-imperialista” táborának tagjai saját érdekszférájukban fognak súlyos
vereséget elszenvedni. További fontos szempont volt, hogy lehetőség nyílt általa az orosz
külpolitika tradicionális céljának realizálására, vagyis a meleg tengeri kikötőkhöz való kijutás,
utánpótlási és tengeralattjáró bázisok megszerzése, valamint a vörös-tengeri hajóforgalom
ellenőrzése. 324 Stratégiai és politikai okokból Moszkvában emiatt üdvözölték a Jemeni Arab
Köztársaság létrejöttét, aminek új elnökére, Szallálra, a Szovjetunió barátjaként tekintettek.
Tisztában voltak viszont azzal a ténnyel, hogy külső pártfogás hiányában a fiatal köztársaság
rövid idő alatt elbukik, ezért kezdettől fogva támogatni kívánták annak megszilárdulását.
Bíztak egyúttal abban is, hogy a különféle segélyprogramok kiteljesítése lehetővé teszi
számukra befolyásuk megszilárdítását az országban, szükség esetén az ország kikötőinek és
repülőtereinek igénybevételét, valamint Nyugat-ellenes politikájuk jemeni támogatását.
Tudatában voltak annak is, hogy a jemeni köztársaságiak ügye szorosan összefonódik Nasszer
személyével, ami újabb lehetőségeket nyújtott számukra az EAK-kal kialakított kapcsolatok
bővítésére. Ezzel szemben tartottak attól, hogy a jemeni köztársaság kudarcával az egyiptomi
vezető tekintélyvesztése mellett a forradalom eszméje is döntő vereséget fog elszenvedni a
Közel-Keleten. 325 Nem volt elhanyagolható szempont szovjet publicisták és politikusok
szemszögéből az sem, hogy a fordulatnak köszönhetőn immáron az összes baráti arab ország
köztársasággá, progresszív állammá vált. Az imamátus bukásával, illetve a royalistákat
támogató Szaúd-Arábia kegyvesztetté válásával ideológiailag lehetővé vált az arab
monarchiák irányában tanúsított addigi támogató vagy legalábbis tartózkodó álláspontjuk
feladása, hogy annak helyét a mind élesebben megfogalmazott kritika vegye át. Így az
uralkodó család helyett a jemeni emberek kerültek a figyelem középpontjába, akiknek mind
gyakrabban emlegették fel az elnyomásból, kizsákmányolásból és jogfosztottságból fakadó
szenvedéseit az imamátus időszaka alatt. Rövid idő alatt revideálták a monarchiáról korábban
kialakított meglehetősen pozitív képet is. „Középkori önkényuralmi despotizmusként”
jellemezték, amit a „mindennapos terror alatt élő” egyszerű lakosok csak a „katfogyasztás
323

Ezt látszott alátámasztani, amikor Szallál elnök beszédeiben következetesen hangsúlyozta a Szovjetunió
nyújtotta támogatás – különösen a fegyverszállítások – jelentőségét a forradalomban. (Bissel, 1978. 92.)
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Klieman, 1967. 770–771.
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nyújtotta bódulattal” tudtak elviselni. A rendszert a „társadalmi haladás legfőbb akadályának”
kiáltották ki, ami „sötétségben és tudatlanságban tartotta a tömegeket”, valamint lehetővé tette
a briteknek „gazdasági érdekeltségeik fejlesztését”, „az elnyomó szaúdi monarchia
fennmaradását” és az amerikaiaknak „pozíciók szerzését” Jemenben. 326 Mindezek azonban
csak a töredékét képezték a Jemennel kapcsolatos megnyilatkozásoknak. Sokkal nagyobb
teret szenteltek a forradalom után megszaporodó cikkeikben az új köztársaság ellen irányuló
állítólagos közös angol, szaúdi, jordániai és izraeli agressziónak, valamint a mögötte
meghúzódó imperialista összeesküvésnek. A sajtó ezen megpróbáltatások túlzó ecsetelése
mellett a köztársasági rendszer sorozatos diadalairól – gyakran ellentmondásosan – tudósított,
aminek sikerült ellenőrzése alatt tartania az események irányítását a forradalom utóhatásai
miatt aggódó, a térségben megszerzett gazdasági és politikai pozícióinak elvesztésétől rettegő
nyugati országok minden elkeseredett kísérlete ellenére.327 A hadsereg haladó szellemiségű
tagjai alkotta vezetést méltatták a gazdasági és szociális helyzet javítására hozott intézkedései
miatt is. Sűrűn születtek különféle lelkes elemzések a zsarnokság, a reakció, valamint a
társadalmi és politikai elnyomás felszámolása, illetve a szabad akaratú emberek által önállóan
kormányzott
rendeletekről.

modern
328
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érdekében
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különféle

Érdemének rótták fel ezzel kapcsolatban többek között a demokratikus

szabadságjogokat és társadalmi igazságosságot garantáló átmeneti alkotmányt, a politikai
foglyok szabadon bocsátását, az agrárreformot és a királyi földek elkobzását vagy fáradozását
a tervirányos gazdaság bevezetésére. 329 A túlzó hangvételű írások mellett – ha kisebb
számban is – viszont felbukkantak jóval józanabb hangvételű elemzések is. Ezek a többnyire
a helyszíni tudósítók tollából született beszámolók az eseményeket reálisabban vizsgálva már
kétségeket is magukban foglaltak. Kritikával illeték a jemeni nép egyhangú akaratáról és az
imámmal szemben tanúsított egységes ellenállásról szóló általánosításokat. 330 Óva intettek
326

Népszabadság, 1962. október. 4. 5.; Népszabadság, 1962. október. 5. 4.; Népszabadság, 1962. október. 14. 4–
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anyagi és tárgyi támogatásának birtokában a jemeni reakciósok zsoldosai fokozták a monarchia restaurálására
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Az Izvesztyija 1962. november 23-i számában a következő kommentárt fűzte a jemeni helyzethez: “Inkább
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annak a téves feltételezésnek az elfogadásától is, ami szerint Jemen a fennálló kondíciók
mellett képes lenne belátható időn belül átlépni a feudalizmusból a szocializmusba. A helyzet
kiélezettségére való tekintettel a mielőbbi hatékony szocialista segélynyújtás szükségességét
sugalmazták, hogy felgyorsítsák általa a korszerű termelésbe való átmenetet. 331
A szovjet kormány mindezek ellenére viszonylag megkésve reagált a forradalomra. A
Szanaai Rádió jelentése szerint a köztársasági rendszert az EAK-kal egy napon, szeptember
29-én ismerte el, amiről hivatalosan csak október 1-én értesítette táviratában Szallál elnököt
Hruscsov. Üzenetében a szovjet vezető amellett, hogy sok siket kívánt a jemeni népnek a
politika és gazdasági függetlenség megteremtése terén, egyúttal hangsúlyozta azt is, hogy
elfogadhatatlannak tartana minden, a jemeni belügyekbe való beavatkozásra irányuló külföldi
kísérletet.
A válasz késésének oka a jemeni eseményekkel párhuzamosan zajló kubai válság volt.
A szovjet vezetés ekkor a hidegháború csúcspontjára és az újabb világháború kirobbanásának
elkerülésére koncentrált. A jemeni konfliktus ebben a tekintetben messze nem bírt stratégiai
jelentőséggel és nem követelt azonnali beavatkozást, ezért nem kívántak abba belesodródni.
Vonakodó álláspontját a kubai krízis megoldása után is fenntartotta és nem akarta szorosan
elkötelezni magát egy távoli ország mellett. Állandó problémát jelentett a megígért támogatás
folyamatos biztosítása is. Egyértelmű volt, hogy a polgárháborús körülmények miatt a
köztársasági kormány képtelen lenne külső támogatás hiányában megvédeni magát. Moszkva
azonban még így sem mert intenzívebben bekapcsolódni a jemeni fejleményekbe. A kubai
válságból okulva attól tartott, hogy kudarc esetén a hiábavaló és veszendőbe ment támogatás
mellett a megalázó kivonulás várna rá. Szerencséjére Nasszer elnök beavatkozásra vonatkozó
döntése megoldotta dilemmáját.
Nasszer viharos kapcsolatai a nyugati országokkal, a Közel-Kelettel kapcsolatban
kialakított és követett politikai irányvonala, valamint a nyugati befolyás felszámolására
irányuló törekvése a régióban már korábban is kedvezett a szovjetek külpolitikai
aktivizálódásának a térségben. Szoros kapcsolatok alakultak ki ezekben az években a két
ország között és az Egyesült Arab Köztársaság Moszkva teljes támogatását élvezte. Emiatt,
illetve a jemeni helyzettel kapcsolatban kialakult közös álláspontnak és kölcsönös egymásra
utaltságnak köszönhetően a Szovjetunió azonnal gazdasági segélyt, fegyvereket és egyéb
szükséges felszereléseket bocsátott az EAK rendelkezésére, amikor az Jemenbe küldte
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Neue Zürcher Zeitung: A közel-keleti forradalmak gépezete. Jemen és Irak – párhuzamok és eltérések. Cikkek
a Nemzetközi Sajtóból, VIII. (5) 1963. 52.; Page, 1971. 73–74.
107

csapatait a royalista erőkkel harcolni. 332 Így következethetett be, hogy amíg a szovjet
fegyverekkel felszerelt egyiptomi katonák látták el a Moszkva helyett a köztársaság védelmét,
addig szocialista katonai tanácsadók képezték ki az új jemeni köztársasági hadsereg katonáit.
Ettől a megoldástól befolyásuk megerősödését remélték, miközben a szerepvállalásuk miatti
kockázat továbbra is elhanyagolható maradt.
Az egyiptomiak jemeni jelenléte nem jelentette egyben a szovjet aktivitás csökkenését.
Habár az országba irányuló fegyverszállítások gyakorlatilag abbamaradtak, a kieső
utánpótlást az Egyesült Arab Köztársaságból pótolták. A harceszközök pótlása helyett inkább
az ország gazdasági és műszaki támogatására helyezték a hangsúlyt, hogy ezzel is segítsék a
köztársasági kormány konszolidálódását és növeljék népszerűségét a lakosság körében.
Együttműködésükről biztosították a szanaai vezetést a gazdasági helyzet stabilizálására
meghirdetett két éves terv megvalósításában, valamint október közepén a még az imámmal
korábban kötött technika segítségnyújtási egyezmény hatályát kilenc hónappal kiterjesztették
és azonnali élelmiszersegélyt küldtek az országba. Október és november folyamán jemeni
delegáció látogatott el Prágába és Moszkvába, ahol kereskedelmi egyezmény megkötéséről
tárgyaltak. Az országban ekkor már 1 000 főt meghaladó szovjet szakértőgárda dolgozott. Ők
végezték a jemeni pilóták kiképzését, vezették az EAK és Hodeida között közlekedő IL-14-es
teherszállító repülőgépeket, 30 tisztjük oktatott a szanaai katonai főiskolán, valamint
felügyelték
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legfontosabb

lőszergyártó
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és

lerakatokat. 333

Létszámukat

novemberben tovább növelték; 390 mezőgazdasági és műszaki, valamint 60 katonai
tanácsadót küldtek az országba annak ellenére, hogy az ősz folyamán egy pilótájuk, majd
pedig három technikusuk már fogságába esett. 334
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Ezzel párhuzamosan november elején jemeni katonai misszió tárgyalt Moszkvában a
köztársaságnak

nyújtandó

közvetlen

segélyekről,

sikertelenül.

Elérték

viszont

a

Szovjetunióban, Kelet-Európában és Kínában tanuló jemeni ösztöndíjasok létszámának
felemelését, Kelet-Németországot traktorok küldésére vették rá, miközben jugoszláv pilótákat
toboroztak a kormány repülőgépeinek vezetésére. December 27-én két újabb műszaki
segélynyújtási egyezmény írtak alá a mezőgazdaság, az ipar, a hírközlés és az ország
elektromos hálózatának fejlesztésére, valamint az ekkor alapított Jemeni Újjáépítési és
Fejlesztési Bank tevékenységének támogatására. 335
Az elvárások ellenére minimális eredményekkel járó magyar–jemeni kapcsolatok
kibontakoztatására ugyancsak a szeptemberi forradalom nyújtott lehetőséget. A feszült
nemzetközi helyzetnek és az ENSZ napirendjén szereplő „magyar kérdésnek” köszönhetően
azonban a magyar vezetés kezdetben visszafogottan reagált a hírekre és a szovjetekhez
hasonlóan a kivárás álláspontra helyezkedett annak ellenére, hogy kezdettől rokonszenvezett a
Jemenben lezajlott változásokkal és az új kormány célkitűzéseivel. 336
A szovjet elismerés elhárította az akadályt a magyar–jemeni kapcsolatok hivatalos
felvétele elől. Így a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány október 3-án – kilencedik
államként – a Jemeni Arab Köztársaság önálló és független államként történő elismeréséről és
a korábbi kapcsolatok fenntartásáról határozott.337 Ugyanezen a napon Kádár János táviratban
üdvözölte Szallál elnököt kinevezése alkalmából.
Az elismeréssel együtt nagy elvárásokat is támasztott a magyar vezetés Szanaa új
vezetőivel szemben. Az új kormány külpolitikai célkitűzéseit pozitívan értékelték és méltatták
szándékát a szocialista országokkal való együttműködés szélesítésre. Szolidaritást vállaltak a
köztársasági oldal küzdelmével, amit a demokráciának a „reakció”, illetve az imperializmus
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ellen vívott felszabadító harcaként értékeltek.338 A helyzet nyújtotta lehetőségek megragadása
és maximális kihasználása érdekében élénk figyelemmel kísérték a jemeni politikai helyzet
alakulását,

a

köztársági

rendszer

megszilárdulását,

külpolitikáját

és

nemzetközi

kapcsolatainak alakulását. 339
A készség a viszony elmélyítésére a jemeni fél részéről is megmutatkozott, amikor
hazánk képviselőjének a diplomáciai kapcsolatok nagyköveti szintre emelésére tettek
javaslatot. A kérés találkozott a magyar Külügyminisztérium elképzelésével is, így február
28-án az Elnöki Tanács annak teljesítéséről határozott. 340 A korábbi felszínes kapcsolatok
elmélyítésének reményében Magyarország 1963 elején 1 millió forint értékű gyógyszersegélyt
küldött a köztársaság részére. 341 A Szanaa melletti elkötelezettség demonstrálására
visszautasította a Nemzetközi Vöröskereszt kérését is, ami alig egy hónappal a magyar
gyógyszersegély átadása után levélben kért orvosi segítséget a magyar hatóságoktól a
royalista sebesültek ellátásához. 342
A nagyköveti szintű diplomáciai viszony létrejötte és a gyógyszertámogatás ellenére a
két ország együttműködése továbbra is csak jemeni ösztöndíjasok magyarországi képzésében
merült ki. A köztársasági kormány által meghirdetett dinamikus fejlesztési programok
kivitelezését erőteljesen hátráltatta a képzett szakemberek hiánya, ezért nagyszámú
ösztöndíjast kívánt külföldre küldeni az 1964-es évtől. Jemeni illetékesek emiatt
következetesen szorgalmazták az addigi keret kibővítését, valamint delegációk küldésével
keresték a lehetőséget újabb helyek biztosítására. 343 Emiatt a megbízólevelének átadására
1963 áprilisában Szanaába utazó Szijgyártó Lajos nagykövettel a magyar–jemeni kulturális
együttműködés fejlesztéséről folytatott tárgyalások is főleg az ilyen jellegű képzések
támogatása köré csoportosultak. A diákok hiányos előképzettségére és a megoldásra váró
problémák sürgető jellegére utalva elsősorban 1–2 éves, ipari és mezőgazdasági területen
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A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség például táviratban tiltakozott az ENSZ titkárságánál, Szaúd királynál
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megvalósított alacsonyabb szintű oktatási formára mutatkozott igény, míg a felsőfokú képzés
a hosszabb távlati elképzelések között szerepelt. Kérték emellett még, hogy hazánk könyvek,
tanszerek és szemléltet oktatási anyagok küldésével támogassa a jemeni közoktatás
fejlesztését is.
A lehetőség megvolt nagyszámú jemeni szakértő magyarországi képzésére a kért
időponttól. A magyar–egyiptomi kulturális egyezményben kialakított szokások és annak
tapasztalatai alkalmat adtak volna arra, hogy az egyiptomi diákok mellett jemeni fiatalokat is
fogadjanak ipari és mezőgazdasági gyakorlatra. Mivel az egyiptomi fél a felajánlott
létszámkeretet nem töltötte ki, ez gyakorlatilag mind a két területen 25–30 fős jemeni csoport
oktatását jelenthette volna, ahol a két ország diákjainak közös képzése áthidalhatta volna a
jemeniek kommunikációs nehézségeiből és alacsonyabb előképzettségéből származó
problémákat. Felvetődött emellett még az a gondolat is, hogy ajánlatos lenne a magyar
felsőoktatásban tanuló jemeni diákok mellé újabb tíz egyetemi ösztöndíjat felajánlani, főleg
az orvosi és a mérnökképzés területén. 344
A magyar hatóságok azonban – feltételezhetően az instabil jemeni belpolitikai helyzet,
valamint a képzésnek a megnövelt hallgatói létszámmal párhuzamosan emelkedő
költségvonzata miatt – nem látták kivitelezhetőnek az ilyen nagy volumenű javaslatokat. A
Külkereskedelmi

Minisztérium

felügyelete

alatt

működő

TESCO

Nemzetközi

Műszaki−Tudományos Együttműködési Iroda nyitott volt kisebb létszámban a jemeni fél
igényeinek megfelelő ipari és mezőgazdasági szakemberek intenzív formában történő
kiképzésére, igaz arra csak a következő iskolaévtől látott lehetőséget. Ezzel párhuzamosan a
Művelődésügyi Minisztériumban is célszerűbbnek tartották, ha a korábbi évek gyakorlatánál
megmaradva továbbra is csak öt egyetemi ösztöndíjat biztosítanak Jemen számára. 345

A köztársasági rendszer elismerésének problematikája: a nyugati
hatalmak
Nagy-Britannia számára a köztársasági rendszer létrejötte kezdetben nem jelentett
fenyegetést, bár érdekeinek jobban megfelelt a szeptemberi fordulat előtti elmaradott,
izolacionista politikát folytató Jemen. A puccs időzítése jelentette számukra az egyetlen
kellemetlenséget, mivel az a legrosszabb időben, Ádennek a Dél-Arábiai Államszövetséghez
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való csatlakozása előtt zajlott le. Az ádeni nacionalisták, valamint a szakszervezeti mozgalom
ugyanis örömmel üdvözölték a forradalom hírét és megerősítették elhatározásukat a jemeni
egység szocialista alapon történő megvalósítására. 346
A probléma az egyiptomi beavatkozás után vált kritikussá. A köztársaságiak
segítségére siető egyiptomi expedíciós erők már komoly kihívást jelentettek Londonnak. Az
általuk vallott és képviselt imperialistaellenes politika, a britek érdekeltségeit alapvetően
fenyegető ideológia tulajdonképpen a közvetlen szomszédságukban emelkedett állami szintre.
A modern felszerelésekkel ellátott egyiptomi egységeket már nem lehetett légierővel vagy
helyi reguláris erőkkel visszaszorítani, arról nem is beszélve, hogy bármilyen összecsapás a
Szovjetunióval való konfrontálódást kockáztatta volna. London tartott tőle, hogy ebben a
helyzetben az új jemeni nacionalista rendszer feleleveníti a monarchia igényét a déli, angol
ellenőrzés alatt álló területekre, ami széles körű támogatásra talál a lakosság körében. Ez a
dél-arábiai területek és az ádeni katonai bázis elveszítésének veszélyét vetítette előre, ami
amellett, hogy egy újabb hatalmas presztízsveszteséget mért volna az Egyesült Királyságra a
Közel-Keleten, egyúttal a Perzsa-öbölből származó folyamatos olajszállításokat is fenyegette
volna. Bíztak emiatt abban, hogy az idegengyűlölő és harcias zeidita törzsek nemcsak ellent
tudnak állni a hegyekben a köztársaságiaknak és az egyiptomiaknak, hanem idővel képesek
lesznek fennhatóságuk alá vonni azok városait és megerősített állásait. Még a
legpesszimistább becslések is ekkor egy elhúzódó, algériai háborúhoz hasonlatos konfliktus
kibontakozását várták. Ebben a helyzet két, egyaránt vereséggel kecsegtető alternatívát láttak
Nasszer elnök számára. Az első szerint az EAK beszünteti a jemeni köztársasági rendszer
támogatását és kivonja csapatait az országból. Ez csorbította volna Nasszer presztízsét, mint
az arab nacionalizmus hiteles vezetője és tekintélyesen korlátozta volna befolyását az arab
világban. A másik megoldás értelmében az EAK felvállalja a hiábavaló küzdelmet és
folytatja, amíg erőforrásai ki nem merülnek. Még utóbbi bekövetkezése esetén is biztos
royalista győzelemmel számoltak a kivonulásra kényszerített egyiptomi erők távozását
követően, ami az Arab-félsziget stabilitása mellett Nasszer elnök befolyásának csökkenését
eredményezte volna nemcsak az EAK-ban, hanem az arab világ egészében is. 347 Így
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visszatartotta a szanaai kormány elismerését annak ellenére, hogy az kezdetben mérsékelt
külpolitikai célokat fogalmazott meg, az ország urbanizált régiói – és ezzel a lakosság
mintegy 75%-a – ellenőrzése alatt állt, a royalista erők ekkor katonailag mindössze elszórt és
koordinálatlan gerilla rajtaütésekre voltak csak képesek, ami a köztársaságiak gyors
győzelmét vetítette előre, valamint általa lehetőség nyílott volna nyomásgyakorlásra a Szallálkormányra, hogy az ne támogassa az Ádenben élő jemeni közösség brit-ellenes
tevékenységét. 348
A diplomáciai kapcsolatok felvételének késése mellett a brit–jemeni kapcsolatok gyors
romlását eredményezték a jemeni belpolitikában bekövetkező változások is. A kezdeti
bizonytalanság elmúltával mind jobban tudatosult a forradalmi változások eszmeisége a
Szallál-kormány gondolkodásában. Ennek hatására felújította igényét a „megszállt déli
övezetre”, valamint követelte a Dél-Arábiai Államszövetség kiterjesztésére irányuló brit
kísérletek

azonnali

beszüntetését. 349

Mind

élesebb

és

ellentmondóbb

brit-ellenes

nyilatkozatokat tett közzé az egyiptomi és a szocialista propaganda aktív támogatásával, ami
csak tovább növelte Londonnak az új jemeni rendszerrel szemben kialakított fenntartásait.350
A Whitehallban emiatt fokozatosan háttérbe szorult a Nasszer-barát irányzat, ami az új
szanaai vezetés elismerésétől az arab közvélemény szimpátiájának elnyerését és az ádeni
pozíciók biztonságának megváltását remélte. Ehelyett megerősödött az a meggyőződés, hogy
dél-arábiai jelenlétük szempontjából nem kívánatos egy köztársasági kormány fennmaradása
Jemenben. A „reváns Szuezért” szellemében élő Gyarmatügyi Minisztérium tisztségviselői –
348
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az ún. „Ádeni Csoport” hivatalnokai és katonatisztjei – arra hívták fel ezzel kapcsolatban a
figyelmet, hogy az új jemeni rendszer elismerése – különösen az egyiptomi beavatkozás
függvényében – komoly morális válságot eredményezhet a Protektorátusok brit-párti
uralkodóinak és sejkjeinek körében, valamint negatív befolyást gyakorolhat a Dél-Arábiai
Államszövetség sorsára. 351 Már az egyiptomi erők északon történő állomásoztatása
potenciális fenyegetést jelentett a brit protektorátusokra nézve. Sokkal fontosabb volt azonban
ennél, hogy nem sokkal az EAK egységeinek jemeni megjelenését követően kezdetét vette a
déli nacionalista mozgalmak aktív erkölcsi és anyagi támogatása. Ebben a helyzetben még a
korábbi monarchia rendszere is sokkal vonzóbb alternatíva volt London számára. A kabinet
habozását növelték a kérdésben az októberi események: támadások érték a Jemennel
szomszédos, brit védnökség alatt álló területeket, jelentős csapást mértek a royalista erők a
köztársaságiakra Márib környékén, az egyiptomi erők megjelenése miatt támogatásukat kérte
Huszein jordániai király, valamint Feiszal herceg miniszterelnökké történő kinevezésével
kezdetét vette az imám-párti erők intenzív szaúdi segélyezése. 352
Végül is az elismerés visszatartását a britek a zavaros jemeni belpolitikai
körülményekkel indokolták. Arra hivatkoztak, hogy tisztázatlan számukra, hogy a szemben
álló polgárháborús felek melyike tartja ellenőrzése alatt az ország döntő részét. Nem
változtatott politikáján az Egyesült Államok 1962. decemberi döntését követően sem, noha
utóbbi példáját követte a nyugati országok többsége. 353 Ehelyett a nemzetközi jog
tradicionális kritériumaira utalva nem hivatalosan a megdöntött imám híveit támogatta,
aminek mértéke egyenes arányban emelkedett az egyiptomiak pártfogását élvező ádeni
nacionalisták terrorhadjáratának kiszélesedésével. Álláspontján még akkor sem volt hajlandó
változtatni, amikor a Szallál-kormány 1963. február 10-én egy hetes haladékot adott a
köztársaság elismerésére. Így a kedvező válasz elmaradásával a britek 17-én kénytelenek
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voltak bezárni taizzi követségüket és megerősíteni a jemeni határ mentén állomásozó
fegyveres egységeiket. 354
A jemeni konfliktus egyszerre jelentett veszélyforrást és kiváló lehetőséget Izrael
számára. Komoly aggodalmakra adott ugyanis okot az egyiptomi csapatok megjelenése
Jemenben, majd pedig a katonai, politikai és gazdasági együttműködés létrejötte a két arab
állam között. Emiatt amíg a felszínen élesen elítélték Kairó jemeni politikáját, addig október–
november folyamán a háttérben folyamatos konzultációt folytattak az országban hosszabbrövidebb ideig tartózkodó brit katonatisztekkel. 355 A jemeni fejlemények siker esetén azt a
veszélyt rejtették magukban, hogy ösztönzik az arab államok összefogását, azaz az egységes
Izrael-ellenes front megvalósulását. Ennek megakadályozására az említett titkos tárgyalások
mellett felkészültek egy esetleges jordániai vagy szíriai támadás kivédésére is. 356 A támadás
azonban elmaradt és kisebb összetűzésektől és határincidensektől eltekintve nem került sor
komoly összecsapásra Izrael és szomszédai között egészen 1967. június 5-ig. Ehelyett a
jemeni események és következményei a zsidó állam érdekeinek megfelelően alakultak: a
konfliktus szülte megosztottság újabb gátló tényezőnek bizonyult a Nasszer elnök
karizmatikus személye körül kialakuló arab egység létrejöttéhez, az egyiptomi stratégák
figyelme Arábiára irányult és a Sínai-félszigetre szánt csapatokat a határaiktól távol eső
Jemenbe küldték harcolni. Többek között mindezek, valamint az EAK egységek taktikájának
figyelemmel követése és kielemzése tette lehetővé Tel-Aviv számára, hogy meglepetésszerű
támadásával kirobbantsa és megnyerje a hatnapos háborút. 357
John Forster Dulles 1959-ben bekövetkezett halála után az Eisenhower-kormány
felülvizsgálta addigi közel-keleti politikáját és elsősorban a térség államaival való baráti
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kapcsolatok kialakítására koncentrált. Jemen esetében ez a törekvés 1959 novemberétől
mutatkozott meg, amikor a korábban említett gazdasági és műszaki egyezményt megkötötték
Ahmed imámmal.
A Kennedy-kormány hivatalba lépésével Washington két fő szempontot tartott szem
előtt a térség államaival kialakított politikájában: 1.) segélyakciókkal támogatni a különféle –
legyen az akár baráti, vagy ellenséges – irányzatokat, hogy ezáltal az amerikai érdekeknek
megfelelő helyzetet teremtsenek; 2.) visszafogott, toleráns politikai irányvonal követése,
miközben mindvégig a régió stabilitásának megóvását tekintette legfőbb feladatának. 358
A forradalom időpontjában az amerikaiak befolyása Jemenben, a szovjetekhez
hasonlóan, minimális volt. Az uralkodó óhajának megfelelően egyensúlyi helyzet alakult ki a
két szuperhatalom között, ami mindkét felet akadályozta a jemeni belügyekbe való
bekapcsolódásba. Több tényező is fennállt emellett, ami gátolta az USA-t abban, hogy a
térség többi konzervatív és monarchikus államához hasonlóan Jemennel is elmélyítse
kapcsolatait. Az Egyesült Államok nem rendelkezett például gazdasági érdekeltségekkel az
országban. Szembehelyezkedett velük a jemeni elit is az uralkodó családot támogató
politikájuk miatt. A Londonhoz fűződő szövetség miatt nem támogathatta az uralkodónak a
déli, brit védelmet élvező területekre formált követeléseit. Elhibázott lépésnek bizonyult
részükről az is, hogy az 1955-ös puccskísérlet során támogatták az Ahmed imámot leváltani
akaró testvérét, Abdalláh herceget. A Szaúd-Arábiával kialakult harmonikus viszony szintén
negatívan éreztette hatását Jemenben különösen azt követően, hogy azt a szaúdiak
felhasználták a zeidita imámmal folytatott versengésükben. Legvégül meg kell említeni a
zeidita imám vallási alapon álló haladásellenes politikáját is a külvilággal szemben. 359
A forradalomra és a Jemeni Arab Köztársaság létrejöttére emiatt rendkívül
megfontoltan kívánt a Fehér Ház reagálni. Kezdetben meglehetősen ellentmondásos
nyilatkozatok láttak napvilágot a kérdéssel kapcsolatban, amelyekben a gyors és azonnali
elismerés, illetve a megfontolt kivárás álláspontja kölcsönösen váltotta egymást. 360
A jemeni forradalom, különösen az egyiptomi beavatkozást követően, azonban
komoly kihívás elé állította az USA-t abban a tekintetben, hogy feszültségeket generált olyan
arab államok között, ahol Washington különleges érdekeltségekkel rendelkezett. Érdeke
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megkívánta az Amerika-barát szaúdi rendszer fennmaradását, ezért nem engedhette meg,
hogy a konfliktus eszkalálódásával nyílt háború robbanjon ki Szaúd-Arábia és az Egyesült
Arab Köztársaság között. Nasszer elnök csapatainak megjelenése valószínűsítette számukra
azt a kellemetlen perspektívát is, hogy – tekintettel a szoros egyiptomi–szovjet
együttműködésre – Moszkva él a helyzet adta lehetőséggel és Kairó asszisztálásával komoly
befolyásra tesz szert az arab országban a Nyugat rovására. Az EAK törékeny gazdasági
szerkezete miatt viszont nem gyakorolhatott nyomást Kairóra segélyeinek befagyasztásával,
mivel az megítélésük szerint Nasszer bukásához, valamint a kiszolgáltatottá váló rendszer
baloldali radikalizációjához és a szovjetek további térnyeréséhez vezetett volna. 361 Mindezek
miatt Washington a jemeni forradalmat, illetve a köztársaságnak az EAK-hoz és a
Szovjetunióhoz fűződő viszonyát saját, a térséghez fűződő gazdasági, politikai és stratégiai
érdekeinek megfelelően szemlélte és ítélte meg. Mivel nem volt különösebb elkötelezettségük
Jemennel szemben, így nézőpontjukból lényegtelen volt az ország államformája vagy, hogy ki
irányítja azt. A kubai krízis és a vietnámi helyzet súlyosbodásával viszont nem engedhette
meg, hogy Dél-Arábiát egy vele szemben ellenséges ország elfoglalja, vagy honi ellenzéki
erők hatalomra juttatásával indirekt módon irányítása alá vonja. Az Arab-félsziget
nyugalmának megőrzése, addigi befektetéseik és a helyszínen tartózkodó állampolgáraik testi
épségének megóvása és különösen a szaúdi olajkitermelés zavartalanságának biztosítása
emiatt a jemeni konfliktus lokalizálását követelte meg. 362
További szempont volt a belpolitikai stabilitás fenntartása Jordániában. Komoly
kockázati tényezőt jelentett, hogy a központi kormányzat nem tud ellenállni a jemeni
események hatására aktivizálódó Nasszer-barát elemeknek, és nyomásukra radikális
reformokat vezetnek be. Ez felborította volna az ország szélsőséges és monarchista politikai
erői között addig fennálló kényes egyensúlyi helyzetet, és utóbbiak vereségét vetítette előre.
A Kairó-barát irányvonal hatalomra kerülésével pedig reális esély volt arra, hogy az ország az
arab nacionalizmus eszméjének hatására csatlakozik az Egyesült Arab Köztársasághoz,
aminek bekövetkezte komoly hatással bírt volna Izrael és az arab országok viszonyára. 363
Mindez cselekvésre kényszerítette az Egyesült Államokat. Habár Szanaa folyamatos
sürgetése ellenére a kivárás álláspontjára helyezkedett a köztársasági kormány elismerése
tekintetében, október közepén 20 000 tonna búzát küldött Jemenbe gazdasági segélyként,
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hogy ezzel is segítse egy, az amerikai érdekeknek megfelelő politikai helyzet kialakulását. 364
Ugyanakkor a konfliktus enyhítésére Kennedy elnök még ugyanabban a hónapban egyrészről
hosszú távú gazdasági együttműködésről kötött egyezményt Kairóval, másfelől 25-én levelet
írt Feiszal szaúd-arábiai hercegnek, amiben biztosította utóbbit országa területi integritásának
megóvásáról. 365
A helyzet november elején kritikusra fordult a félszigeten. A halottnak hitt al-Badr eximám visszatért Szaúd-Arábiából hazájába. Ezt rövid időn belül az északi törzseknek juttatott
szaúdi fegyver és pénztámogatás radikális növekedése követte, amire megtorlásul az EAK
légiereje szaúdi határfalvakat bombázott. A két ország a nyílt háború szélére sodródott, ami
azonnali közbelépést követelt meg a Fehér Háztól.
November 14-én az amerikai légierő vadászgépei demonstratív bemutatót tartottak
Dzsidda és Rijád felett, majd a béke és a stabilitás fenntartása, illetve a kommunista térnyerés
megakadályozására befolyásukat a szembenálló felek közötti közvetítésre használták fel.
Washington 27-én bejelentette, hogy Kennedy azonos tartalmú, a békés megegyezést
szorgalmazó leveleket intézett Nasszer elnökhöz, Huszein királyhoz, Feiszal herceghez és
Szallál elnökhöz. Ezekben az amerikai elnök az idegen expedíciós csapatok távozására, a
royalista erőknek nyújtott külföldi támogatás megszüntetésére, a szaúdi–jemeni határ
közelébe vezényelt fegyveres erők kölcsönös visszavonására, semleges fél – lehetőleg az
ENSZ – közreműködésének engedélyezése az előirányzott intézkedések végrehajtásának
ellenőrzésére, Jemen korábbi kötelezettségvállalásainak elismerésére, valamint a belpolitikai
élet stabilitásának megteremtésére politikai párbeszéd kezdeményezésére tett javaslatot.
Mindezek teljesítéséért cserébe az amerikai elnök ígéretet tett a köztársasági kormány
elismerésére és segélyezésére. 366
A Kennedynek küldött válaszok nem voltak bíztatóak. Nasszer egyetértett azzal, hogy
el kell kerülni a nyílt összeütközés kirobbanását, amit csak abban az esetben tartott
lehetségesnek, ha Szaúd-Arábia kísérletet tenne egy Jemen elleni támadásra. Hangsúlyozta
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egyúttal azt is, hogy csapatait ennek elhárítására állomásoztatja Jemenben és nem célja sem
neki, sem pedig a jemeni köztársasági kormánynak a szaúdi, valamint jordániai monarchia
megdöntése. Az amerikai kezdeményezésre egyedüliként pozitívan reagáló Szallál az
egyiptomi csapatok kivonását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy Szaúd-Arábia és Jordánia
azonnal szüntessen be minden, a köztársasági rendszer ellen irányuló tevékenységet. Feiszal
herceg ezzel szemben egyértelműen az amerikai elnök tudtára adta, hogy továbbra is az
imámot és kormányát tekinti Jemen törvényes vezetőjének, ezért a royalista erőknek a
következő télre várt győzelméig nem kíván addigi politikáján változtatni. Huszein jordániai
király válaszában ennél már nyitottabbnak mutatkozott a kompromisszumra, amikor a helyzet
kivizsgálására pártatlan, lehetőség szerint az ENSZ által delegált bizottság helyszínre küldését
javasolta. Elismerte a jemeni lakosság jogát az önrendelkezésre, amit az egyiptomi erők
távozásának feltételéhez kötött. Hangsúlyozta egyúttal azt is, hogy amíg a jemeniek nem
döntenek egyértelműen másként, addig al-Badr imámot tartja az ország legitim
uralkodójának, akiknek küzdelmét támogatja. 367
A szaúdi határfalvak ismétlődő egyiptomi bombázásán kívül Washington számára két
egymással ellentétes indok terhelte meg az új jemeni rendszerrel kialakítandó viszonyt.
Egyfelől legfőbb szövetségese, Nagy-Britannia az elismerés visszatartását szorgalmazta.
Másrészről a szanaai kormánnyal való hivatalos kapcsolatfelvétel késésével szemtanúi voltak
annak, hogyan szilárdul meg az egyiptomi és szovjet befolyás az országban. 368 Regionális
szinten a helyzetet tovább bonyolította, hogy a köztársasági vezetés napokon belüli
elismerésével a szocialista országoknak sikerült ismét nyíltan és egyértelműen deklarálniuk a
forradalmi változások melletti elkötelezettségüket. Ez ugyanis azt a veszélyt rejtette magában,
hogy Moszkvának sikerül elmélyítenie a Közel-Kelet konzervatív és haladó rendszerei közötti
ellentétet, ahol önmagát a változás és a haladás pártfogójaként, míg a Nyugatot a reakció
patrónusaként tüntetheti fel. 369
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Dilemmájukat a köztársaságiak december 14-i bejelentése oldotta meg, amiben a
kormány deklarálta, hogy minden olyan ország képviseletét bezárják, amely addig nem
ismerte el hivatalosan a Jemeni Arab Köztársaságot. Ez már azonnali cselekvésre sarkallta
Washingtont. Három hónapos habozás után, december 19-én a köztársaság elismerésről
döntött öt sajátos oknak köszönhetően: 1.) az ország nagyobb része a köztársasági kormány
ellenőrzése alatt állt és kevés esély volt egy döntő royalista áttörésre; 2.) az EAK nyomására a
köztársaságiak garanciát vállaltak az előző kormány által kötött nemzetközi egyezmények
tiszteletben tartására; 3.) tovább folytathatta működését Jemenben az USAID (United States
Agency

for

International

Development)

segélyszervezet

a

szocialista

országok

tevékenységének ellensúlyozására; 4.) bíztak benne, hogy az EAK és a jemeni erők között
szükségszerűen fellépő súrlódások korlátokat szabnak az egyiptomi befolyásnak. Ebben a
helyzetben szükségtelen lett volna nyíltan konfrontálódni Kairóval. 5.) lehetővé vált általa a
közvetlen kapcsolattartás a köztársaságiakkal. Ezzel ugyanis egyfelől ki tudták küszöbölni az
addigi egyiptomi közvetítési tevékenységet. Másrészről meg tudták akadályozni, hogy a
Moszkva támogatását élvező köztársaságban szocialista rendszer szilárduljon meg, valamint
hatékonyabb befolyást tudtak gyakorolni Szanaa politikájára a nyugati érdekek védelmére és a
feszült helyzet enyhítésére. 370 Mindezek mellett Nasszer elnök is ígéretet tett arra, hogy nem
exportálja a forradalmat a félsziget többi államába, nem fogja Jement egy Szaúd-Arábia elleni
katonai támadás céljára felhasználni, nem zaklatja Nagy-Britannia dél-arábiai pozícióit,
valamint hogy kivonja csapatait Jemenből a royalista erők szaúdi és jordániai támogatásának
beszüntetését követően. 371 Támogatásával az ENSZ közgyűlése határozatban fogadta a
Jemeni Arab Köztársaságot a világszervezet tagjává. December 26-án el-Aini a jemeni
küldöttség vezetője átnyújthatta megbízólevelét U Thant főtitkárnak, amivel

Jemen új

államisága nemzetközi szinten nyert elismertséget.
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A Kennedy-adminisztráció ezzel a lépésével a függőben lévő problémák többségének
megoldását remélte. Bíztak benne, hogy döntésük követendő példaként szolgál majd a többi
ország – így Nagy-Britannia – számára is. 372 A katonai támogatásukat élvező Szaúd-Arábia és
Jordánia esetében remélték, hogy azok ezt követően legalábbis csökkentik a royalista erők
támogatását. Ez ugyanis amellett, hogy lehetőséget nyújtott a köztársasági rendszer
megszilárdulására, biztosította az egyiptomi támadás és a belső ellenzék aktivizálódása miatt
veszélybe került monarchiák további fennmaradását is.
Döntő szempont volt az is, hogy a kibontakozó polgárháború nem Nasszer elnök
kezdeti elvárásai szerint alakult és reális esély volt nyílt háború kirobbanására az Egyesült
Arab Köztársaság és Szaúd-Arábia között. Ennek bekövetkezése nagyon kínos helyzetbe
hozta volna a Fehér Házat, mivel döntenie kellett volna aközött, hogy Nasszer elnök ellen
fordul, vagy pedig megszegi a Szaúd-Arábiának tett korábbi ígéretét. 373 Az USA-nak emiatt
alapvető érdeke volt, hogy megakadályozza a nyugati érdekeltségeket veszélyeztető jemeni
konfliktus továbbterjedését; elejét vegye, hogy a szocialista országok uralkodó helyzetbe
kerüljenek Jemenben, valamint hogy egy viszonylag stabil és szuverén rendszer épülhessen ki
az országban. A jemeni kormány elismeréstől mindezek teljesülésén túl remélték azt is, hogy
lépésük pozitív visszhangra talál az arab világ nacionalista és antikommunista kormányainál,
illetve mozgalmainál, akikkel ezáltal még szorosabb együttműködést alakíthatnak ki. 374
Hamar szembesülniük kellett azonban azzal, hogy diplomáciai lépésükhöz illuzórikus
elvárásokat fűztek. A szocialista sajtó megítélése szerint az amerikai elismerésre csak akkor
került sor, amikor már egyértelművé vált a jemeni monarchia restaurálására tett kísérletek
kudarca. A progresszív arab irányvonallal összhangban hangsúlyozták, hogy a washingtoni
lépés nem jelenti az Egyesült Államok Arab-félszigettel kapcsolatos politikai stratégiájának
megváltoztatását, az pusztán taktikai manővert takar. Az USA továbbra is makacsul
ragaszkodik az olajmonopóliumainak biztos támaszát jelentő monarchiákhoz, mindössze a
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forradalmi Jemen befolyása ellen vívott nyílt harcot innentől legfőbb NATO szövetségese,
Nagy-Britannia folytatja. 375 Jordániai és szaúd-arábiai hivatalos körök már kimondottan
súlyos hibának értékelték az USA lépését, amire a Nasszer-ellenes baloldali mozgalmakkal
együtt úgy tekintettek, hogy ezzel a Kennedy-adminisztráció elkötelezte magát az EAK
mellett. 376 A Washingtonnak adott garanciák ellenére egy katonai parádén Szallál elnök
mindössze egy héttel az amerikai elismerést követően bejelentette, hogy a szaúd-arábiai
paloták lerombolására képes rakéták vannak birtokában. Az amerikai döntés egyben Nasszer
elnök első diplomáciai győzelme is volt Jemenben. A Szallál-kormánnyal való
kapcsolatfelvételben addigi politikájának igazolását látta. A korábbi egyeztetések során csak
az egyiptomi csapatok távozásáról állapodtak meg, annak határidejét azonban nem szabták
meg. Így az EAK elnöke számára lehetővé vált nemcsak egységeinek további jemeni
állomásoztatása, hanem újabb erősítések küldése is, miközben nem szegte meg a kivonásra
vonatkozó korábbi ígéretét. Hiábavalónak bizonyultak a tiltakozások a szaúd-arábiai falvak
folytatódó bombázásának ügyében, nem segítettek a helyzeten az országban állomásozó
amerikai egységek megerősítésére tett demonstratív lépések, és hatástalanok maradtak az
Egyiptomnak folyósított gazdasági segély felfüggesztésére vonatkozó fenyegetések is. A
royalistáknak nyújtott szaúdi támogatásra hivatkozva Nasszer következetesen elzárkózott
jemeni pozícióinak feladása elől.

375

Győrffy, 1963. 35.
Schmidt, Dana Adams: Az Egyesült Államok jemeni politikája nyugtalanítja a Közel-Keletet. Cikkek a
Nemzetközi Sajtóból, VIII. (1) 1963. 69–70.

376

122

A köztársasági rendszer kiépülésének problematikája
A Jemeni Arab Köztársaság első hónapjai, a polgárháború
kibontakozása
Bár a felkelők hiába keresték al-Badr holttestét, halálhírének bejelentése mégis több
nézőpontból fontos volt az új köztársasági kormány számára. Fő szempontjuk a törzsek
uralkodójuk elvesztésének hitében tartása volt, mert így azok egységes cél hiányában nem
tudtak azonnal összefogni és elűzni a még gyenge lábakon álló köztársasági kormányt.
Emellett tartottak attól, hogy az imám életben maradása esetén a későbbiek során Egyiptom
nem fogja kompromittálni magát a világ előtt a köztársaság fennmaradása szempontjából
nélkülözhetetlen csapatok és felszerelések küldésével. 377
A köztársasági kormány legitimációs hátterének megteremtésére kezdettől fogva az
addigi uralkodó elit uralmának szisztematikus felszámolására törekedett. Az uralkodó
dinasztia és a szajjid arisztokrácia által kisajátított hatalomgyakorlás törvényességének
megkérdőjelezésével és tagadásával, valamint új célok és értékek propagálásával lehetővé
akarták tenni az arra fogékony lakosság számára a tradicionális értékektől való mielőbbi
eltávolodást és a régi rendszer erővel történő lerombolását. Ennek realizálására szinte rögtön
kezdetét vette a megtorlás a puccsot követően. A szanaai vezetés első rendeletei egyikeként
elkobozta az imám, és több, a megdöntött rendszerben tekintélyes befolyással rendelkező
szajjid család vagyonát, valamint vérdíjat tűzött ki a királyi család minden elfogott vagy
megölt tagjáért. 378
Az imám családjával és a régi rendszer tisztségviselőivel való leszámolást követően
tanácstalanság uralkodott el a köztársasági érzelmű lakosság és a katonaság körében. Az
imámot elűző csoportnak nem volt egységesen kialakult képe arról, hogy a keletkezett hatalmi
űrt hogyan töltsék be. Már az első napokban a köztársasági oldalhoz csatlakozó Szanaa, Taizz
és Hodeida addigi békés légköre is fojtogatóvá vált a szaúdi katonai fenyegetés és a törzsek
kiszámíthatatlan reakciójától való félelem miatt. Érezhető volt, hogy a köztársaság iránti
lelkesedés nem volt jellemző a kisebb városok és falvak lakosságára. A Szanaától való
távolsággal párhuzamosan csökkent az új rendszer támogatóinak köre és nőtt az
egyiptomiakkal szemben ellenségesen viselkedők száma. Hatékony érdekérvényesítés
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hiányában törzsi anarchia uralkodott el ezekben a régiókban mindössze néhány héttel a
puccsot követően. 379 A kormány emiatt lojális törzsi harcosokat szállított tehergépkocsikon a
városokba, hogy általuk buzdítsa hazafiasságra a monarchia megdöntésének tényét
közömbösen fogadó lakosokat. Felemelte emellett a hadsereg fizetését, majd általános
mozgósítást rendelt el és új nemzeti gárda felállításába fogott, míg ezzel egy időben az
egyiptomiak csapatokat vezényeltek a fontosabb központokba a nyugodt közhangulat
biztosítására.
Már a polgárháború kezdetétől a köztársasági kormány reguláris egységei és az
egyiptomi csapatok mellett komoly törzsi erőket tudhatott maga mögött, akiket igény esetén
az egyiptomiak láttak el a harchoz szükséges eszközökkel. Hűségüket kezdetben Jemen 1962.
október 31-én kiadott ideiglenes alkotmánya biztosította. 380 Az ugyanis a törvény előtti
egyenlőség garantálása mellett a vallás ortodox jellegét megtartva gyökeresen szakított az
imamátus politikai rendszerével és megadta a törzseknek a korábban követelt függetlenséget;
megőrizte, illetve tovább növelte gazdasági és politikai pozícióikat. 381
Az imamátus rendszerét szolgáló hivatalnok réteg, a kádik hatalmát a forradalom már
az első pillanatokban felszámolta. A nagyobb és befolyásosabb családok tagjai közül sokakat
bebörtönöztek vagy szoros felügyelet alá helyeztek egy esetleges ellenforradalmi akció
megelőzésére. Az új köztársaság vezetői és hívei viszont a szajjidokkal ellentétben nem egy
általános bosszúhadjáratot folytattak irányukban. A megtorlás csak azokat a személyeket és
családokat érintette, akik szorosan kötődtek a megbuktatott rendszerhez és korábban aktív
szerepet vállaltak annak fennmaradásában. Azok a progresszív gondolatokat valló személyek
viszont, akik már az imamátus alatt is reformok követelésével léptek fel, hamar megtalálták
érvényesülési lehetőségüket. Az új államszervezet kiépítése során ugyanis a köztársasági
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kormány számára a legnagyobb megpróbáltatást a helyi adminisztráció hiánya jelentette.
Emiatt az idő előrehaladtával lehetővé tette, hogy e réteg fiatal, a köztársaság céljaival
szimpatizáló tagjai alsóbb és középszintű tisztségeket töltsenek be külföldi tanulmányaik
során szerzett végzettségüknek megfelelően. 382 Meg kellett emellett még küzdenie a jemeni
hadsereg tiszti állományának és a szakemberek korlátozott számának és megbízhatóságának
problémájával, az ország gazdasági és pénzügyi helyzetéből adódó hátrányokkal, illetve a nép
zeidita-sáfita vallási megosztottságából következő ellentétekkel.
A fegyveres felkészülés és a központi hatalom kiépítése mellett nagy hangsúlyt
fektettek arra is, hogy céljaikat mind szélesebb körben terjesszék és népszerűsítsék. Támogató
demonstrációkat tartottak és gyűléseket szervezetek, ahol az új kormány tagjai elért
eredményeikről, illetve további politikai elképzeléseikről beszéltek. Ezzel párhuzamosan
október folyamán az egyiptomi Arab Szocialista Unió mintájára megalkották a Népi Uniót, az
ország egyetlen legálisan működő politikai pártját. A számos haladó kezdeményezés azonban
csak kevés pozitív eredményt szült a belpolitikai káosznak, a kevés képzett, megfelelő
gyakorlattal rendelkező tisztségviselő és a fegyelmezett, megbízható hadsereg hiánya miatt.
Négy hónappal a forradalom kitörése után nem volt megfelelő civil szervezet, amely
megfelelően tompítani tudta volna az anarchikus tendenciák következményeit. Az
adminisztratív tapasztalattal nem rendelkező új tisztségviselő réteg és a vele rivalizáló
hadsereg tagjai kerültek bárminemű felelősségvállalást és minden kellemetlen intézkedést
attól való félelmükben, hogy népszerűtlenné válnak és elveszítik pozícióikat. A forradalom
célkitűzéseit meglátásuk szerint, gyakran önös előnyök megszerzése érdekében értelmezték és
alkalmazták a felsőbb szervekkel való egyeztetést nélkülözve. A legfelsőbb katonai vezetés
figyelmét a katonai helyzet kötötte le, így nem voltak tisztában a kaotikus állapotokkal. A
kormány szerencséjére a lakosság jelentős része elszigeteltségben élt, így az adminisztratív
hiányosságok kevés hatással voltak rájuk. 383
A kormány hatalma konszolidációjának érdekében 1963 februárjában bejelentette,
hogy a hatalmat a kibővített Jemeni Arab Minisztertanácsra ruházza át, melynek tagjai a
hadsereg tisztjeiből, tekintélyes üzletemberekből, a legfontosabb törzsek vezetőiből és más, a
politikai életben kiemelkedő szerepet játszó hivatalnokokból és gazdasági szakértőkből
kerülnek ki. Közzétették emellett Törzsi Képviselők Házának megalakítását is, majd ennek
folytatásaként áprilisban létrehozták a jelentősebb törzsek küldötteit tömörítő sejkek
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parlamentjét. 384 Ez a testület a valóságban nélkülözött minden olyan gyakorlatot, amely
lehetővé tette volna az aktuális helyzet által megkövetelt törvényhozási teendők ellátását.
Inkább olyan fórum szerepét szánták neki, amely pontosan jelezte volna a központi vezetés
számára az egyes törzseknek a kormány politikájához való hozzáállását. A kormány minden
erőfeszítése ellenére azonban rövid idő alatt egyértelművé vált, hogy egyik testület sem váltja
be a hozzá fűzött reményeket. 385

A royalista erők
Lassan körvonalazódott a köztársaság-ellenes erők helyzete is a megdöntött uralkodói
család hercegei körül, akik szent háborút hirdettek a köztársaság segítségére siető egyiptomi
erők ellen. 386 A különféle törzsek küldöttei emiatt rövid idő alatt gyülekezni kezdtek, hogy
kinyilvánítsák elkötelezettségüket a royalista oldal mellett. A sikeres toborzás érdekében
hadkiegészítő központokat alakítottak ki, ahova nemcsak az ország területén élő követőiket,
hanem a más ország területén élő – elsősorban a Dél-Arábiai Államszövetség és Szaúd-Arábia
területén dolgozó – híveiket is várták, különösen az imám halálhírének megcáfolása után. 387
A hegyvidékek törzsi harcosai kezdettől fogva készek voltak feláldozni életüket a
monarchia ügyének győzelme érdekében. Felfogásuk szerint Allah áldása kísérte és vigyázta a
világi és vallási hatalmat egy személyben megtestesítő imámot, kinek döntőbíráskodására
állandó szükség volt a sáfita-zeidita kultúrák által megosztott országban. Az ellene való
felkelés emiatt szemükben egyet jelentett az Allah elleni lázadással.388
A monarchisták között nemcsak számos törzsi vezető, hanem a királyi család több
tagja is élesen kritizálta az imamátus korábbi kíméletlen politikáját. Mégis vállalták a
küzdelmet, mivel vallásos alapon hittek benne, hogy a Hamíd ad-Dín dinasztiának joga van az
uralkodásra. Bár az imamátus addig ismert despotikus jellegétől elhatárolódtak, azt viszont
elismerték, hogy magára a rendszerre szükség van, mivel ez az egyetlen uralom, amit a
jemeniek – azon belül is különösen a vallási alapon kizárólag az imámnak engedelmeskedő

384

Yemen Elections Ordered. Times, February 23, 1963.
Emilia, Antonio de: Intorno alle costituzioni provvisorie Repubblicane del Yemen. Oriente Moderno, XLIV.
(5) Maggio 1964. 306–307.; Brown, 1963. 363-364.
386
Jemen több ezer éves történelme alatt bevett és elfogadott gyakorlatnak számított a törzsek esetében, ha azok
az egyes fegyveres konfliktusokba annak a félnek az oldalán kapcsolódtak be, aki nagyobb anyagi hasznot
ajánlott fel számukra. Az egyetlen kivétel az az eset volt, ha szent háborút hirdettek. Hasszán herceg tisztában
volt ennek a szokásnak a jelentőségével és azzal a ténnyel, hogy a köztársasági oldal nem élhet ezzel a
lehetőséggel. (Sitte, 1973. 54-55.)
387
Gibbons, 1967. 73.
388
Abercrombie, Tomas J.: Behind the Veil of Troubled Yemen. National Geographic Magazine, CXXV. (3)
1964. 407.; Balsan, 1963. 288.
385

126

törzsek – képesek megérteni és elfogadni. A helyzet megoldását az imamátus rendszerének
megreformálásában látták. 389
Ezzel szemben lealacsonyítónak tartották, hogy elfogadják Szallál vezetését, akire egy
városi patkolókovács felkapaszkodott fiaként tekintettek.390 Megerősítette elhatározásukat,
hogy gyűlölték az egyiptomiakat, akiket kétszínűnek és rossz katonáknak tartottak. Sok
törzset fordított szembe a Szallál-kormánnyal az is, hogy köztársaság segítségére siető
egyiptomi csapatokban idegen hódítókat láttak. Elkeseredettségüket csak tovább növelték
azok az egyiptomiak által okozott veszteségek, amelyeket azután kellett elszenvedniük, hogy
megtagadták a köztársasággal való együttműködést. A küzdelem így lényegében a hegyvidéki
helyi lakosság és a modern felszerelésekkel ellátott idegen erőkkel való összecsapások
sorozatává alakult át. Az ellentéteket csak tovább mélyítették a vallási különbségek; a síita
északi törzsek mélyen elítélték az egyiptomiakat szunnita vallásuk miatt. 391
Küzdelmük eredményességét bizonyítja, hogy az egyiptomi vezetőknek hamar be
kellett látnia, hogy változatlan körülmények mellett egy elhúzódó és költséges háborúban kell
részt vállalniuk, ha továbbra is támogatják a köztársasági erőket. 392 A royalista erők
mindössze két hónap alatt ugyanis olyan komoly veszteségeket okoztak az egyiptomi
csapatoknak, hogy a Nílus deltájának több falvában is a rendfenntartó szerveknek kellett
beavatkoznia, amikor az elesett katonák hazaszállításakor tüntetések törtek ki. 393 Ennek
ellenére az EAK egyre szilárdabban kötelezte el magát a Szallál-kormány mellett. A szaúdi–
jordániai katonai szövetség hírére reagálva november 10-én a két ország 5 évre szóló védelmi
paktumot kötött egymással. 394 A közös hadügy koordinálására Legfelsőbb Tanácsot, míg a
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Koncepciójuk szerint a győzelem kivívása után az imám csupán népe vallási vezetője lett volna. Addigi
egyszemélyi uralma helyett létre akarták hozni az Imamátus Tanácsát, amelyben helyet kaptak volna a királyi
család hercegei, a törzsek küldöttei, valamint a sáfita és a zeidita vallási felekezetek képviselői. Ezzel
párhuzamosan fel kívánták állítani a Miniszterek Tanácsát és egy választott Tanácskozó Testületet, illetve
nagyobb hatalmat akartak biztosítani a tartományoknak. (Boxhall, 1964. 209.; McLean, 1964. 108.)
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McLean, 1962. 52-54.
391
Brown, 1963. 362-364.; Kelly, J. B.: The Future of Arabia. International Affairs, XLII. (4) October 1966.
627.; Somerville-Large, 1967. 103.
392
Economist: Kinn az új határon. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, VIII. (13) 1963. 69–71.
393
A polgárháború elején a felbőszült törzsi harcosok alig ejtettek egyiptomi hadifoglyokat. A kevés
megcsonkított túlélővel aztán az egyiptomi vezérkar titkos utasítására saját bajtársaik végeztek, hogy
elkendőzzék a jemeni eseményeket az egyiptomi polgárok előtt. November végéig így legalább 500 egyiptomi
katona esett el Jemenben, s ennek többszöröse volt a sebesültek létszáma. Ez különösen azért volt kínos a
kormány számára, mivel az egyiptomi közvéleményt korábban tudatosan félreinformálták a jemeni küldetésről.
(Gibbons, 1967. 61–62, 101.; Weltwoche: Nasszer költséges kalandja Jemenben. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból,
VII. (97) 1962. 34.)
394
Az új megállapodás legfőbb célja az 1956-os dzsiddai szerződés polgárháborús viszonyokra való alkalmazása
volt. Pontosították ugyanis az idegen csapatok küldésére vonatkozó homályosan megfogalmazott cikket, amivel
jogilag szentesítést nyert újabb expedíciós erők Jemenbe irányítása. (O’Ballance, 1971. 88.)
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katonai tervezésre Haditanácsot állítottak fel, valamint 1 millió egyiptomi fontos kölcsönt
bocsátott Jemen rendelkezésére.

Az első év tapasztalatai
A szanaai forradalom kitörésének első évfordulóján olyan polgárháborúra tekintettek
vissza a résztvevők, amelyet kezdettől fogva a külföldi beavatkozás, majd az ENSZ
korlátozott ellenőrzése jellemezett. A jemeniek többségének a számos bevezetett reform
ellenére ez az egy év a bizonytalanság és a kiábrándulás éve volt.
Már 1963 januárjára a politikai megosztottság komoly jelei jelentkeztek a köztársasági
erőkön belül Szallál régi forradalmár csoportosulása és helyettese, az Bajdáni vezette
nasszerista erők között. Utóbbi ugyanis Kairóba utazott, ahol kísérletet tett Nasszer
pártfogásának elnyerésére Szallál eltávolításához és tisztségeinek átvételéhez, amiért
februárban bíróság elé akarták állítani hazaárulás vádjával Szanaában. A helyzet súlyosságára
való tekintettel Kairóból kénytelenek voltak küldöttséget meneszteni Jemenbe, aminek csak
ideiglenesen sikerült elsimítania az ellentéteket. A köztársasági oldalon keletkezett,
alapvetően vallási eredetű krízis 1963 augusztusára eljutott ahhoz a ponthoz, hogy Bajdáni
Ádenbe utazott, ahol megbízás nélkül tárgyalt a jemeni konfliktus politikai megoldásáról és az
ország felosztásáról. 395 Önhatalmú akciójára megtorlásául a jemeni Elnöki Tanács
megfosztotta állampolgárságától és árulónak bélyegezte. 396 A leváltott miniszterelnökhelyettes ezek után visszatért Kairóba, ahol ádeni tárgyalásai miatt azonnal vizsgálati
fogságba helyezték.
A köztársasági vezetésen belül jelentkező érdekellentétek mellett mind gyakrabban
alakultak ki súrlódások a külső befolyás ellen egyre gyakrabban felszólaló erők és az
egyiptomi csapatok között is. A legfőbb feszültségforrás a törzsek hűségének biztosítása körül
alakult ki. Az angolok dél-arábiai politikájának mintájára Szanaának hosszú hónapok
munkájával sikerült több, addig bizonytalan pártállású vagy monarchista beállítottságú törzs
hűségét biztosítania. Az elért eredmények nagy része azonban rövid idő alatt szertefoszlott,
amikor az EAK az erő politikáját kezdte alkalmazni a tárgyalásos megoldáskeresés helyett.
Kevésbé sikeresnek bizonyultak a kezdetben kevesebb, mint 7 000 főt számláló
köztársasági hadsereg újjászervezésére irányuló egyiptomi kísérletek is a kölcsönös tisztelet
395

Az elképzelés szerint al-Badr imám az ország északi részét, Bajdáni pedig Dél-Jement kapta volna meg Taizz
városával együtt, mint köztársasági elnök. Ezzel az ország vallási megosztottsága egyben területi elkülönülést
kapott volna; az északi részen a királyhű zeiditák, a déli részen pedig a sáfiták éltek volna. (Die Welt: Dr.
Bajdáni tündöklése és bukása. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, VIII. (83) 1963. 75–76.)
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Dr. Baidani Banned by Yemen. Times, August 30, 1963.
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hiánya és a bizalmatlanság miatt. A köztársasági erők képtelennek bizonyultak a Szanaához
lojális országrész védelmére és royalista győzelmek gyarapodásával fokozatosan kiszorultak a
hadszíntérről. Érdekeikért 1963 elejére már szinte kizárólagosan az egyiptomi csapatok álltak
ki fegyveresen. 397 Utóbbiak azonban sivatagi, masszív támogatást élvező hadosztály szintű
hadviselésre képezték ki és szerelték fel, így növekvő létszámuk ellenére sem tudták megtörni
a gerilla taktikát folytató hegyvidéki monarchista erők ellenállását. 398 Nem jártak jobban az
ország keleti felében kiépített megerősített helyőrségekre küldött egységek sem. A lázadók
többnyire elvágták utánpótlási vonalaikat, így csak légi úton lehetett őket ellátni és
védelmezni. Utóbbi elmaradása esetén rövid idő alatt felmorzsolták őket. 399 Bár hatalmas
sikereket értek el az 1963 februárjában indított Ramádan-offenzívájuk során, az elért
eredmények átmenetinek bizonyultak. Csak időlegesen sikerült elvágniuk a royalisták SzaúdArábiához és a Dél-Arábiai Államszövetséghez kapcsolódó főbb kommunikációs- és
utánpótlási vonalait, ellenállásukat viszont nem sikerült felszámolniuk. A royalista vezetők
változtattak stratégiai koncepciójukon, új ellátási útvonalakat alakítottak ki a hegyekben,
hadseregük újjászervezéséhez pedig Szaúd-Arábia növelte támogatását. Márciusra az imám
csapatai már hat fő arcvonalon folytattak párhuzamosan hadműveleteket, amik mellett számos
mellékarcvonalon törzsi seregek harcoltak saját belátásuk szerint az egyiptomiakkal. 400 Az
expedíciós erők lassan védelembe szorultak vissza, harci szellemük pedig rohamosan
csökkent az elszenvedett súlyos veszteségek hatására. 401 Azonban a monarchistáknak sem
sikerült döntő sikereket kivívniuk és elvágniuk az egyiptomiak legfőbb utánpótlási vonalának
számító Szanaa–Hodeida útszakaszt. Seregeik ütőképességét csökkentették a köztársasági
397

Az egyiptomiak lassan kizárólagossá váló szerepvállalásában fontos szempont volt, hogy missziójuk kezdetén
a köztársasági erőkkel közösen folytatott hadműveletek során szövetségeseik sokszor ugyanúgy tüzet nyitottak
rájuk, mint ellenfeleikre. Az EAK parancsnokok a helyzettel szembesülve úgy határoztak, hogy csapataikra
nézve biztonságosabb, ha a továbbiakban önállóan harcolnak a monarchisták ellen. (Stookey, 1978. 306.)
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A monarchisták térnyerését látva az egyiptomi vezetés az expedíciós hadsereg növeléséről döntött; 1963
januárjára megközelítőleg már 15 000 egyiptomi katona állomásozott Jemenben tankokkal és nehézfegyverekkel
ellátva. Az első hónapoktól kezdve behatárolta viszont a hadműveletek hatékonyságát a topográfiai térképek,
valamint számos, a túléléshez szükséges harctéri felszerelés hiánya. Mindezek ellenére Kairó kisebb
megszakításoktól eltekintve folyamatosan növelte Jemenben állomásozó kontingense nagyságát, ami 1967-re
meghaladta a 67 000 főt. (Gibbons, 1967. 98., Macro, 1968. 136.; O’Ballance, 1971. 85, 97.)
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Seale, Patrick: The War in Yemen: Did Nasser Lure the US out on a Limb? The New Republic, CXCVIII.
(26) January 1963. 9.
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Neue Zürcher Zeitung: Katonai helyzet Jemenben. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, VIII. (24) 1963. 56–58.
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Az egyiptomi katonák úgy érezték, hogy vezetőik becsapták őket. Jemenbe érkezésük előtt csak azt közölték
velük, hogy arab testvéreiket mennek megsegíteni, ami nem fog továbbtartani pár hétnél tovább. Ellenfeleiket
csekély létszámú, jelentéktelen kisebbségnek írták le, amelynek nagy része addigra már Szaúd-Arábiába
menekült. Magasba szökött ezzel szemben a monarchisták morálja és a hegyvidékeket hamarosan agresszív
Egyiptom-ellenes hangulat uralta. Ugrásszerűen emelkedett önkénteseik száma, akiket arab és európai zsoldosok
képeztek ki a szaúdi határ mentén gombamód szaporodó táborokban. Sokkal fontosabbnak bizonyult azonban
mindezeknél, hogy sikereikkel a royalisták a nemzetközi közvélemény figyelmének középpontjába kerültek,
amelynek szimpátiáját rövid idő alatt sikerült elnyernie romantikus szellemiségével az egyiptomi óriás ellen
küzdő jemeni uralkodónak. (Boxhall, 1964. 206.; O’Ballance, 1971. 94; Vocke, 1964. 165.)
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érzelmű városok és a megerősített egyiptomi állások elfoglalásához nélkülözhetetlen
felszerelések hiánya, valamint a korszerű fegyverek és harceljárások iránt közömbös törzsi
harcosok,

akik

átmenti

fegyvernyugvás

esetén

egységüket

elhagyva

visszatértek

családjaikhoz. 402 Tavasz végére emiatt egyensúlyi helyzet alakult ki a háborús felek között,
összecsapások helyett aktuális pozícióik megszilárdítására törekedtek. 403 Csupán az
egyiptomi légierő lépett fel offenzív jelleggel. A szaúdi határ menti célpontok mellett júliustól
nem egyszer mérges gázt tartalmazó bombákkal támadta az egyes törzseket, hogy megadásra
bírják őket. 404 Módszerük azonban pont az ellenkező hatást váltotta ki az ember–ember elleni
küzdelemhez szokott harcosokból, akiket mélyen megdöbbentett és elkeserített a nők és
gyerekek bombázása. Az ősz folyamán véget ért az átmeneti fegyvernyugvás és kiújultak a
harcok. A royalisták azonban nemcsak, hogy sikeresen ellen tudtak állni az egyiptomiak
szeptemberben és novemberben indított offenzíváinak, hanem az ekkor érkező külföldi
zsoldosoknak köszönhetően már kezdeményezően léptek fel és visszafoglalták az előző évben
elveszített területek nagy részét.
Az idő előrehaladtával számos, egykori köztársasági érzelmű katona és vezető pártot
cserélt és csatlakozott az imám seregéhez a fent említett konfliktusok miatt. Emiatt a hónapok
múlásával a kormány mind több energiáját kötötte le, hogy a lehető legtöbb törzzsel
megállapodást kössön. Ez különösen nehéznek bizonyult, mivel a törzsek nagyon készségesen
változtatták meg pártállásukat, másrészt a korábbi tradíciók az imám követésére késztették
őket. Konzervatív beállítottságuknál fogva gyanakvással fogadták a kormány azon
törekvéseit, amely az ország modernizálására és a feudális viszonyok felszámolására
irányultak. Egy erős köztársaság gondolata riasztóan hatott rájuk, ezért csak olyan gyenge
kormánnyal lettek volna hajlandóak együttműködni, amely aláveti magát a sejkek tanácsának.
Tisztán látták azonban, hogy a Szallál korábbi ígéreteivel szemben a zeidita törzsek képviselői
helyett megítélésük szerint túl sok, korábban ismeretlen – főleg sáfita vallású személyt és
402

A nehézfegyverek nélkülözése nem volt hatással a royalisták moráljára, hiányát leleményességgel és
vakmerőséggel pótolták. Eredményességüket bizonyította, hogy a hegyekbe bemerészkedő egyiptomi
katonáknak hamarosan már a páncélozott gépjárművek sem nyújtottak kellő védelmet. (Deffarge–Troeller, 1969.
163–164.; Somerville, 1967. 103.; Schmidt, 1968. 130-131.)
403
A kialakult patthelyzetben több egyiptomi és royalista vezető az „élni és élni hagyni” álláspontjára
helyezkedett. A túlélés érdekében titokban nem hivatalos megállapodást kötöttek egymással, aminek értelmében
kölcsönös sértetlenséget biztosítottak a másik fél elengedhetetlen utánpótlásának. (O’Ballance, 1971. 111.;
Schmidt, 1968. 170–171.)
404
A royalista erők táborában nem volt doktori végzettséggel rendelkező személy és nélkülöztek mindenfajta
orvosi felszerelést. A sérülteket legközelebb Szaúd-Arábia vagy a Dél-Arábiai Államszövetség területén tudták
ellátni, így a polgárháború elején különösen magas volt az áldozatok száma. A Nemzetközi Vöröskereszt sietett
segítségükre, amikor humanitárius akciója keretében tábori kórházakat és gyógyszertárakat állított fel a
demilitarizált övezetekben a polgári lakosság ellátására. (Streiff, Eric: Red Cross Mission to Yemen. Swiss
Review of World Affairs, XIII. (9) 1963. 7-8.)
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Kairó által támogatott emigránst – vont be kormányának munkájába. Elkeseredettségüket csak
fokozta a fiatal tiszteknek a vallási érzékenység irányában tanúsított meggondolatlan és
brutális magatartása. 405
Állásfoglalásukban emiatt az ideológiai szempontok helyett mindig saját érdekeiket
tartották szem előtt. Az alkotmány biztosította autonómiájukra hivatkozva nem voltak
hajlandók engedelmeskedni a köztársasági tisztek parancsainak, saját törzsi hadsereg
felállítását szerették volna elérni. Még a vallási okok miatt az imamátussal tradicionálisan
élesen szembenálló sáfiták közül is sokan csalódtak a köztársaságban. A két vallási irányzat
között kialakított kényes egyensúly rövid idő alatt megbomlott, az egyenlő státusz és
kormányképviselet

reményét

pedig

hamar

szertefoszlatta

a

vezetésben

és

az

adminisztrációban helyet kapó zeiditák aránya és mentalitása. Mentalitásuk és az elmaradt
katonai sikerek miatt rövid idő alatt kiábrándultak az egyiptomiakból is, akikre az első
hónapokban a segítségükre siető szunnita szövetségesként tekintettek. Mind többen fordultak
szembe emiatt az általuk reménytelennek ítélt, egyiptomi jelenléttel támogatott köztársasági
kormánnyal és tiltakozásuk jeléül megalakították titkos szervezetüket, az al-Dzsil alDzsadídot (Új Nemzedék). Gyakran előfordult mindezeknek köszönhetően, hogy a sejkek
átpártoltak az egyik fél táborából a másikéba. Csatlakozásukat mindig az döntötte el, hogy
melyik oldal ajánlott számukra több aranyat és fegyvert, melyik fél volt sikeres éppen az
aktuális katonai helyzetben és melyikük ígért többet számukra a győzelem kivívása esetén. A
helyzetet súlyosbította, hogy eközben az el nem kötelezett törzsek is fokozatosan
bekapcsolódtak a harcokba az imám oldalán.406
A helyzet további elmérgesedéséhez vezetett, hogy Szallál elnök sem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket. A jemeni hadsereg idősebb tisztjei petícióban kérték Nasszer
elnöktől leváltását, miközben az események irányításából mindinkább kiszoruló köztársasági
kormány pozícióit a polgári közigazgatás és a katonai ügyek irányításánál az országban
jelenlevő egyiptomi csapatok parancsnokai vették fokozatosan a kezükbe. Hatalmukat a helyi
viszonyok figyelmen kívül hagyásával, gyakran erőszakos eszközök alkalmazásával
gyakorolták,
kiszolgálását.

miközben
407

szövetségeseiktől

megkövetelték

akaratuk

feltétel

nélküli

A köztársasági oldallal való szakítást tovább sietette a köztársasági- és a
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Szallál-kormány fennhatósága. A valódi irányítást Anvar Kádi tábornagy, az expedíciós erők főparancsnoka látta
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jelenlétüket misszióként felfogó egyiptomi katonaság lakossággal szemben tanúsított
bizalmatlan, lekezelő magatartása, az elkövetett atrocitások számának rohamos növekedése,
valamint a gyűlölt túszszedés gyakorlatának felelevenítése és mind gyakoribb alkalmazása.
Tény azonban az is, hogy a hatalom kisajátítása mellett egyiptomi tanácsadók,
orvosok, tanárok, mérnökök és tisztek érkeztek az országba, hogy a kevés végzettséggel
rendelkező jemenivel együttműködve modernizálják a közigazgatást, iskolákat, kórházakat és
termelőszövetkezeteket hozzanak létre és kiképezzék a köztársasági fegyveres erőket. Ők
fizették a köztársasági kormány felmerülő kiadásait is. A Jemeni Arab Köztársaságnak nem
volt költségvetése, a kormánynak biztos jövedelme, és csak az EAK támogatására
számíthatott, hogy biztosítsa a közszolgáltatás folytonosságát és a törzsek hűségét. 408
Kiszolgáltatott helyzetének stabilizálására Szallál 1963 júniusában több arab és szocialista
fővárost felkeresett Jemen közvetlen segélyezése érdekében, sikertelenül. Nasszer elnök
ragaszkodott ahhoz, hogy minden anyagi segítség az EAK közvetítésével bonyolódjon le. A
monarchikus Jemen korábbi direkt támogatásával ellentétben a küldött felszerelések nagy
részét ugyanis az egyiptomiak saját használatra visszatartották, míg az átadott minimális
hányaddal rá tudták kényszeríteni a köztársasági vezetést a Kairó érdekeinek legjobban
megfelelő politika folytatására.
Külső támogatás hiányában a kormánynak megszorító intézkedésekkel kellett volna a
kétségbeejtő anyagi helyzeten úrrá lennie, ebben az esetben viszont számítani lehetett volna a
tömegek elégedetlenkedésére. A helyzet annyira kétségbeejtő volt, hogy az egyiptomi
kormány is visszatartotta a Jemenben állomásozó csapatainak zsoldját. Egyedül a kereskedők
élvezték a fellendülés előnyeit. 409
Mivel az eszkalálódó polgárháború tovább bomlasztotta Jemen amúgy is ingatag
gazdasági szerkezetét, így a szocialista országok részről szükségessé vált addigi gazdasági
segélyprogramjuk újragondolása. Emiatt az országhoz fűződő diplomáciai kapcsolatok
nagyköveti szintre emelését követően gazdasági küldöttségeket küldtek Szanaába a jemeni
igények pontos felmérésére. 410 Ezzel egy időben a szovjetek 1963. február 9-én nagyköveti
szintre emelték a Jemenhez fűződő kapcsolataikat, az 1962-ben kötött megállapodások közül
viszont csak nagyon keveset valósítottak meg 1963-ban. Egyértelművé vált számukra, hogy a
408
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szanaai rendszer fennmaradása szorosan összekapcsolódik az EAK jemeni szerepvállalásával.
Kairó növekvő elkötelezettségét látva júniusban kiterjesztették az EAK-kal kötött katonai
együttműködési programjukat és először az egyiptomi–szovjet kapcsolatok addigi 8 éves
történetében a Vörös Hadseregben rendszeresített korszerű harci eszközöket küldtek a KözelKeletre. 411

Szanaa

esetében

élelmiszertámogatásnak

a

biztosítottak

fegyverszállítások

helyett

prioritást.

megfelelően

Ennek

a

gyógyszer
125 000

és
adag
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infrastruktúrájának fejlesztését, amibe beszámolók szerint 1 000 fős szakértői és technikusi
gárda kapcsolódott be. 412 A másik, 1963-ban megvalósított beruházás a Szanaa melletti
ravadai repülőtér szeptemberi befejezése és átadása volt. Az új katonai jellegű objektum
jelentősége hamar megmutatkozott, amikor rövid idő alatt ez a modern gépek fogadására is
alkalmas repülőtér a jemeni kérésekre leszállított egyiptomi – és Moszkva politikájának
felülvizsgálata után a szovjet – utánpótlás bázisává, valamint a royalista erők ellen bevetett –
állítólag közös egyiptomi–szovjet személyzettel irányított – TU-16-os nehézbombázók
legfőbb támaszpontjává nőtte ki magát. 413 Szovjet szempontból e létesítmény üzembe
helyezése és esetleges igénybevétele a köztársasági rendszer támogatása mellett számos
stratégiai előnyt is magában rejtett: leszállópályaként és üzemanyag-utánpótló állomásként
kiváló kiindulópontnak ígérkezett a Kelet-Afrikába irányuló szovjet behatolásra és a légi
összeköttetés folyamatos fenntartására. 414
Minderről semmit sem említettek meg sajtójukban, sőt, a belpolitikai helyzet
kritikussá válásával mind kevesebbet utaltak az országra a különféle megnyilatkozásokban és
sajtóorgánumokban. A külföldi beavatkozás csökkenése felett érzett kezdeti lelkesedés
elmúltával a sajtó elsősorban a köztársasági kormány belpolitikájára koncentrált. Ez azonban
eléggé hálátlan és nagy kihívást jelentő feladatnak bizonyult a szovjet publicistáknak:
kedvező fényben kellett bemutatni egy olyan kormányt, ami reformok folyamatos ígérgetésén
kívül nem tudott kézzel fogható eredményt felmutatni. Más megoldás híján a rendszernek a
nemzeti gazdaság fejlesztésére irányuló célkitűzéseire fektették a hangsúlyt, ahol elismeréssel
méltatták a Mária Terézia tallért felváltó új pénzegység bevezetését, az állami szektor
411
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irányította tervutasításos gazdálkodás és a magánvállakozások összehangolására irányuló
kísérleteket, valamint a külkereskedelem racionalizálását és a költségvetési egyensúly
biztosítását célzó erőfeszítéseket. A mezőgazdasági reformokra szintén a kormányzati politika
fontos részeként hívták fel a figyelmet. Néhány előrelépés valóban történt is ebben a
tekintetben: kisajátították a királyi család birtokait, amelyeken aztán kísérleti jelleggel állami
termelőszövetkezeteket hoztak létre, a parasztokat ellátták gépekkel és trágyával, kutakat
ástak és öntözőrendszert építettek ki. A jövőre irányuló kormányzati tervek a szocialista
országok „aktív és önzetlen” együttműködésével a félsivatagos területek termővé tételét, az
ország villamosítását, hotelek építésével a turistaforgalom növelését, egy mezőgazdasági
oktatási intézmény alapítását, valamint a mezőgazdasági termékeket feldolgozó iparág
fejlesztését irányozták elő textil, hal és gyümölcskonzerváló-gyárak és cukorfinomító üzem
létrehozásával. Magasztalták a kormánynak az írástudatlanság és a járványok felszámolására
irányuló erőfeszítéseit, azaz a forradalom első húsz hónapja alatt felavatott 21 új kórházat és
200 kisebb-nagyobb oktatási intézményt, a diákok külföldi továbbképzésének támogatását,
valamint az ingyenes oktatás és egészségügyi ellátás bevezetését. 415
A további szociális és politikai reformok eredményei viszont inkább már
kiábrándítóak voltak. Nem voltak politikai pártok, kevés szakszervezet működését
engedélyezték és Szallál a Sejkek Tanácsának felállítása után nem mutatott hajlandóságot a
korábban megígért ”polgárokat egyesítő népi unió” megteremtésére, ami „lehetőséget
biztosított volna számukra az ország irányításában való részvételre és a végrehajtó hatalom
ellenőrzésére”. 416 A szocialista munkák ezzel kapcsolatban megelégedtek azzal, hogy a
lezajlott kevés változást – mint például a rabszolgaság felszámolása, a mindenféle
megkülönböztetést eltörlő új alkotmány vagy a modern jogrendszer megalkotása –
összehasonlítsák a forradalom előtti Jemen helyzetével. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek a
Jemeni Arab Köztársaság és a Dél-Arábiai Államszövetség határán lezajlott összetűzések
tárgyalására, ahol az „újabb szuezi válsággal” kapcsolatban nem győzték eleget hangsúlyozni
a jemeniek hősiességét és a „veszélyes provokációk” során tanúsított gentleman
eljárásukat. 417 Napi rendszerességgel jelentek meg a Biztonsági Tanácsban a jemeni
köztársaság ellen elkövetett angol agressziókkal kapcsolatos vitákról tudósító beszámolók.
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Élesen elmarasztalták a brit gyarmatosítókat ezzel kapcsolatban, akik nem riadtak vissza a
fegyveres támadástól sem, hogy így akadályozzák meg a szocialista államok és az EAK
támogatását élvező, „magas kormányszinten jóváhagyott, előre megfontolt barbár angol
agresszió áldozatává lett” jemeni népet „az 1962. szeptemberi forradalom politikai és
szociális vívmányainak konszolidálásában”. 418 A dél-arábiai nacionalista mozgalmak
méltatása mellett komoly kritikát fogalmaztak meg a brit Gyarmatügyi Minisztérium
„forrófejű” hivatalnokai ellen, akik a nemzeti mozgalom vérbefojtását modern fegyverek és
harceljárások tesztelésére használják fel, hogy e kalandor hadjáratukat kiterjesztve később
„gyalázatos” hadjáratot indítsanak a Jemeni Köztársaság ellen. 419
Az új szovjet értekezések újraírták emellett Jemen történetét a monarchia időszakában.
Miközben nem győzték eleget felmagasztalni Szallál személyét és politikájának eredményeit,
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konzervativizmusát, valamint Ahmed uralkodásának időszakát részletekbe menően mutatták
be. A történelem szovjet újraértelmezési gyakorlatának megfelelően egyes írók még ezt is
meghaladták a valóság szélsőséges elferdítésével. Ez következett be többek között al-Badrral
kapcsolatban is; elfogadottá vált az a felfogás, ami szerint folytatni akarta apja elmarasztalt
belpolitikáját, sőt, még trónra lépése előtt szándékában állt csatlakozni a szaúdi–jordániai
szövetséghez. 420 Ez a hozzáállás azonban nem jellemezte a teljes szovjet sajtót. A
monarchista Jemenre nem imperialista szövetségeseként tekintettek, igaz emellett elmaradtak
a „mérsékletesen haladó” politikájával kapcsolatos elemzések is. Ahmed külpolitikájával
kapcsolatban széles körben hamar népszerűvé vált az a gondolat is, ami szerint a fegyveres
erők Szallál vezette progresszív nézeteket valló szárnya kényszerítette rá a szocialista
országokkal kialakított baráti viszony létrejöttére. 421

Nemzetközi erőfeszítések a konfliktus rendezésére
Mindeközben az USA kísérletet tett a szemben áll felek közötti közvetítésre. A SzaúdArábiához fűződő kapcsolatai miatt viszonya az elismerés után is feszült maradt a
köztársasági kabinettel, amit még kiélezettebbé tettek a jemeni vezetők részéről folyamatosan
elhangzó fenyegetések a térség monarchiáinak megdöntéséről és a kommunista segítség
igénybevételéről. A probléma súlyosságát kezdetben a kétoldalú viszony elmélyítésével
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kívánta enyhíteni, ezért 1963. január 28-án vállalta a Taizz–Szanaa országút és Taizz
csatornahálózatának kiépítését, majd február 2-án nagyköveti szintre emelték a két ország
kapcsolatát. Február 8-án viszont Irakban, majd pedig egy hónappal később Szíriában
Nasszer-barát vezetés került hatalomra, miközben az EAK elnök egy szaúdi forradalom
kirobbantásán munkálkodott. Két nappal a szíriai puccs után Aref iraki elnök javaslatot tett az
öt „felszabadított ország” – Irak, Szíria, Algéria, az EAK és Jemen – katonai
parancsnokságának egyesítésére, amit áprilisban a kairói alkotmányozó egységtárgyalások
követték Irak, Szíria és Egyiptom között. 422 Az arab monarchiák és Izrael állam léte ellen
irányuló fenyegetettség növekedésével párhuzamosan a Kennedy-adminisztráció csatahajókat
küldött Szaúd-Arábia partjaihoz, majd az ENSZ-szel együttműködve fokozta erőfeszítéseit
egy jemeni tűzszünet feltételeinek megteremtésére. Küldötteik, dr. Ralph Bunche és Ellsworth
R. Bunker számára azonban nem nyílt lehetőség, hogy az összes érintett féllel teljes körű
tárgyalásokat folytasson a helyszínen. 1963. április 29-ére ennek ellenére sikerült tető alá
hozni egy csapatszétválasztási egyezményt, ami lehetővé tette ENSZ megfigyelők jemeni
állomásoztatását. 423 A Szovjetunió azonban – annak ellenére, hogy nem utasította el
megfigyelők helyszínre küldését – ragaszkodott ahhoz, hogy a megállapodás végrehajtásának
megkezdése előtt pontosítsák a határozati javaslatot – pl. a misszió nagysága, a kiküldetés
időtartama és finanszírozása – és fogadtassák el azt az ENSZ Biztonsági Tanácsával is. Június
11-én ennek ellenére a Biztonsági Tanács – szovjet tartózkodás mellett – elfogadta Ghána és
Marokkó kompromisszumos javaslatát és július 4-én Carl von Horn vezérőrnagy vezetésével
a 200 fős Egyesült Nemzetek Jemeni Megfigyelő Missziója hivatalosan is megkezdhette
működését a jemeni–szaúdi határ mentén. 424
A megállapodás azonban az ENSZ csapatok Jemenbe küldésén túl nem hozott érdemi
változásokat a polgárháború lezárásának irányába. Al-Badr imám visszautasította elfogadását,
mivel azt úgy értelmezte, hogy az eltávolítását célozza. Az ígéretekkel ellentétben az EAK és
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Szaúd-Arábia sem kívánt eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. 425

A kölcsönös

bizalmatlanságnak köszönhetően előbbi újabb egységeket vezényelt Jemenbe, míg utóbbi
tovább folytatta a monarchisták támogatását. A korlátozott jogkörrel felruházott megfigyelők
működése is rendkívül nehéznek bizonyult. Az imámmal való együttműködés hiánya miatt
ellenségesen viszonyultak hozzájuk a lojális zeidita törzsek. Tevékenységüket kizárólag a
szaúdi–jemeni korlátozhatták, miközben a Dél-Arábiai Államszövetség területéről érkező
royalista utánpótlási vonalak háborítatlanul funkcionáltak. A kontingens 122 fős jugoszláv
állománya az ország követségén székelő politikai tiszt ellenőrzése alatt állt és parancsait
követte. A misszió huzamosabb időn keresztül nem rendelkezett orvossal, elégtelen volt az
élelmiszerük, a 6 000 négyzetmérföld nagyságú, sok helyen hegyvidékes demilitarizált övezet
ezernyi útvonalának ellenőrzését pedig erősen behatárolta a rendelkezésre álló kevés számú
légi és földi jármű. A megígért utánpótlás és felszerelés elmaradása miatt hamarosan olyan
fokú ellentét alakult ki U Thant ENSZ főtitkár és a küldetést vezető von Horn között is, hogy
utóbbi a lehetetlennek ítélt körülmények miatt augusztus 27-én benyújtotta lemondását. 426 A
csapatszétválasztási egyezmény létrejötte és az ENSZ csapatok jemeni tevékenysége viszont
nem bizonyult teljesen feleslegesnek. Egyrészről nem következett be a konfliktus olyan szintű
eszkalálódása, ami már nagyhatalmi beavatkozást tett volna szükségessé. Másrészről április–
szeptember között átmeneti nyugalom alakult ki a szembenálló felek között és az év hátralévő
részében is csak jelentéktelen összecsapásokra került sor. 427
A konfliktust csak a jemeniek oldhatták meg. A köztársasági vezetés teljes mértékben
elégedett volt a Ramadán-offenzíva után kialakult helyzettel. Pozíciójuk azonban veszélybe
került, amikor fokozatosan elmérgesedett a viszony Nasszer elnök és Feiszal herceg között a
csapatszétválasztási egyezmény kudarca miatt. A nyílt ellenségeskedés kirobbanásának
megakadályozására titkos tárgyalásokat folytattak a nyár folyamán a royalistákkal egy
fegyverszünet reményében, majd októberben kísérletet tettek egy olyan koalíciós kormány
kereteinek kidolgozására, amely lehetővé tette volna az EAK-nak, Szaúd-Arábiának és az
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ENSZ-nek, hogy presztízsük elvesztése nélkül tudják kivonni magukat a konfliktusból. Jemen
a továbbiakban gazdaságilag és politikailag önálló országként kapcsolódott volna be a
világpolitikába. Ennek a reménynek adott alapot az is, hogy republikánus és royalista sejkek
közös kezdeményezésére Amrán városában törzsi értekezletet tartottak, ahol részt vettek a
zeidita és a sáfita vallási irányzatok vezetői. 428
A megbeszélések sikerességére reményt adott az is, hogy e találkozóval párhuzamosan
semleges területen, az ENSZ New York-i központjában is tárgyalások folytak. Az ENSZ
megfigyelők arra a megállapításra jutottak, hogy az ellentétek sikeres felszámolásának egy
olyan republikánus államforma felelne meg, amely egyúttal vallási szerepet is biztosítana az
elűzött imámnak. A megállapodás feltétele lett volna továbbá, hogy a kidolgozott
elképzelésekhez az EAK és Szaúd-Arábia is hozzájárulását adja. 429
A megbékélési folyamat kibontakozását az Arab Liga is elő kívánta segíteni. A jemeni
kérdés folyamatosan napirendjén szerepelt azóta, hogy al-Badr imám és a köztársasági
kormány egymástól függetlenül a tanács azonnali összehívását kérte 1962 októberében. A
konfliktushoz való viszonyulása viszont kezdettől fogva elfogult volt, ami jelentősen
behatárolta az aktív szerep felvállalásának lehetőségét a viszály megoldásában. 430 A szervezet
kairói székhelye és az egyiptomi Hasszúna főtitkár személye egyszerre tette lehetővé Nasszer
számára, hogy befolyást gyakoroljon munkájára a köztársasági rendszer javára és a
monarchisták hátrányára. Emiatt a bizonytalan jemeni belpolitikai helyzetre hivatkozva
figyelmen kívül hagyták al-Badr kéréseit, majd a tagállamok többségének példáját követve –
nem utolsó sorban a bagdadi és damaszkuszi Nasszer-barát kormány hatalomra kerülésének
köszönhetően és az ENSZ-nek a jemeni polgárháború lezárását célzó erőfeszítéseinek
támogatására – 1963. március 23-án elismerte és felvette soraiba a stabilitás jeleit mutató
Jemeni Arab Köztársaságot Szaúd-Arábia és Jordánia erőteljes tiltakozása ellenére. A jemeni
béke helyreállítására, valamint a Szaúd-Arábia, az EAK, Jemen és Jordánia közötti
megromlott viszony normalizálására szeptember 19-én a Tanács megszavazta 1911-es
határozatát, aminek értelmében tagállamai hajlandónak mutatkoztak a jemeni köztársasági
kormány támogatására egy közös gazdasági segély keretében a felmerülő ideológiai
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problémák, valamint a kommunista befolyás térnyerésének megakadályozására. Békemissziót
állítottak fel a szembeálló felek közötti közvetítésre és szeptember–október folyamán a
következetesen mellőzött royalisták kivételével tárgyalásokat folytattak az összes érintettel. A
helyzet rendezésére irányuló erőfeszítések azonban hiábavalónak bizonyultak. Meglepő
módon a megegyezés legfőbb ellenzőjévé és akadályává a jemeni befolyását féltve őrző EAK
és Szaúd-Arábia vált. Egyik ország sem tudta tolerálni, hogy pártfogoltja tudta és
beleegyezése nélkül keresse a lehetőséget a konfliktus lezárására. A kezdeményezések így a
bíztató kezdet ellenére kudarcba fulladtak. Hiábavalónak bizonyult Kairó azon próbálkozása
is, hogy az 1961-es kuvaiti helyzethez hasonló megoldást valósítson meg Jemenben, azaz az
EAK-csapatok visszavonása után azok helyét és szerepét az Arab Liga egységei vegyék át.
Utóbbi békemissziója kudarca után feladta a jemeni krízis rendezésére irányuló önálló
kezdeményezéseit és tevékenységét a továbbiakban a tagállamok kezdeményezéseinek
koordinálására, valamint jószolgálati misszió felajánlására korlátozta. Szerepét az arab
csúcskonferenciák vállalták át, ahol a polgárháborús résztvevőket az elfogadható rendezés
létrejöttére, a többi arab államot pedig ennek elősegítésére ösztönözték. 431
Az egyiptomi csapatok emiatt Nasszer elnök 1963 decemberében elhangzott portszaídi beszéde ellenére az országban maradtak. 432 Tartalékaik azonban fokozatosan
kimerültek, már nem tudtak önálló hadműveleteket kezdeményezni a royalista erők ellen. A
kezdeményezés az imám csapatainak kezébe ment át, amelyek támogatására és kiképzésére
folyamatosan érkeztek a nyugati katonai tanácsadók. 433 1964. január–február folyamán emiatt
már sikerült átmenetileg lezárniuk az egyiptomiak legfontosabb kommunikációs főútvonalát,
a Szanaa–Hodeida útszakaszt, valamint akadályozni a Taizzba és Szadaába irányuló
forgalmat. Az egyiptomiak vesztesége halottakban, sebesültekben és foglyokban drasztikusan
emelkedett. Lehetetlenné váltak az ENSZ megfigyelők jemeni működésének feltételei is.
Hiába hosszabbították meg mandátumát több alkalommal, a kontingens elégtelen száma és
hiányos felszereltsége miatt nem tudta feladatát hatékonyan ellátni, ami jelentős csapást mért
az ENSZ tekintélyére. 1964 szeptemberére már Rijád is szükségtelennek ítélte meg jemeni
jelenlétüket a csapatszétválasztási egyezmény egyiptomi megszegésére hivatkozva. Külön
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problémát jelentett, hogy Szaúd-Arábia és az EAK ígéretével ellentétben kevesebb
összegekkel járult hozzá a küldetés költségeinek fedezéséhez. 434 Mindezek után U Thant
főtitkár kénytelen volt belátni a misszió folytatásának értelmetlenségét, ezért szeptember 4-én
véglegesen beszüntette működését.
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Elmélyülő jemeni–szocialista kapcsolatok: a köztársasági
vezetés kelet-európai tárgyalásai
1963 végére a Jordán folyó elterelése miatt kiéleződött Izrael viszonya az arab
országokkal és 1956 óta először volt esély kiterjedt katonai konfliktus kirobbanására. A
lehetséges konfrontáció kényes helyzetbe hozta a presztízsét féltő Kairót. Jemeni lekötöttsége
több szempontból is jelentősen korlátozta cselekvési szabadságát. Egyrészről az uniós
tárgyalások kudarca, valamint az 1963 nyarán elfojtott nasszerista puccskísérlet, az azt követő
megtorlás, majd pedig Irak és Szíria saját katonai és gazdasági uniójának létrehozására
irányuló törekvések miatt ismét feszültté váltak kapcsolatai Damaszkusszal. A köztársaságiak
támogatása miatt szembekerült Jordániával is, ami lehetetlenné tette közös akció kidolgozását
és koordinálását. Fontos szempont volt az is, hogy a konfliktus elkerülhetetlen kirobbanása
esetén azt széles arab összefogással, össz-arab háborúként akarta megvívni Izraellel. Ez
viszont szükségessé tette, hogy ne csak az Izraellel szomszédos országokkal, hanem például
Szaúd-Arábiával is rendezze viszonyát. Ennek feltétele természetesen az arab forradalmi
politika módosítása és jemeni katonai kötelezettségeinek felszámolása lett volna.435 Ezt csak
aláhúzta az a szempont, ami szerint a hazától távol állomásozó egységek a határ védelmét,
míg az elszenvedett veszteségek az Izraellel szembeni katonai potenciál hatékonyságát
gyengítették. Nasszer elnök mindezeknek köszönhetően 1963. december 23-án bejelentette,
hogy országa kész az arab államokat megosztó ellentétek felszámolására és csúcskonferencia
összehívását javasolta az izraeli helyzet fejleményeinek megvitatására.
A felhívást az arab monarchiák és köztársaságok pozitívan fogadták és vezetőik 1964.
január 13–17. között csúcstalálkozóra gyűltek össze Kairóban. A tárgyalásokkal
párhuzamosan Nasszer elnök felhasználta az alkalmat a jemeni konfliktus rendezésére is.
Sikerült meggyőznie Huszein királyt a royalisták támogatásának beszüntetéséről, valamint
megvitatta Szaúd királlyal az országaik közötti feszült viszony megszüntetésének
lehetőségeit. 436 Utóbbi megbeszélések eredményeképpen a szaúdi uralkodó – feltehetően
miniszterelnök öccse politikájának ellehetetlenítésére – nyilvánosan állást foglalt a
köztársasági rendszer elismerése mellett. 437 A kibontakozó enyhülési folyamatot Irak és
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Algéria is elő kívánta segíteni, amikor felajánlotta szolgálatait az EAK és Szaúd-Arábia
közötti közvetítésre. A megbeszélések a megszakadt diplomáciai kapcsolat helyreállítását
eredményezte 1964. március 3-án, amikor Amer marsall vezetésével EAK-küldöttség
látogatott Rijádba. A tanácskozások végén a felek kinyilvánították, hogy nincsenek céljaik
Jemennel kapcsolatban, melynek teljes függetlenségét elismerik, valamint kölcsönösen
szembeszállnak minden, az ország lakosságának szabadságát korlátozó imperialista
kísérlettel. Áprilisban Feiszal herceg Kairóba látogatott, hogy tárgyalásokat folytasson a
jemeni háború befejezéséről. 438
A szaúdi–EAK viszony enyhülése megrémítette Szallál elnököt. Úgy tűnt, hogy Nasszer
magára hagyja a köztársasági kormányt és megvonja tőle addigi támogatását. Tisztában volt
továbbá azzal a ténnyel is, hogy ha a két fél megegyezésre jut a kérdésben, az feltehetően
kormányának bukását, illetve az ő lemondatását fogja eredményezni. Mindezen félelmek arra
késztették, hogy az EAK-tól független támogatást keressen a barátinak tekintett szocialista
országokban. 439

A jemeni delegáció útja a Szovjetunióban, Csehszlovákiában és
Bulgáriában
Szallál elnöknek belpolitikai problémái ellenére sikerült megőrizte Moszkvával
kialakított jó viszonyát 1963–1964-ben. Ez megmutatkozott abban a baráti fogadtatásban is,
amiben 1964. március 16-án részesült a Szovjetunióba érkezett jemeni elnök és kísérete, ahol
a felek megbeszéléseket folytattak a kölcsönös gazdasági, technikai és kulturális
együttműködés kérdéseiről. A forradalom óta lezajlott jemeni események áttekintése után a
tárgyaló felek a szovjet–jemeni barátsági szerződés felújítása mellett döntöttek, amelyet 21-én
írtak alá az 1964-es évre vonatkozó kulturális munkatervvel együtt.440
A két fél ezt követően áttekintette az országaik közötti gazdasági és technikai
együttműködés lehetőségeit és aláírták az ennek megfelelő új egyezményeket. Moszkva a
világ többi, szovjet támogatásban részesülő országához hasonlóan Jemenben is növelni
kívánta
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építőanyag lerakat létesítését, az új hodeidai kikötő fejlesztését, Hodeida–Taizz között
útépítést, egy a lakosság kommunális igényeinek – fűtés, hűtés stb. – kielégítését szolgáló
üzem alapítását, a halászat tökéletesítését (részben halászhajók szállításával), geológiai
kutatások folytatását elsősorban az építőipar fellendítéséhez nélkülözhetetlen mésztartalmú
lelőhelyek feltárásához, valamint jemeni szakértők kiképzését. Kutatócsoportjukkal be
kívántak kapcsolódni a mezőgazdasági termelés fejlesztésébe, hogy a feltételek és lehetőségek
felmérése után a legmegfelelőbb támogatást nyújthassák új földek feltöréséhez a Tihámasíkságon a gyapottermelés növelésére. 441
A Szovjetunió kormánya emellett kedvező feltételekkel 65 millió rubeles (akkori
árfolyamon körülbelül 39 millió dolláros) hosszúlejáratú hitel folyósítása mellett döntött.
Beleegyeztek még fizetési engedmények nyújtásába és a Jemennek korábban adott hitelek
visszafizetési határidejének eltolásába. A Jemeni Arab Köztársaság egészségügyi és kulturális
fejlődésének támogatására a Szovjetunió ajándékaként ígéretet tettek egy kórház, egy klinika
és három általános iskola szovjet szakemberekkel és eszközökkel történő felépítésére,
valamint a megfelelő szakszemélyzet biztosításával azok működtetésére. Ezzel ugyanis
amellett, hogy tovább tudták növelni jelenlétüket az arab országban, egyúttal fokozni is tudták
az 1955. óta már ott dolgozó orvosaik és tanáraik tevékenységének hatékonyságát, amitől a
népszerűségük emelkedését remélték. 442
A szovjetek viszont nemcsak anyagiakkal, szakértőkkel és eszközökkel kívántak a
jemeniek segítségére sietni, hanem a nemzetközi politikai életben is pártfogolni kívánták őket.
Legvilágosabban ez az ENSZ Biztonsági Tanácsában zajló vitákban nyilvánult meg, ahol a
szovjet küldöttség felkarolta és támogatta a jemeni delegáció brit agresszióval kapcsolatban
benyújtott panaszát. Propagandájukban azonban nem maradtak meg pusztán a Jemen ellen
intézett brit atrocitások fokozódó elmarasztalása mellett, hanem mind élesebb kritikával
illették Londonnak a Dél-Arábiai Államszövetség életképes kormányának megteremtésére tett
kísérletét is. 443

441

Rondot, 1964. 1035.
Szallál elnök látogatását követően június közepére megduplázódott a Jemenben tartózkodó szovjet
szakemberek létszáma. Létszámukat még a hónap végén további 130 fő érkezése gyarapította. Az aláírt
egyezményekkel kapcsolatban később olyan hírek is elterjedtek, hogy azok titkos záradékokkal rendelkeztek,
amelyek lehetővé tették a szovjet haditengerészet hajóinak szabad kikötését a jemeni Dzsizan és Hodeida
kikötőkben. (Yemen Capital Is Shelled. Royalist-Counter-Attack. Times, July 15, 1964.; Benoist–Méchin,
Jacques: Fayçal, roi d’Arabie. L’homme, le souverain, sa place dans le monde (1906–1975). Paris, Albin
Michel, 1975. 78.)
443
Page, 1971. 77.
442

143

A jemeni delegáció következő útja Csehszlovákiába vezetett, ahol március 31. és április
4. között tartózkodott. A csehszlovák állam és külügyminisztérium vezetői Moszkvával
ellentétben nem vártak különösebb eredményt Szallál elnök látogatásától. Utóbbit úgy
értékelték, hogy arra elsősorban nemzetközi és belpolitikai helyzetük megszilárdítása miatt
van szüksége a jemenieknek. Mindez viszont nem érződött a lefolytatott megbeszéléseken,
ahol mindkét fél kifejtette nézeteit az aktuális nemzetközi kérdésekről, megvitatták az
együttműködés továbbfejlesztésének feltételeit, majd ennek szellemében aláírták a két állam
további kapcsolatát szabályozó barátsági szerződést és közös közleményt. 444
Bár két államfő álláspontja a nemzetközi helyzetre vonatkozóan megegyezett, a
közzétett közös nyilatkozat megfogalmazása során mégis felmerült néhány probléma a német
kérdéssel, Jemen Ádenre és a Dél-Arábiai Föderációra vonatkozó történelmi jogainak
elismerésével, illetve a palesztin kérdéssel kapcsolatban.
A gazdasági segítségre vonatkozó megbeszélések során a csehszlovák delegáció
javasolta, hogy csehszlovák szakemberekből álló piackutató delegációt küldjenek ki Jemenbe.
Megállapodtak abban is, hogy bankgarancia biztosítása után közös javaslatokat dolgoznak ki
a hitelegyezményre. A csehszlovák fél ígéretet tett emellett egy kisebb kórház felszerelésére,
valamint további ösztöndíjasok fogadására. A delegációnak gyógyszerekből, használati
cikkekből, cipőkből, textíliákból, szivattyúkból, traktorokból álló nagyobb ajándékot adtak át.
A csehszlovák nemzetvédelmi miniszter ígéretet tett, hogy segítséget nyújtanak a jemeni
hadsereg és légierő állományának kiképzésében, illetve ajándékként több millió korona
értékben ajánlott fel katonai felszereléseket – többségben pótalkatrészeket a korábban
Csehszlovákiától vásárolt hadieszközökhöz – amelyeket nem Egyiptomon keresztül, hanem
közvetlenül a köztársasági erőkhöz akartak eljuttatni. 445
Az aláírt barátsági és együttműködési szerződés a korábbiaknál (1938. és 1956.)
szélesebb körű volt és arra is kiterjedt, hogy mindkét fél kölcsönösen elősegíti a két ország
közötti kereskedelmi, kulturális kapcsolatok fejlesztését, és hogy mindkét fél kölcsönösen
jogvédelemben részesíti egymás állampolgárait. 446
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A jemeni kormányküldöttség ezt következően Bulgáriába utazott, ahol április 4-től 9-ig
tartózkodott. A tárgyalások eredményeképpen a két fél barátsági és együttműködési
szerződést, kereskedelmi és fizetési egyezményt és kulturális együttműködési megállapodást
írt alá. A kereskedelmi megállapodáshoz árulistát is csatoltak mennyiségi meghatározások
nélkül.
A jemeni küldöttség itt is széles kívánságlistát nyújtott be a bolgároknak, aminek csak
töredékét tudta Bulgária vállalni. Így ígéretet tettek egy gyapottermelő megszervezésére és
felszerelésére, alacsony összegű hitel folyósítására gépek és más speciális berendezések
vásárlására, öt bolgár szakember kiküldésére a jemeni félnek tetsző munkakörben, egy 120
tanulót befogadó iskola felépítésére és annak megfelelő tanfelszereléssel való ellátására,
illetve csekély katonai segítség nyújtására. 447
A szófiai látogatást követően a jemeniek az NDK-ba utaztak tovább. A kelet-németek a
megbeszélések végén ígéretet tettek mezőgazdasági berendezések szállítására, illetve egy
textilüzem és két kórház felépítésére. Utóbbiak működtetéséhez olyan orvosokat is küldtek,
akiknek a trópusi járványok kezelése volt a szakterülete.448

Felkészülés a jemeni küldöttség magyarországi fogadására.
1964 februárjában az egyik fogadáson a moszkvai magyar nagykövetség egyik
munkatársa M. A. Abduvalival, a Jemeni Köztársaság ideiglenes ügyvivőjével beszélgetett.
Az ügyvivő elmondta, hogy 1964. március második felében Szallál jemeni köztársasági elnök
a szovjet kormány meghívására hivatalos látogatást tesz a Szovjetunióban. A beszélgetés
során az ügyvivő félreérthetetlen célzásokat tett arra is, hogy amennyiben Szallál elnök más
szocialista országoktól is kapna meghívást, úgy azt szívesen elfogadná. 449
A jemeni fél nemcsak közvetlenül Magyarország képviselőjénél érdeklődött egy
látogatás lehetséges lebonyolítása érdekében. Március 13-án ugyanis, amikor a szovjetek
informálták a moszkvai magyar nagykövetséget Szallál szovjetunióbeli látogatásának pontos
időpontjáról, közölték egyúttal a jemeni külügyminiszter korábbi kérését is, amellyel
támogatásukat kérte, hogy a jemeni elnök más szocialista országokba – így Magyarországra is
447
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– meghívást kapjon. Szovjet részről azonban elutasították ennek teljesítését és javasolták,
hogy a jemeni kormány közvetlenül az érintett országokkal vegye fel a kapcsolatot.450
A Moszkvából érkező értesülések megvitatása után Mód Péter és Puja Frigyes április
2-án előterjesztést nyújtott be az MSZMP KB Politikai Bizottságához a jemeni küldöttség
magyarországi fogadásának ügyében. Hangsúlyozták, hogy a szocialista országokban való
látogatást a jemeni kormány kezdeményezte, valamint hogy Jemen moszkvai ügyvivője
hivatalosan is bejelentette Magyarország moszkvai nagykövetének, hogy a Szallál elnök
vezette jemeni delegáció − meghívás esetén − szívesen ellátogatna Magyarországra is. Ennek
alapján indítványozták, hogy Dobi István a Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében hívja
meg Szallál elnököt és kíséretét néhány napos hivatalos magyarországi látogatásra.
Felvetették a gondolatot, hogy a jemeni küldöttséggel folytatandó tárgyalások során egyrészt
a kereskedelmi, műszaki segélynyújtási és kulturális kapcsolatok kialakításáról és
továbbfejlesztéséről, majd később azok egyezményes formában való rögzítéséről, másrészt a
két országot érintő fontosabb nemzetközi kérdésekről lehetne megbeszéléseket folytatni. 451
A jemeni kormányküldöttség meghívására április 10-én született döntés. 452 A
látogatást június 15–20. között kívánták lebonyolítani, a jemeni delegáció romániai, kínai és
jugoszláviai útja után. 453
Április 23–29. között azonban Szanaába látogatott Nasszer elnök, hogy a februári
Harib és Márib ellen intézett egyiptomi hadműveletek kudarca, a vallási elöljárók április 26-i,
Dzsaufban megtartott találkozóján előkészített royalista alkotmány-tervezet 454 híre, illetve
Szallál Kairóval korábban nem egyeztetett – ráadásul eredményesnek bizonyuló és éppen
ezért a szovjet befolyás növekedésének képét előrevetítő – moszkvai tárgyalásai miatt
személyesen győződjön meg a helyzetről. Az egyiptomi vezető számára kiábrándító volt
Szallál gyenge és ingatag uralmát és az országban uralkodó általános káoszhelyzetet látni.
Április 27-én emiatt egy az egyiptomihoz hasonló alkotmányt léptettek életbe az országban és
átalakították a jemeni kormányt. Nasszer elnök 29-ei távozásakor bejelentette azt is, hogy
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közös egyiptomi–jemeni koordinációs bizottságot állítanak fel a két ország uniójának
megvalósítására. 455 Mindezek után Szallál köztársasági elnök maradt, igaz csak névleges
hatalommal. Nem hozhatott ekkor már önálló döntést katonai és politikai ügyekben az
egyiptomiak hozzájárulása nélkül, mellyel egyértelműen függő helyzetbe került azoktól.
Minden bizonnyal ezen a kiszolgáltatott helyzeten szeretett volna Szallál elnök
mihamarabb változtatni és olyan, az EAK-tól független támogatást találni a szocialista
országokban, melynek eredményeit felmutathatva igazolhatja megkérdőjelezett hatalmát.
Ezért már Nasszer látogatásának idején bejelentette szándékát, hogy a következő hónapban
további körutat kíván tenni a keleti blokk országaiban az Asszuáni gát május 14-re tervezett
ünnepélyes átadását követően. Kairóba utazva megpróbálta rávenni az éppen ott-tartózkodó
Hruscsovot a Jemennek nyújtandó támogatás növelésére, eredménytelenül. 456 Sikerült viszont
meggyőznie az egyiptomiakat, hogy elképzelései rájuk nézve is előnyösek lennének, így az
EAK engedélyt adott, hogy május 20-án Bukarest kezdő- és Peking végállomással újabb
tárgyalássorozatot bonyolíthasson le. 457
Május elején emiatt a jemeni fél jelezte, hogy júniusra tervezett látogatásának
időpontját meg kívánja változtatni és még abban a hónapban szeretne ellátogatni
Magyarországra. A kérést magyar részről megértéssel fogadták annak ellenére, hogy a
látogatás új – május 26-i – időpontjáig már csak egy hét volt hátra, illetve nem született meg
ekkora még az Elnöki Tanács üggyel kapcsolatos hozzájárulásával sem. 458
A jemeni delegáció meghívásának az egymást követő kormányszinteken való
jóváhagyásával párhuzamosan megkezdődött a látogatás programjának kidolgozása a
kormányküldöttség korábbi, más szocialista országokban tett látogatásainak tapasztalatai
alapján. Így ez alapján összeállították a két fél által megvitatandó témaköröket, az egyes
kérdéskörökön belül a magyar álláspontot és a magyar fél részéről felajánlható segély
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mértékét és milyenségét. A végleges programjavaslatot május 20-án terjesztették az MSZMP
KB Politikai Bizottsága elé. Az előterjesztésben indítványozták, hogy a tárgyalások során
barátsági szerződés, kétoldalú kereskedelmi és fizetési, műszaki segélynyújtási megállapodás
megkötésére kerüljön sor, valamint tegyék meg a szükséges lépéseket a két ország közötti
kulturális kapcsolatok kialakítására, illetve továbbfejlesztésére. 459

A magyarországi látogatás
Szallál elnök Nasszer jóváhagyásával május 20-án Bukarestbe érkezett, hogy folytassa
az áprilisban felfüggesztett kelet-európai körútját. A megbeszéléseket követően a felek
barátsági szerződést, egy kereskedelmi egyezményt, valamint egy jegyzőkönyvet írtak alá,
amely Románia és Jemen gazdasági, műszaki-tudományos és kulturális kapcsolatainak
fejlesztését célozta. Utóbbi értelmében Románia vállalta szakértőcsoportot kiküldését
Jemenbe, hogy a helyszínen megvizsgálja meg a kőolajkutatás terén nyújtandó segítség
konkrét lehetőségeit. 460
Romániai látogatásának lezárultával május 26-án megérkezett a Ferihegyi repülőtérre
Szallál külön repülőgépe, ahol a jemeni delegációt a Dobi István vezette kormányküldöttség
fogadta. 461
Délután már megkezdődtek a tárgyalások a felek között az Országházban. A
megbeszéléseken Szallál beszédében többek között hangsúlyozta az országában zajló
küzdelem fontosságát, az annak érdekében hozott áldozatokat, az el nem kötelezettség és a
pozitív

semlegesség

külpolitikájának

fontosságát,

a

szocialista

országoktól,

így

Magyarországtól is addig kapott – alapvetően erkölcsi jellegű – támogatás jelentőségét, majd
reményét fejezte ki, hogy a jövőben sikerül kiszélesíteni és elmélyíteni ezt az együttműködést
a társadalmi élet minden területén, különösen gazdasági vonatkozásban. Ezt követően
benyújtotta a magyar félnek a megvitatni kívánt pontokat – hosszúlejáratú kölcsönszerződés
kötése, kereskedelmi szerződés aláírása és a kereskedelmi kapcsolatok erősítése a két ország
között, illetve kulturális egyezmény aláírása – és kérte, hogy azok részleteit dolgozzák ki a két
fél szakemberei.
Ezt követően Kállai Gyula az Elnöki Tanács és a kormány nevében készségét fejezte
ki a jemeniek által benyújtott igények megtárgyalása ügyében, majd kérte, hogy kössenek
459
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barátsági és együttműködési szerződést a Jemeni Arab Köztársaság és a Magyar
Népköztársaság között, illetve adjanak ki közös nyilatkozatot a lefolytatott tárgyalásokról. A
kérések konkretizálására átnyújtották a tárgyban született okmánytervezeteket és kérték, hogy
a vendégek jelöljék ki azokat a személyeket, akik bekapcsolódnak a részletek kidolgozásába.
A jemeniek azonban nem voltak felkészülve erre, így szakbizottságuk tagjainak megnevezését
későbbre halasztották. 462
Május 27-én, szerdán megkezdődtek a két fél között a kereskedelmi tárgyalások. A
jemeni delegáció elképzelései alapvetően két pont körül összpontosultak: segély- és
hitellehetőségekről érdeklődtek, valamint jelezték igényüket kereskedelmi egyezmény
megkötésére a két ország közötti kereskedelmi forgalom beindítására.
A két delegáció egyetértett abban, hogy nem rendelkeznek a megfelelő
tapasztalatokkal a másik fél kereskedelmi igényeivel kapcsolatban, így a születendő
egyezmény csak elvi síkon tudja leszögezni a kereskedelmi forgalom beindítását, amelyhez
mindkét fél kölcsönösen árulistát csatol. A magyar fél jelezte emellett még arra vonatkozó
igényét, hogy a későbbiek során Jemenbe utaztathassa kereskedelmi megbízottait, hogy a
helyszínen tanulmányozhassák a jemeni igényeket és körülményeket.
Ezt követően Baczoni Jenő ismertette a magyar fél egyezménytervezetét. A jemeni
delegáció azonban saját tervezetét nyújtotta be elfogadásra, amelyet azzal fogadott el Baczoni
külkereskedelmi miniszterhelyettes, hogy tanulmányozni fogja annak részleteit véglegesítés
céljából. Ezt követően megtörtént az árulisták vázlatos összeállítása, majd áttértek a másik
napirendi pontra, a hitel kérdésére.
Magyar részről a tárgyalások során mindvégig kereskedelmi hitelek nyújtásáról volt
szó. 700–800 ezer dolláros keretet jelöltek meg áruszállítás formájában, amit 2–4 év alatt
kellett törleszteni 2,5%-os kamattal. A jemeniek az ajánlat elhangzása után közbevetették,
hogy szeretnének magyar szakembereket kérni az országukban tervezett különböző
létesítmények beindításához, melynek költségeit ugyancsak a magyar fél által felajánlott
hitelkeretből szeretnék fedezni. Baczoni Jenő hangsúlyozta, hogy ilyen esetre eddigi
tevékenységük során nem volt példa, de a jemeniek kimondott kérésére ebben az esetben
kivételt tehetnek. A jemeniek ekkor 10 perces megbeszélésre vonultak vissza.
A szünet után az elhangzott ajánlatokkal kapcsolatban a jemeni delegáció,
hangsúlyozva országuk súlyos gazdasági helyzetét, kevesellte a felajánlott hitelkeret
nagyságát. Elmondták, hogy az Egyesült Arab Köztársaság és a Jugoszláv Köztársaság
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Kormánya sokkal kedvezőbb feltételek mellett biztosított számukra sokkal nagyobb volumenű
hitelt, ezért kérték, hogy növeljék annak összegét 3–4 millió dollárra. Módosítani szerették
volna emellett a hitel futamidejét is 5–8 évre, illetve sokallták a 2,5%-os kamatot is, ezért 2%ban szerettek volna megállapodni.
A jemeni igényekre Baczoni Jenő ismét emlékeztette tárgyalópartnereit, hogy
javaslatai kereskedelmi hitelek folyósítására vonatkoznak, amelyen messze túlmutatnak az
elhangzott felvetések. Ekkor már azonban rohamosan közeledett a jemeni delegáció
következő programja, így kénytelenek voltak elhalasztani a tárgyalások további folytatását. 463
Délután Szallál elnök Kádár Jánosnál tett látogatást. A kölcsönös udvariassági
üdvözletek után Kádár elnök úr bevezetésül elmondta, hogy Magyarországnak a Jemeni Arab
Köztársasághoz kapcsolatait szívélyesnek és barátinak tekinti. Véleménye szerint a két ország
törekvései sok olyan kérdésben megegyeznek, mint például a béke megőrzése és a nyugati
imperializmus elleni harc kérdésében elfoglalt azonos álláspont. A jemeni kormányküldöttség
látogatását konkrét lépésnek tekinti ebben a tekintetben a két ország közeledését illetően.
Hangsúlyozta, hogy a magyar fél kötelességének tekinti annak felmérését, hogy milyen
területeken és mértékben jelentkeznek leginkább a jemeni fél szükségletei és biztosította
Szallál elnököt, hogy a lehetőségekhez mérten munkálkodni is fognak azok kielégítésén. Így
az előző napon felvetett jemeni igényekkel kapcsolatban ígéretet tett, hogy azokat részletesen
megvizsgálják és azok eredményéről rövid időn belül a kormány döntést hoz.
Szallál elnök válasza bevezetésében először méltatta Kádár János érdemeit, majd
hazájának problémáit részletezte; az elmaradottság ellen eltökélten vívott harc nehézségeit, a
megfelelő tapasztalat és szakemberek hiányát. Bevallotta, hogy a problémák megoldását
országa nem képes önerőből megoldani, ezért kérte, hogy növeljék a Baczoni külkereskedelmi
miniszter által a délelőtti tárgyalások folyamán felajánlott hitel összegét és a Magyarországon
tanuló ösztöndíjasaik számát. Nem zárkózott el attól a felajánlástól sem, hogy iskolát és
kórházat építsenek fel a Jemeni Arab Köztársaságban a magyar nép ajándékaként. Szallál
elnök emellett még egy kérést fogalmazott meg Kádár János felé, amikor a Jemeni Arab
Köztársaság külpolitikai helyzetét vitatták meg. Fegyvereket kért, hogy folytathassák harcukat
a határaikon jelentkező veszélyek és belpolitikai ellenfeleikkel szemben. Kádár elnök
válaszában nem zárkózott el a jemeni igény teljesítésétől; az „imperialisták népgyilkos
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politikája és a szabadság védelmében” folytatott harc szellemében hangsúlyozta, hogy „mi kis
ország vagyunk, de mindenből van egy kevés és mindenből tudunk valamit adni. Ha Önök az
imperializmus ellen harcolnak, mi abban ilyen formában is segíthetünk. Ezt a problémát is
megvizsgáljuk. Természetesen azt nem fogjuk írásban rögzíteni, de segíteni fogunk.” Szallál
elnök háláját fejezte ki az ígérettel kapcsolatban, majd az ezt követő kölcsönös üdvözlések
után a tárgyalás befejeződött. 464
Május 28-án a jemeni vendégek Dunaújvárosba látogattak, majd másnap a Balatonhoz
utaztak Szallál kivételével, aki rosszul lett és emiatt kénytelen volt Budapesten maradni. 465
Május 30-án Szallál az Orvostudományi Egyetemen fogadta a jemeni és arab diákok
küldöttségét. A találkozó után az elnök kifejezésre juttatta megelégedését a jemeni diákok
magyarországi tartózkodásával és tanulásával kapcsolatban. Csak két kérést vetett fel:
egyrészről szerette volna elérni, hogy a Művelődésügyi Minisztérium adjon engedélyt a
diákoknak, hogy évenként hazautazhassanak szabadságra; illetve hangot adott a diákok
panaszának is, amely szerint azok hiányolták jemeni külképviselet vagy más, tanulmányi
ügyeikkel és felmerülő gondjaikkal foglalkozó jemeni képviselő jelenlétét. 466
Délelőtt tovább folytatódtak a tárgyalások az Országházban, amellyel párhuzamosan a
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány meghozta 3190/1964. számú határozatát a
jemeni küldöttséggel tárgyaló magyar küldöttség összetételéről, a magyar–jemeni barátsági és
együttműködési szerződés megkötéséről, a közös nyilatkozat, a kereskedelmi egyezmény, a
kulturális egyezmény és a segélynyújtási egyezmény aláírásáról, illetve felhatalmazta a
külügyminisztert, hogy az ügyben előterjesztést tegyen a Népköztársaság Elnöki Tanácsához.
A Kormány megbízta emellett Ilku Pál művelődésügyi minisztert, hogy a két ország között
kötendő kulturális egyezményt a Magyar Népköztársaság nevében aláírja, valamint
engedélyezte Baczoni Jenőnek, hogy hosszúlejáratú kereskedelmi megállapodást, egymillió
dollár áruhitel nyújtására vonatkozó kereskedelmi hitelegyezményt, kétmillió forint összegű
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segély nyújtásáról és egy egészségügyi intézmény Jemenben történő felépítéséről szóló
segélynyújtási egyezményt írjon alá. 467
Délután aláírásra került a barátsági szerződés, a hitelegyezmény, melynek
mellékleteként bizalmas levélváltás rögzítette a hitel egyes feltételeit, a kereskedelmi
megállapodás, a kulturális és tudományos együttműködési egyezmény, a közös nyilatkozat,
illetve a Magyar Népköztársaság Kormánya által a Jemeni Arab Köztársaság kormányának
adandó segélyről készített jegyzőkönyv az Országházban. 468
Az aláírt egyezmények és megállapodások jemeni kérésre – a mindkét kormány
részéről ratifikálandó Barátsági és Együttműködési Szerződés kivételével – az aláírás napjától
léptek életbe. Végrehajtásukkal kapcsolatban ugyancsak a jemeniek szóban kérték, hogy a
magyar kereskedelmi szakértői csoport lehetőleg szeptember 26-ig, a jemeni forradalom
második évfordulójáig utazzék ki Jemenbe, illetve a speciális segély leszállítását – ha van rá
lehetőség –, akkor július hónapban kérik, mivel Szallál elnök és kísérete ekkor érkezik haza
körútjáról, és személyesen szeretné átvenni azokat. 469
Május 31-én reggel Szallál átnyújtotta a Kádár Jánosnak és Dobi Istvánnak a Jemeni
Arab Köztársaságba szóló meghívását. 470 Még a délelőtt folyamán Dobi István és kísérete
ünnepélyesen elbúcsúztatta a jemeni delegációt a Ferihegyi repülőtéren, amely rövid
moszkvai megálló beiktatásával Kínába utazott tovább.471
Pekingben 10 évre szóló barátsági szerződést, illetve műszaki és kulturális
együttműködési egyezményt írtak alá június 9-én a felek. Kína emellett, rivalizálva ebben a
tekintetben a Szovjetunióval, 28 millió dolláros hitelt bocsátott a jemeniek rendelkezésére a
Szanaa–Szaada közötti útvonal megépítésére, vállalta egy iskola és egy kórház felépítését,
illetve ígéretet tett a szanaai textilgyár tervének kivitelezésére. 472
Ha értékelni szeretnék Szallál elnöknek a szocialista országokban tett körútjának
teljesítményét, akkor elmondhatjuk, hogy az aláírt szerződések és az egyes országok által
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nyújtott segélyek azt a látszatot keltik, hogy a tárgyalásokat sikeresek voltak. Ez azonban csak
látszat, hiszen a megbeszélések valójában rendkívül kevés gyakorlati eredménnyel jártak. Az
egyes országok által segélynek szánt árucikkeket ugyanis – kevés kivételtől eltekintve – a
korábbi gyakorlatnak megfelelően először Egyiptomba szállították, ahonnan annak csak
elenyésző részét engedték továbbküldeni Jemenbe. Ugyancsak sikertelennek bizonyult Szallál
elnök azon törekvése, hogy országa szuverén vezetőjének ismertesse el magát; az egyes
országok vezetői mindvégig úgy tekintettek rá, mint Nasszer bábfigurájára. A köztársasági
vezetők mozgástere szűk maradt, a belpolitikai életet továbbra is önkényes EAKtisztségviselők irányították, sőt, a moszkvai látogatás után ezzel párhuzamosan tovább
erősödött a Szovjetunió már addig is jelentős befolyása az országban. Mindezeket figyelembe
véve kijelenthetjük, hogy a tárgyalássorozat nem érte el céljait, eredményét pedig kudarcnak
minősíthetjük.

153

Kiútkeresés és konfrontálódás
A köztársasági oldal dezintegrálódása
1964 őszére egyértelművé vált, hogy a szanaai kormánynak nem sikerül biztosítania az
állam stabilitását a szocialista országoktól nyert anyagi és morális támogatás ellenére sem.
Hiába sietett segítségére több tízezer fős egyiptomi reguláris erő, a folyamatosan emelkedő
költségek és áldozatok ellenére sem sikerült megoldani a jemeni problémát. 473
Oka nem kizárólag a királypárti erőkkel folytatott összecsapások sorozata és az ország
rendkívül elmaradott, súlyos gazdasági helyzete volt. Döntő szerepet játszott még abban a
kormány tagjait megosztó zeidita–sáfita vallási ellentét, a hatalomért folytatott belső harc, az
azzal együtt járó politikai bizonytalanság és gyakori kormányválságok, valamint a lakosság
mind szélesebb körében megmutatkozó Egyiptom-ellenesség.
Szerencséjükre a hegyvidékek nagy részét ellenőrzésük alatt tartó royalistáknak még a
szaúdi támogatás ellenére sem volt elég erejük az EAK csapatok kiűzésére és politikai
helyzetük megszilárdítására. A Rijádból kapott arany és fegyverszállítmány mellett a legfőbb
kohéziós erőt oldalukon a közös vallási indíték jelentette, ami viszont nélkülözött mindenféle
politikai tartalmat. Mozgalmuk emiatt inkább katonai jellegű volt, ahol az egyes csoportok
hatékony kommunikációs rendszer és egységes irányítás hiányában többnyire egymástól
függetlenül tevékenykedtek. Hiába ismerte fel al-Badr seregének e legfőbb fogyatékosságát; a
centralizált közigazgatás bevezetésére irányuló kísérletei sorra kudarcot vallottak a
megszerzett autonómiájukhoz görcsösen ragaszkodó hadvezérei ellenállásán.
A kérdésben az arab államfők – különösen Ben Bella algériai és Áref iraki elnökök –
több

alkalommal

is

megpróbáltak

közvetíteni

a

szembenálló

felek

között,

elvi

megállapodásaikat azonban nem követte gyakorlati eredmény. 1964 augusztusában viszont
kudarcot vallott a jemeni–szaúdi határ lezárására és az imám elfogására indított Harad
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offenzíva, amivel kész tények el akarta állítani Nasszer a szaúdi uralkodót. Feiszal
miniszterelnök az eseményekre reagálva burkolt fenyegetést intézett az EAK elnökhöz
mindössze négy nappal az ENSZ megfigyelők végleges jemeni távozása előtt, ami szerint a
harci eszközök és az anyagi támogatáson túl fegyveres erővel is bekapcsolódik a konfliktusba
a royalisták oldalán az 1956-os kölcsönös segélynyújtási egyezmény értelmében. Ezt
követően már Nasszer kezdeményezett közvetlen tárgyalásokat Szaúd-Arábiával az Arab Liga
Alexandriában megtartott második csúcstalálkozójának lezárulta után. A szeptember 11–13
között folytatott megbeszélések végén annak ellenére, hogy Szaúd-Arábia elzárkózott a
köztársasági rendszer elismerésétől, a két államfő teljes együttműködésről állapodott meg egy
olyan megoldás kialakítása érdekében, ami lehetővé teszi a jemeniek számára országuk
„stabilitását, biztonságát és szabadságát”. 474 Októberre Jemenben is teret nyert a konfliktus
tárgyalásos úton való rendezését szorgalmazó irányzat. 475 Október 29. és november 2. között
a köztársasági és royalista erők képviselői az előzetes Nasszer–Feiszal megállapodásnak
megfelelően közvetlen tárgyalásokat folytattak a szudáni Erkovitban, ahol tűzszünetben
állapodtak meg. A tárgyalások végén egy november 23-án megtartandó nemzeti konferencia
összehívásáról határoztak a fegyveres harc beszüntetésének és a felállítandó, monarchista
képviselőket is magában foglaló új kormány részletkérdéseinek megvitatására. 476 A
kongresszus a két fél radikálisan eltérő kikötései és a kompromisszumkészség kölcsönös
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hadikiadásai bizonyos hányadát a Jemeni Arab Köztársság gazdasági életének stabilizálására és fejlesztési
programjainak megvalósítására fordítja; f.) a megoldást maguknak a jemenieknek kell megtalálni, kívülálló azt
nem kényszerítheti rájuk. A Dél-Arábiai Államszövetséggel kapcsolatban hajlandóak voltak demilitarizált
övezetet létrehozására és ENSZ katonaság állomásoztatására a határ mentén, aminek feltételéül a szanaai
kormány brit elismerését és a dél-arábiai lakosság szabad kormányválasztási jogának biztosítását szabták.
Mindezek megvalósulásához nem hivatalosan felkérték az Egyesült Államokat, hogy befolyását felhasználva
gyakoroljon nyomást a felekre. Kennedy elnök halála után azonban Washington változtatott az arab országokhoz
fűződő viszonyán Izrael javára. Ennek megfelelően a jemeni kérdés is háttérbe szorult, ezért a kényes helyzetre
való tekintettel nem kívánt részt vállalni a rendezési folyamatban. (Almadhagi, 1996. 68.)
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Cease-Fire in Yemen on Monday. National Congress to Be Held. Times, November 6, 1964.
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hiánya miatt azonban nem lett megtartva. 477 Az egyiptomiaknak rá kellett arra is döbbenniük,
hogy annak későbbi időpontban való megtartása esetén a köztársasági prominens személyek
többsége vonakodna azon a szanaai kormány hivatalos képviselőjeként megjelenni,
részvételük esetén pedig az egyiptomi utasítások követése helyett a royalisták irányvonalát
támogatnák. Ennek megelőzésére számos sejket, ulemát és tisztségviselőt letartóztattak, ami
feszültté tette viszonyukat a köztársasági oldallal. A katonai helyzet ugyancsak kiélezetté vált,
amikor a royalista parancsnokok következetesen elutasították a hegyekben körülzárt
egyiptomi–köztársasági egységek élelmiszerrel és orvossággal való ellátását, illetve szabad
elvonulását. Felmentésükre több ezer fős csapásmérő erőt vontak össze, amit december elején
a harcok kiújulása követett.478
A küzdelem fellángolásával kiélezetté vált az amúgy is tekintélyes zeidita–sáfita
érdekellentét, aminek csúcspontjaként további százakat vettek őrizetbe egy hodeidai
kormányellenes tüntetést követően. December elején több száz vezető köztársasági személy –
köztük sok magas rangú katonatiszt és kormánytisztviselő – Ádenbe emigrált várható
elfogásuk elkerülésére. Közülük 60-an a többi délre űzött sáfitával összefogva megalakították
a Jemeni Ifjúsági Szervezetet és képviselőikkel felkeresték az arab országok kormányait a
jemeni helyzet tényszerű informálására. 479
A konferencia, valamint az ezzel párhuzamosan, ugyanebben a témában folytatott
EAK–szaúdi tárgyalás kormányválságot váltott ki a köztársasági oldalon. A kudarc miatt
feszültség alakult ki Szallál elnök és miniszterei között, aminek eredményeként 1964.
december végére az oktatásügyi miniszter kivételével a kabinet összes tagja lemondott a
vezetés korruptságára, a beígért reformok elmaradására, a közbiztonság hiányára, valamint a
Kairónak való kiszolgáltatottságra hivatkozva, és létrehozta a nacionalista irányvonalat
követő Harmadik Erő politikai szervezetét. 480 A leköszönt kormánytagok egy csoportja
477

A királypártiak részvételüket olyan feltételek teljesítéséhez kötötték, mint az egyiptomi csapatok fokozatos
kivonása az országból, rövid időn belül népszavazás megtartása az ország államformájának megválasztására
vagy, hogy a tervezett konferencián a köztársaságiakkal egyenlő arányban képviseltethessék magukat. A szanaai
vezetés azonban mindezeket nem tudta elfogadni, mivel megítélése szerint ezzel a köztársaság léte veszélybe
került volna. (Hitch Over the Yemen Conference. Times, November 20, 1964.; Yemen Conference Doubtful.
Royalists’ Anxieties. Times, November 27, 1964.; O’Ballance, 1971. 131–134.)
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Schmidt, 1968. 210–211.
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Az egyesület december 30-án megtartott bejrúti sajtóértekezletén ismertette célkitűzéseit. Eszerint amellett,
hogy elítélték a Szallál-kormány politikáját, egyúttal elhatárolódtak a monarchia restaurációjától is. A kialakult
helyzet megoldását egy átmeneti kormány felállításában és alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásában látták.
Követelték emellett minden külföldi támogatás beszüntetését és az egyiptomi csapatok távozását. (O’Ballance,
1971. 134.)
480
A centrumpárt szerepkörének betöltésére törekvő szervezet legfőbb céljának a polgárháború békés
eszközökkel való lezárását tekintette. Programjukban célul tűzték ki emellett az egyiptomiak kiszorítását
Jemenből és a Szallál-kormány hatalmának korlátozását. E célból hajlandóak voltak a royalistákkal való
együttműködésre, illetve az alkotmányos imamátus államformájának elfogadására, aminek részleteit kölcsönös
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később a törzsek körében jelentős befolyással rendelkező Mohamed Zubeiri vezetésével
megalakította a Korán tanításainak szellemében a békés megegyezést sürgető úgynevezett
„Allah pártját” és Szaúd-Arábiába ment, ahol tárgyalásokat kezdeményezett a szaúdi
uralkodóval és a jemeni királypárti erők képviselőivel az egyiptomi erők eltávolításáról és az
ország jövendő alkotmányáról. 481
A köztársasági felső vezetés dezorganizációja mellett a megváltozott politikai légkör
negatívan éreztette hatását a különböző arab nacionalista irányzatok jemeni tagozatainál is.
Közülük a legprominensebbnek számító Arab Nacionalista Mozgalom már 1956 óta jelen volt
az országban. A köztársaság létrejötte után a baaszistáktól és a kommunistáktól eltérően nem
illette kritikával az EAK katonai beavatkozását, ezért tevékenységét legalizálták. Hamarosan
kulturális központot nyitott Taizzban, kezében tartotta az új köztársaság egyetlen
rádióállomásának működtetését, megszervezte először a taizzi, majd pedig a jemeni
munkások szakszervezetét, valamint folyamatos összeköttetést biztosított Kairó és a
mozgalom dél-arábiai ága között. 1964 végére viszont a szervezet a körvonalazódó Nasszer–
Fejszál

megállapodás

hírére

szakított

az

EAK-kal,

valamint
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főhadiszállásával és a marxista irányvonalhoz közeledtek. A retorzió szinte azonnal kezdetét
vette; a szervezet működését betiltották, képviseleteiket bezárták, a közigazgatásban dolgozó
követőit pedig elbocsátották. A kormány további megtorló intézkedésekkel reagált, amikor a
mozgalom hívei tömegdemonstrációkon tiltakoztak az elszenvedett sérelmek miatt. A
represszió végül olyan szintre jutott el, hogy a tagság többsége kénytelen volt a
szimpatizánsokkal együtt Ádenbe menekülni.482
A kialakult válsághelyzetre reagálva Szallál elnök 1965. január 5-én, szükségállapotot
hirdetett ki és Haszan al-Amri tábornokot, volt köztársaságielnök-helyettest bízta meg
kormányalakítással. Stabilizálódásának elősegítésére az EAK kormánya hivatalosan is
bejelentette, hogy katonai egységei továbbra is a köztársasági kormány rendelkezésére állnak,
illetve gazdaságilag folytatja a Jemeni Arab Köztársaság támogatását.
A problémát azonban nem sikerült megoldania sem az al-Amri kormánynak, sem
pedig az azt követő két kabinetnek. A helyzet április 1-én kritikusra fordult, amikor útban
Rijád felé Zubeiri merénylet áldozata lett. A történtek hírére a szimpatizáns törzsek a
Harmadik Erő kormányalakítását követelték, aminek elmaradása esetén kilátásba helyezték
tárgyalásokon kívánták rendezni. Remélték, hogy a kellő garanciák biztosításával rá tudják beszélni az imámot a
Szanaába való visszatérésre, ahol részvételével szabad választásokat tartottak volna. (Rondot, 1964. 1028.)
481
Amery, Julian: Nasszer jemeni háborúja. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, X. (21) 1965. 52.
482
Burrows, 1987. 26–27.; Kostiner, Joseph: Arab Radical Politics: Al-Qawmiyyun al-Arab and the Marxists in
the Turmoil of South Yemen, 1963–1967. Middle Eastern Studies, XVII. (4) October 1981. 455–466.
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Szanaa ostromát. Miután az EAK-nak az addigi alkalmazott módszerekkel sem politikai, sem
katonai téren nem sikerült eredményeket elérnie, Nasszer hozzájárult a követelés
teljesítéséhez. Egyiptomi patrónusa döntése után már Szallál is kénytelen volt meghátrálni a
növekvő ellenállással szembesülve. A köztársaság megóvása érdekében hozzájárult Ahmed
Numán, a Harmadik Erő prominens vezetőjének miniszterelnökké való kinevezéséhez, aki
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konszolidálására, az egyiptomi jelenlét felszámolására és a polgárháború lezárására április 30.
– május 5. között törzsi konferenciát hívott össze Kamirban. Az itt született határozatokban
egy közös nemzeti békebizottság felállításán, az EAK erők kivonásán és a royalistákkal való
tárgyalásokon túl hitet tettek egy 11 000 fős néphadsereg felállítása és az alkotmány
módosítása mellett, valamint kérték az Arab Liga tagállamainak közbenjárását a béke
megteremtésére. 483 Numán békepolitikája azonban nem tudott kibontakozni. A május 8-án
elfogadott új átmeneti alkotmány Szallál híveinek nyílt ellenállását idézte elő, mivel az
tekintélyes korlátozta a köztársasági elnök jogkörét. 484 A rugalmasabb, Kairótól függetlenebb
külpolitika megteremtésére irányuló kísérletek Nasszer haragját váltották ki. Az egyiptomi
erők távozásának követelésére, a Szaúd-Arábiával folytatott egyeztetésre, a Szíriával való
viszony rendezésére, valamint egy tőlük független politikai párt alapítására reagálva az EAK
leállította a köztársasági kormány anyagi támogatását. Hiábavalónak bizonyultak emiatt a
törekvések az ütőképes hadsereg felállítására, a nemzeti egység megteremtésére, a
kormányzati

módszerek

demokratizálására,

vagy

a
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közvetítés ellenére kompromisszum kialakítására Feiszallal, Szaúd 1964. november 2-i
lemondatása után Szaúd-Arábia királyával. A Numán kabinetet június végén megbuktatták,
Kairóba látogató vezetőjét házi őrizetbe helyezték, több tucat hívét pedig az új katonai
kormány rendeletére letartóztatták. Az erősödő nemzeti nacionalista törekvések és a Szallál
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következményeként 37 volt köztársasági miniszter és törzsfőnök mintegy 200 hívével a DélArábiai Államszövetség területére utazott, ahol kapcsolatba léptek a disszidens köztársasági
ex-miniszterekkel és a royalistákkal. 485 A kompromisszum elérésére augusztus elején
konferenciára gyűltek össze a monarchistákkal a szaúd-arábiai Táifban, ahol 13-án a több
483

Yemen to Set Up Peace Group. Seeking Contacts with Tribes. Times, May 6, 1965.; Dresch, 1989. 251.
Az új alkotmány értelmében megnövelték volna a parlament jogkörét, ami kétharmados többség mellett
lehetővé tette volna a kormány leváltását és elnök-jelölt állítását. Az államfői teendőket a Köztársasági Tanács
hatáskörébe utalták, ahol az államelnök mindössze a tanács elnöki tisztét látta volna el. (Power of Yemen
President Trimmed. New Constitution Announced. Times, May 10, 1965.; Chimelli, Rudolph: Jemen eltávolodik
Kairótól. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, X. (44) 1965. 71–72.)
485
Former Ministers Leave Yemen. Times, July 22, 1965.
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mint 200 fős küldöttség négy lépcsős tervet fogadott el a polgárháború lezárására.486
Megvalósítására azonban nem kerülhetett sor, mivel Szanaa mereven elzárkózott az
illegitimnek bélyegzett találkozón született javaslatok elfogadásától.
Problémát jelentett emellett az is, hogy Szallál elnök Kelet-Európában tett körútja után
a szocialista országok jemeni politikája különböző irányban bontakozott ki. A sorozatos
kormányválságok, a royalista erők aktivizálódása és a szaúdi–EAK viszony elmérgesedése
ellenére a szovjetek továbbra is tartózkodó álláspontot foglaltak el a kérdésben. Folytatni
kívánták a köztársasági oldal mérsékelt támogatását a békés, egyesített Jemen létrehozásának
reményében. Ennek megfelelően márciusban újabb egyezményt írtak alá, amiben vállalták
10 000 hektár föld termővé tételét. Velük ellentétben viszont Kína a konfliktus eszkalálása
mellett kötelezte el magát és fegyverek mellett reguláris egységeket is felajánlott a
köztársaságiaknak. 487
Mindeközben a királypártiak hatékony kommunikációs hálózatot építettek ki és
újjászervezték erejüket. Az ellenőrzésük alatt álló területeken közigazgatást hoztak létre,
gondoskodtak a közbiztonságról, valamint regionális érdekeiket szem előtt tartó irreguláris
törzsi seregek mellé folyamatosan rendelkezésre álló egységeket állítottak fel.488 A SzaúdArábiától, Dél-Arábiai Államszövetség tagállamaitól és Irántól kapott növekvő arányú
támogatásnak köszönhetően fokozták katonai akcióikat és 1965. június végére az ország
területének több mint felét fennhatóságuk alá vonták. Emiatt a júliusban alakult katonai
kormány programja, majd pedig az EAK elnökének az egyiptomi forradalom 13. évfordulóján
tartott beszéde már azt sugallta, hogy a köztársasági erők, miközben látszólag csökkentették
az egyiptomi hegemóniát, addig hadseregükre támaszkodva az érdekegyeztetést háttérbe
szorítva visszatérnek a kérdés katonai úton történő rendezéséhez. 489 Az új irányvonal
kibontakoztatását azonban maga Nasszer elnök akadályozta meg, amikor elmélyülő kül- és
belpolitikai problémái miatt a jemeni kérdés rendezéséről határozott és augusztus 22-én

486

Rahmy, 1983. 175–184, 329–330.; Schmidt, 1968. 303–304.
Grebovic, Jugoszlávia Jemenben akkreditált nagykövetétől származó információ szerint a kínaiak igény
esetén 10 000 katona egy hónapon belüli helyszínre küldését ajánlották fel jemeni tisztségviselőknek, amit
utóbbiak visszautasítottak. (Telegram From the Embassy in Yemen to the Department of State. Taiz, August 10,
1965. Foreign Relations of the Unites States 1964–1968. Vol. XXI. Near East Region, Yemen.
http://www.state.gov/www/about_state/history/vol_xxi/zi.html)
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Jones, 2004. 135–159.; Schmidt, 1968. 216.; Smiley, David: Ki kell űzni Nasszert Jemenből. Cikkek a
Nemzetközi Sajtóból, X. (40) 1965. 46–47.
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Nasszer elnök beszédében hangsúlyozta, amennyiben Rijád nem hajlandó elfogadni a jemeni konfliktus
tárgyalások útján történő rendezését, úgy a háborút kész kiterjeszteni Szaúd-Arábia területére, hogy „szétzúzza
az agresszió támaszpontjait.” Ennek megfelelően csapaterősítéseket vezényeltek a szaúdi határ mellé. Úgy tűnt,
hogy bármikor nyílt háború robbanhat ki a két arab állam között. (Holden, David: Nasszer dilemmája. Cikkek a
Nemzetközi Sajtóból, X. (65) 1965. 31.)
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Szaúd-Arábiába utazott. 490 Feiszal király a jemeni krízishelyzet kiéleződésével tartott attól,
hogy az EAK erők offenzívába mennek át és az imám csapatainak legyőzése után közvetlen
támadást intéznek országa ellen. Utóbbi bekövetkeztétől, illetve annak belpolitikai
következményeitől tartva nyitottnak mutatkozott a tárgyalásokra és kompromisszum
megkötésére, hogy az így nyert időt az állam védelmének megerősítésére használja fel. A két
államférfi két nappal később aláírta a dzsiddai egyezményt. 491

A dzsiddai egyezmény és kudarca
Az egyiptomi és szaúdi vezetőnek egyértelműen a jemeni konfliktus lezárását szolgáló
megállapodását a világ közvéleménye Szíria kivételével kedvezően fogadta. Meglepő módón
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Az elhúzódó jemeni harcok és a Szaúd-Arábiába irányuló nyugati fegyverszállításokról érkező információk
mellett még számos egyéb tényező is negatívan éreztette hatását külpolitikai téren. Nasszer elnöknek többek
között mélypontra került a kapcsolata Washingtonnal, Líbiából Kairó szabotázs tevékenységére és politikai
felforgató tevékenységére hivatkozva kiutasították ott dolgozó tanárait, Libanon visszavonult az arabközi
politikától a belpolitikai életét uraló kormányválság miatt, vissza kellett vonnia az NDK elismerésére vonatkozó
fenyegetését az NSZK–Izrael diplomáciai kapcsolat létrejöttét követően, az arab államokkal folytatott
tárgyalások után elhalasztották a Jordán folyó elterelését és az Izrael-elleni háború megindítását, Kuvait az
egyiptomi ösztönzésre alakult arab közös piacból kilépve Szaúd-Arábiához közeledett külpolitikájában, Szudánt
megroppantotta az ország déli részében kibontakozó felkelés, Irak csatlakozását az EAK-hoz késleltette előbbi
harca a kurdok ellen, az Arab Liga mind élesebb bírálatokat kapott a döntéseire gyakorolt egyiptomi befolyás és
a meghozott határozatok eredménytelensége miatt, valamint a Ben Bellát megbuktató algériai puccs miatt
felerősödött az EAK külpolitikai izolációja. Belpolitikai téren a jemeni konfliktus 1963 elejétől éreztette hatásait
a lakosság életkörülményein. A köztársasági oldal melletti szerepvállalása miatt több nyugati ország törölte
segélyeit, ami kritikus helyzetbe hozta az erőltetett iparosítási tendencia miatt megterhelt gazdaságot. Ez
megszorításokat vont maga után, ami különösen a középosztályt sújtotta. A zúgolódó lakosság nem értette, hogy
kormányuk miért avatkozik be egy olyan, általuk elmaradottnak tekintett országban, ahol az EAK nem
rendelkezik semmiféle érdekeltséggel, miközben mind nagyobb gondot jelentett számára az ötéves fejlesztési
terv kivitelezésének finanszírozása. A növekvő elégedetlenség tömegdemonstrációkban mutatkozott meg, amik
közül a legnagyobb tüntetésre Musztafa Nahasz pasa, volt miniszterelnök temetésén került sor. A helyzet akkor
fordult kritikusra, mikor leleplezték a Muszlim Testvériség Nasszer megölését és a Vafd párt tevékenységének
restaurálását célzó összeesküvését. A körülmények miatt Nasszer meglátása szerint bármilyen, akár átmeneti
időre szóló egyezmény Feiszallal csökkentette volna a rá nehezedő nyomást. (Downton, Eric: Arábia új erős
embere. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból. X. (72) 1965. 66–67.; Schmidt, 1968. 235–236.)
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A megállapodásban az aláíró felek rögzítették, hogy a.) a két szembenálló jemeni oldal azonnal beszünteti a
fegyveres harcot és közös EAK–szaúdi békebizottságot hoznak létre a tűzszünet, illetve a határok és kikötők
ellenőrzésére; b.) Szaúd-Arábia azonnali hatállyal beszünteti a jemeni királypártiaknak nyújtott mindennemű
katonai támogatást, területét pedig nem engedi felhasználni a Jemeni Arab Köztársaság ellen irányuló katonai
akciókhoz; c.) 1966. november 23-ig népszavazást írnak ki Jemen jövendőbeli kormányformájának
megválasztására; d.) az 1966 novemberéig tartó időintervallumot átmeneti időszaknak tekintik, ami alatt
előkészítik a népszavazást; e.) 1965. november 23-ig egy 50 tagú kongresszust állítnak fel a jemeni törzsek
képviselőiből, aminek feladata lesz a kormányzati elvek kialakítása az átmeneti időszakra, ideiglenes kormány
megalakítása, valamint a népszavazás módjának és formájának meghatározása; f.) az EAK és Szaúd-Arábia
kormánya semleges bizottságot hoz létre a népszavazás ellenőrzésére; g.) 1965. november 23-át követő 10 hónap
alatt az EAK kivonja Jemenből katonai egységeit; h.) az aláírók kötelezettséget vállaltak az egyezmény
végrehajtására, a jemeni stabilitás biztosítására és egy, a belső rend megóvása érdekében bármikor bevethető
közös katonai erő felállítására; i.) a két államfő folyamatos, közvetlen összeköttetést alakít ki egymással, hogy
azonnal intézkedhessenek bármilyen, az egyezmény végrehajtását gátló, vagy korlátozó tényező esetében.
(Nasser–Faisal Agreement on Yemen Ceasefire. Egyptian Troops to Withdraw: Plans for Plebiscite. Times,
August 25, 1965.; Egypt–Saudi Arabia Guarantees on Yemen. Times, August 25, 1965.; ‘Saudi–UAR
Agreement on Yemen.’ The Middle East Journal, XX. (1) Winter 1966. 93–94.; Rahmy, 1983. 331–335.;
Schmidt, 1968. 305–306.)
160

azonban pont az érdekelt felek, vagyis a Szaúd-Arábiától kapott anyagi és fegyveres
támogatás elvesztésétől tartó royalista törzsek, valamint a köztársaság vezetői voltak azok,
akik kezdettől fogva annak végrehajtása ellen foglaltak állást. Utóbbiakat ugyanis kihagyták
az egyezmény előkészületeiből és a tárgyalásokból. Ezt Szanaában úgy értékelték, hogy az
EAK és Szaúd-Arábia gyakorlatilag gyarmatként kezelte őket, amikor sorsukra vonatkozó
döntést megkérdezésük nélkül hozták meg. Tartottak emellett attól is, hogy az egyezményben
foglalt ideiglenes kormány felállításával elveszítik hatalmukat, ezért annak pontjait nem
tartották magukra nézve kötelezőnek és politikájukban a szocialista országok felé
közeledtek. 492
Az

1965-ös

Nasszer–Feiszal

találkozóra,

valamint

a

köztársasági–royalista

érdekegyeztető megbeszélésekre reagálva ugyanis Moszkva fel kívánta adni addigi
visszafogott jemeni politikáját, hogy helyette aktívabb szerepet vállaljon fel a helyzet
megoldásában. Az elmúlt három éves polgárháborús eseményeit és eredményeit értékelve
komoly kétségeket fűztek a köztársasági rendszer túléléséhez. Az ütőképes jemeni fegyveres
erő hiányára rámutatva hangsúlyozták, hogy a kilátásba helyezett egyiptomi visszavonulással
megítélésük szerint a köztársasági rendszer még legjobb esetben is rendkívül sebezhetővé, ha
nem mindjárt életképtelenné vált volna. Ennek elkerülésére egyrészről megpróbálták Nasszer
elnököt jemeni missziójának fenntartására bírni legalább a köztársasági hadsereg kiépüléséig.
Tisztában voltak azzal, hogy elsősorban anyagi okok kényszerítették rá az EAK vezetőjét
jemeni pozícióinak feladásáról szóló döntése meghozatalában. Készek voltak emiatt
eltekintetni a 460 millió dollárra becsült egyiptomi adósság nagy részének visszafizetésétől,
ha az egyiptomi elnök elhatározását megváltoztatva a jemeni misszió folytatása mellett
kötelezné el magát. Ezzel párhuzamosan viszont direkt és közvetlenül Jemenbe irányuló
segítségnyújtással fel kívántak készülni arra az esetre is, ha Kairó ragaszkodna a Rijáddal
kötött megállapodáshoz. Októbertől a kínaiakkal és jugoszlávokkal együtt folyamatos
kapcsolatban álltak a szanaai vezetéssel, majd a cselekvés kényszere alatt – átmeneti
megoldásként – 1966. január elején a gerilla-hadviselés csehszlovák szakértőit, valamint a
hónap utolsó hetében – a polgárháború kirobbanása óta első alkalommal – összesen 22
rakomány szovjet és csehszlovák fegyvert, illetve lőszert küldtek teherszállítógépeken
egyenesen Jemenbe. Ott a szovjet képviselők a hírek szerint a felső vezetést a royalistákkal
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Effectiveness of Yemen Pact Uncertain. Tribesmen May Be Unwilling to Cooperate. Times, August 26, 1965.
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való kompromisszum elutasítására és a köztársasági kormányzati forma melletti további
elkötelezettségre presszionálták. 493
A jemeni vezetés állásfoglalása és Moszkva aktivizálódása ellenére az EAK és SzaúdArábia 1965 szeptemberében megkezdte a dzsiddai egyezmény végrehajtását, habár az tovább
növelte az Egyiptom-ellenességet az országban és újabb problémákat okozott Kairónak.
Létrejött a fegyverszünet, aminek sértetlenségére közös EAK–szaúdi katonai egységek
vigyáztak. Egyiptomi csapatokat vontak vissza Jemenből, ami a távozó katonák valójában
elenyésző létszáma ellenére annál nagyobb publicitást kapott a sajtóban. November 23-án 25–
25 royalista és köztársasági küldött részvételével összeült a nemzeti konferencia is Harad
városában. Az egyezményben azonban nem határozták meg egyértelműen a gyűlés feladatát,
ezért a tárgyaló felek eltérően értelmezték azt.494 A sikerrel kecsegtető, bíztató kezdet ellenére
emiatt nem született megállapodás a köztársasági és royalista oldal között, ezért Nasszer elnök
és Feiszal király akarata ellenére december 24-én a találkozó elhalasztása mellett döntöttek. 495
Kairó mind negatívabbnak ítélt jemeni politikájával szemben a szocialista országok
aktívabb szerepvállalása pozitív visszhangot váltott ki a köztársasági oldalon. A haradi
konferencia kudarcáért a szanaai vezetés egyszerre tette felelőssé a törzseket, valamint a
kompromisszumos megoldást szorgalmazó Szaúd-Arábiát és EAK-ot. Utóbbit külön
elmarasztalták a jemeni helyzet téves értékelése és az ebből fakadó elhibázottnak tartott
irányvonal erőltetése miatt. Reális esélyként merült fel részükről az egyiptomi támogatás
leépítése és még intenzívebb elkötelezettség a szocialista országok mellett. 496 Ennek ellenére
Nasszer elnök nem változtatott politikai irányvonalán és továbbra is a dzsiddai egyezmény
végrehajtására törekedett. Közös EAK–jemeni bizottságot állítottak fel a megállapodás
realizálására, bár az inkább az egyiptomi álláspont rákényszerítését szolgálta az ellene
tiltakozó köztársaságiakra. A gyors megbékélés érdekében lehetetlenné tették a Kairóban
tárgyaló Szallál elnök visszatérését Jemenbe, az egyiptomi irányvonallal szembeszálló Amri
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Activity by the Communists in Yemen. Times, January 26, 1966.; Hitch over Reopening Yemen Peace
Conference. Times, February, 21, 1966.; Page, 1971. 88.
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A két fél álláspontja különösen a konferencia belső szabályzata, az ideiglenes kormány összetétele, az
átmeneti időszak kormányformája és rendszere tekintetében különbözött. A szanaai küldöttek ugyanis szerették
volna elérni, hogy a megválasztott átmeneti kormány köztársasági elveket valljon és zárják ki abból a
megbuktatott uralkodócsalád tagjait. A royalisták azonban elutasították ezt arra hivatkozva, hogy a dzsiddai
megállapodás értelmében a találkozó feladata csupán a „Jemeni Állam” ideiglenes vezetésének felállítása,
beállítottságának meghatározása viszont már nem tartozik illetékességi körébe. Követelték emellett az egyiptomi
csapatok azonnali kivonását és népszavazás megtartását. Utóbbiak elfogadását viszont maguk az egyiptomiak
tették lehetetlenné, amikor Szanaában székelő főparancsnokságuk november 30-i figyelmeztetésében
egyértelműen a köztársasági küldöttek tudtára adta, hogy „élve eltemetik” őket, ha el merik fogadni a royalisták
feltételeit. (Guldescu, 1966. 323–329.; Hottinger, 1966. 303.; Wenner, 1967. 221–222.)
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Schmidt, 1968. 239–243.
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1968. Vol. XXI. Near East Region, Yemen. http://www.state.gov/www/about_state/history/vol_xxi/zi.html
162

miniszterelnököt pedig lemondatták. A tapasztalatokból okulva Szaúd-Arábiával összefogva
változtatni kívántak a második haradi konferencia megjelenő küldöttségeken, eltávolítva
azokból a hivatalosan a megegyezést akadályozó, valójában nacionalista eszmét valló
személyeket. Felmerült az a gondolat is, hogy az átmeneti időszak alatt közös royalista–
köztársasági bizottságot állítanak fel az ország irányítására, amivel a kormányzati rendszer
körül kibontakozó újabb vitákat kívánták elkerülni. Pozitívan hatott erre a folyamatra, hogy
ekkor Feiszal király is a fegyveres ellenségeskedés kiújulásának elkerülése mellett foglalt
állást.
A feszültség azonban 1966 márciusára ismét elmélyült Szaúd-Arábia és az EAK
között, amikor egyértelművé vált, hogy Nasszer elnök nem kívánja feladni jemeni pozícióit.
Döntésében szerepet játszott Feiszal királynak az arab szocializmus visszaszorítását célzó új
védelmi politikája, ami regionális szinten a szaúdi hadsereg modernizálásában mutatkozott
meg. Nasszer a szaúdi–brit fegyvervásárlásra úgy tekintett, hogy London ezzel a lépéssel
kívánja szavatolni a Dél-Arábiai Államszövetség és a térség olajsejkségeinek jövőjét, vagyis
távozása után a lokális nasszerista erők visszaszorításában játszott szerepét Rijádra akarja
átruházni. 497 Ezzel párhuzamosan a szaúd-arábiai uralkodó 1965 decemberében Iránban
látogatott, ahol a két vezető közös felhívásban fordult a világ összes muszlim országának
államfőjéhez egy iszlám csúcskonferencia összehívása érdekében. Ezt 1966 januárjában
Feiszal újfent megerősített jordániai, majd pedig Törökországban, Szudánban, Pakisztánban,
Marokkóban, Tunéziában, Guineában, valamint Maliban tett látogatása alatt. Kairó ezt közelkeleti befolyásának korlátozására irányuló kísérletnek tekintette. Tartott tőle, hogy az
egyiptomi és kommunista térnyerés visszaszorítását célzó, nagy eséllyel Irán mellett
Törökországot és Pakisztánt is magában foglaló iszlám szövetség létrejötte esetén Amerika és
Nagy-Britannia is aktívabb szerepet vállalna fel az arab monarchiák oldalán. Ez Jemen
esetében azt a következményt vonhatta volna maga után, hogy az egyiptomi csapatok
távozása után Szaúd-Arábia és a Dél-Arábiai Államszövetség azonnal egyesített támadást
indít és a köztársaság felszámolásával rövid idő alatt restaurálja az imamátus rendszerét.
Nasszer elnök emiatt a csúcstalálkozó megtartása ellen foglalt állást és azzal vádolta Feiszalt,
hogy a Nyugattal összefogva az Iszlám Paktumban a konzervatív arab rendszereket akarja
egyesíteni a megbukott Bagdadi Paktum helyettesítésére.498
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Stephens, 1971. 420–421.
Nasszer elnök a Kairói Egyetemen elmondott február 22-i beszédében a következőket fűzte az Iszlám Paktum
létrehozásához: „Mi, az Egyesült Arab Köztársaságban szembeszállunk azzal, hogy imperialista és reakciós
célok megvalósítására használják fel a vallást és az arra történő hivatkozást … Szembeszállunk az „Iszlám
Paktummal” és az iszlám csúcskonferenciával, mint ahogyan azt korábban is tettük a Bagdadi Paktum, az
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1966. február közepére nyilvánvalóvá vált az is, hogy a közös szaúdi–EAK
erőfeszítések ellenére sem ül össze a február 20-ra tervezett második haradi értekezlet.
Nasszert jemeni politikájának felülvizsgálatára sarkallta mindezek mellett, amikor a britek
február 22-én közzétett Fehér Könyvükben bejelentették kivonulásai szándékukat a DélArábia Államszövetség területéről az 1968-as év végéig. Ezt az egyiptomi vezető úgy
értékelte, hogy legfőbb céljának elérése, az arab forradalom kiterjesztése a Perzsa-öböl
egészére, karnyújtásnyira vált tőle. Emiatt azonnal bejelentette, hogy csapatait Jemenben
fogja állomásoztatni mindaddig, amíg azt a helyzet úgy kívánja meg. 499 A polgárháború
lezárása helyett így hamarosan – egyes nyugati diplomaták véleménye szerint szovjet hatásra
– a London távozásával keletkező dél-arábiai hatalmi vákuum kitöltésére irányuló
erőfeszítések kerültek az egyiptomi külpolitika homlokterébe. 500 Feladták a reményt a döntő
győzelem kivívásáról és felkészültek egy hosszan elhúzódó, defenzív háború megvívására. Az
ennek

értelmében

megalkotott

„Hosszú

Lélegzetvételű”

stratégiának

megfelelően

felfüggesztették az EAK erők kivonását és védelmi pozíciót vettek fel a veszteségek
minimalizálására: Észak-, illetve Kelet-Jemen kiürítése után az országban állomásozó
egységeiket délen, a Szanaa–Taizz–Hodeida háromszögben vonták össze, míg ezzel
párhuzamosan fokozták az EAK-barát dél-arábiai disszidensek – elsősorban a Megszállt DélJemen Felszabadítási Frontja, a FLOSY egységeinek – kiképzését és felfegyverzését. Ezzel az
egyiptomiak előnyös pozícióba kerültek az államszövetség területén zajló küzdelem
tekintetében, viszont tovább rontotta népszerűségüket az Amri köztársasági elnök vezetette
prominens köztársaságiak körében, akiknél a köztársaság védelme elsőbbséget élvezett
nasszerista elemek dél-arábiai hatalomra segítése előtt. Így a dzsiddai egyezmény értelmezése
körül kibontakozó vita, a royalista–köztársasági ellentét ismételt kiéleződése, Szanaa erősödő
nyomásgyakorlása Kairóra, párosulva a britek kivonulási szándékával és Feiszal királynak az
Eisenhower-doktrína és az összes többi haladásellenes, gyanús imperialista mesterkedés esetében.” Heikal az
alábbi megjegyzést fűzte ehhez: „az Iszlám Paktum közelebb áll az Egyesült Államokhoz és Nagy-Britanniához,
mint Istenhez, közelebb Johnson elnökhöz és Wilson miniszterelnökhöz, mint Mohamed prófétához”. (Maslov,
K.: Imperialism and Reaction at Work. International Affaires (Moscow) (6) June 1966. 87.; Rahmy, 1983. 155,
170–171.; Sterkina, S.: Behind the Screen of the Islamic Pact. International Affaires (Moscow) (4) April 1966.
87.)
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Nasszer elnök tisztában volt azzal, hogy a Dél-Arábiai Államszövetség uralkodói sokkal kiszolgáltatottabb
helyzetben voltak a britektől, mint a Jemeni Arab Köztársaság vezetői Kairótól. Bízott emiatt abban, hogy az
angolok távozásával a két Jemen egyiptomi védnökség alatt egyesül, hogy egy forradalmi bázist alkosson.
Elképzelése szerint innen a forradalom eszmeisége rövid idő alatt elterjedt volna az arab felszabadító mozgalmak
gerillahálózatain keresztül az egész félszigeten. Ennek megvalósulásával ezek az országok az EAK bábállamai
lettek volna és az itt található olajforrások egyiptomi ellenőrzés alá kerültek volna. Bekövetkeztével az olajt
politikai fegyverként alkalmazhatta volna a Nyugat ellen, valamint a befolyó bevételekből finanszírozni tudta
volna az egyiptomi gazdaság fejlesztését. (Hopes of Implementing Yemen Pact Fade. Threat of New Tension in
Middle East. Times, March 4, 1966.; Stephens, 1971. 422–423.)
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EAK befolyás visszaszorítását célzó Iszlám Paktum létrehozására irányuló törekvésével
együttesen váltotta ki a katonai megoldás fokozatos előtérbe kerülését. 501
Az eszkalálódó feszültség enyhítésére asz-Szabáh kuvaiti emír, kairói látogatását
felhasználva, felajánlotta jószolgálati segítségét. Kísérlete hiábavalónak bizonyult, mivel
Feiszal király mereven elzárkózott a Nasszer elnökkel való találkozó elől. Ennek az
eseménynek, illetve royalisták felújított szaúdi támogatásának következtében március 22-én
Nasszer elnök bejelentette, hogy a határ mentén fokozódó royalista aktivitást a szaúdi Dzsizan
és Nadzsrán bázisok elleni légitámadásokkal fogja megtorolni. Fenyegetésére válaszként
Feiszal király Nagy-Britanniától rendelt vadászgépeket országa légierejének megerősítésére,
valamint május 1-én ismertették annak a szerződésnek a tartalmát, aminek értelmében az
angolok repülőtér építésére kaptak megbízást a jemeni határtól északra. Nasszer erre reagálva
már az említett szaúdi bázisok katonai elfoglalását helyezte kilátásba, míg a köztársaságiak 5én közzétett kormánynyilatkozatukban területi igényt fogalmaztak meg Asír tartomány
délnyugati részére, ahol a két szaúdi város elterült. 502 Az egyiptomi kormány ezzel feladta a
jemeni kérdés kompromisszumos megoldását és a köztársaságiak legnagyobb megelégedésére
a dzsiddai egyezmény végrehajtása lekerült a napirendről.
A konfliktus katonai úton való rendezéséhez való visszatérés után az EAK mindent
megtett az aktivizálódó szovjetek visszaszorítására és féltve őrzött befolyásának megóvására.
Visszatartották emiatt például azokat a páncélosokat, amiket Amri miniszterelnök rendelt az
NDK-ból. Az egyiptomiaknak a jemeniekkel szemben tanúsított hatalmaskodó magatartása
legegyértelműbben 1966 májusában Koszigin szovjet államfő kairói látogatása alatt
mutatkozott meg. Amikor ugyanis az egyiptomi kormány minden erőfeszítése ellenére sor
került a jemeni és szovjet államfő találkozójára, annak végén Nasszer elnök személyesen
vétózta meg az akkor már 18 000 fős létszámú jemeni hadsereg felszerelésére tett szovjet
ígéretet. Látva az elmélyülő EAK–izraeli feszültséget Moszkva nem akart Kairóval
konfrontálódni, amivel külpolitikai értelemben az egyiptomiaknak sikerült elszigetelniük
Jement a Szovjetuniótól. Az egyetlen közvetlen összeköttetést a szocialista országokkal
mindössze az 1967 májusában Szanaáig meghosszabbított Moszkva–Kairó légi-közlekedési
útvonal jelentette. 503
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A köztársaság politikai mozgásterének beszűkülése
A folytatódó jemeni konfliktus és az EAK-szaúdi viszony elmérgesedésének egyik
következményeként teljesen háttérbe szorult a fokozódó politikai zűrzavarral küzdő szanaai
kormány szerepe. Az irányítást egyértelműen az EAK tartotta kezében és következetesen
megakadályozott minden, domináns helyzetét megkérdőjelező, valamint a jemeniek
kiszolgáltatott helyzetén javító kísérletet. Ilyen körülmények között a jemeni politikusok
szerepe mindössze az EAK jemeni politikájának támogatására korlátozódott.
Amikor azonban sorozatosan kudarcot vallottak az április óta a háttérben zajló kuvaiti
közvetítési kísérletek, mind nagyobb lett az elégedetlenség a jemeni vezetésen belül, valamint
az EAK gazdasági segítség iránti kérelmét az USA Kairó arábiai politikájától tette függővé,
az EAK módosította addigi politikai irányvonalát és kezdeményezően lépett fel. Egyfelől
Kuvait közvetítésével kész volt felújítani tárgyalásait Feiszallal, noha tisztában volt vele, hogy
az eleve kudarcra van ítélve. Ugyanakkor viszont a korábbi szaúdi–egyiptomi megállapodást
felrúgva, minden előzetes konzultációt mellőzve augusztus 12-én 9 hónapi kairói tartózkodás
után lehetővé tette az addig kairói háziőrizetben lévő Szallál marsall visszatérését Jemenbe az
arab világban betöltött vezető szerepének megóvása, a jemeni kormányon belüli jobbratolódás
megakadályozása és a Szaúd-Arábiára való nyomásgyakorlás érdekében. Az elnök ismételt
hivatalba lépése után növekedett a jemeni vezetés aktivitása. A siker politizálás garantálására
házi őrizetbe helyezték a Nasszer elnök döntése ellen tiltakozó és annak visszavonására
szeptember elején Kairóba látogató politikai ellenzéket, míg az otthon maradottak között
komoly tisztogatást hajtottak végre. 504 Mindez azonban nem tudta hatékonyan felszámolni a
köztársasági oldalon keletkezett súlyos megosztottságot, sőt. A lemondatott kormány hívei
tömegesen

menekültek

az

országból,

majd

megalakították

a

Független

Jemeni

Republikánusok Mozgalmát a forradalom vívmányainak megóvására, a kamiri konferencia
határozatainak valóra váltására, a béke megszilárdítására, a jemeni nemzeti karakter
megőrzésére és az országot a nemzetközi politikai életben megillető szerep biztosítására. 505 A
sebtében felállított Állambiztonsági Törvényszék által lefolytatott kirakatperekkel és
kivégzésekkel párhuzamosan mind gyakrabban került sor merényletekre október folyamán
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Szallál elnök hívei és ellenzéke között, egyiptomi rendfenntartó katonákat öltek és
csonkítottak meg, valamint fellázadt több, addig a köztársasághoz lojális törzs. 506
A köztársaságiak szerencséjére az utánpótlási gondokkal küszködő royalisták táborát
is határozatlanság és zűrzavar uralta. Az egyiptomi erők visszavonása ellenére csökkent a
zeidita törzsek támogatása, a royalista vezetést pedig a szaúd-arábiai gyógykezeltetésen
résztvevő imám távollétében gyanakvás, féltékenység és inkompetencia osztotta meg.
Csalódást okozott számukra Feiszal király is, aki a harcoló törzsek intenzív segélyezése
helyett a szaúdi politikának jobban megfelelő Népi Erők Uniójának, a Harmadik Erő egyik
ágának próbált híveket szerezni az egyiptomiak által feladott területeken. Megdöbbenésük
fokozódott, amikor az ellenségeskedés kiújulásának elkerülésére a szaúdi uralkodó
támogatásnak befagyasztásával fenyegette meg őket, amikor az 1966. augusztusi táifi
konferenciájukon általános támadás megindításáról határoztak az újra aktivizálódó EAK erők
ellen.
1966 őszére ugyanis lezárult „Hosszú Lélegzetvételű” stratégia, hogy a helyét egy
sokkal agresszívabb katonapolitika vegye át. Újabb csapatokat vezényeltek Jemenbe az ott
állomásozó expedíciós erők megerősítésére, szeptemberben pedig több hónapos kihagyás után
újra megindultak a bombázások. Ismét megromlott emiatt a kapcsolat Nasszer elnök és
Feiszal királya között. Az EAK erők további jemeni állomásoztatásának bejelentése, valamint
a sokasodó összecsapások egyértelműen a kuvaiti egyezmény kudarcát jelentette. Nem
válhatott valóra emiatt a szaúdi uralkodó reménye, hogy hatalomra segítse a békés megoldás
garanciájának tekintett Harmadik Erő mozgalmát az egyiptomiak távozása után. Emiatt,
valamint a szaúdi Nadzsrán és Dzsizan október közepi bombázása után már nem emelte fel
szavát a royalisták korlátozására, akik így felújították katonai aktivitásukat. Decemberben
emiatt megszaporodtak az összetűzések az egyiptomiakkal, akiknek a royalisták mellett még a
disszidens köztársaságiakat rejtegető törzsekkel is meg kellett küzdenie. 507
1967 elejére mélypontra került Kairó és Rijád viszonya. 1966. december folyamán
bombamerényletekre került sor Szaúd-Arábiában különböző katonai létesítmények,
kormányhivatalok és az uralkodói palota ellen. Az 1967. január folyamán letartóztatott és
márciusban kivégzett jemeni merénylők, az „Arab-félsziget Népének Federációja” tagjai
kihallgatásuk során bevallották, hogy Jemenben szolgáló egyiptomi tanácsadók képezték ki
őket és látták el az akcióhoz szükséges eszközökkel. Kairó nem tagadta az ezt követő szaúdi
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vádakat, sőt azt is lehetővé tette, hogy a merényleteket elkövető szervezet az Arabok Hangja
Rádióban újabb terrorista akciókat helyezzen kilátásba. Az ellentét tovább éleződött Nasszer
és Feiszal között, amikor ugyancsak januárban az EAK elnök felajánlotta Szaúd ex-királynak
az egyiptomi letelepedés lehetőségét. Utóbbi nemcsak hogy élt a lehetőséggel, de áprilisban
személyesen látogatott el Jemenbe, ahol elismerte és 1 millió dolláros adománnyal támogatta
a jemeni köztársasági rendszert. 508 A dzsiddai egyezmény után létrehozott közös
békebizottság is befejezte működését, amikor annak összeesküvéssel megvádolt szaúdi tagjai
januárban visszatértek hazájukba. 509
Eközben az EAK folytatta a feltételezett royalista főhadiszállások ellen intézett légi
csapásait, amik az esetek többségében inkább az ártatlan polgári lakosság körében szedtek
áldozatokat. A nagy hatóerejű- és napalmbombák mellett kisméretű, késleltető szerkezettel
ellátott robbanószerkezeteket és vegyi fegyvert is bevetettek a royalista harci szellem
megtörésére. 510 Habár utóbbiak használatát nemcsak a Vörös Kereszt helyi munkatársai,
hanem a kimondottan az eset pontos kivizsgálásra felállított nemzetközi vizsgálóbizottság is
megállapította, elmaradtak az érdemi lépések az ügyben nem utolsó sorban az ENSZ és a
Nemzetközi Vöröskereszt habozó és óvatos álláspontja miatt. Az egyetlen következménye az
esetnek kimerült annyiban, hogy kiváló hivatkozási alapot adott a köztársasági rendszertől az
elismerést februárban visszavonó Jordániának és Tunéziának tettük megindoklására. 511
Eközben tovább mélyült a szakadék a köztársaságiak oldalán. Nem tudta Szallál elnök
az Arab Szocialista Unió mintájára létrehozott Jemeni Forradalmi Népi Unióval sem
biztosítani EAK-barát politikájához a teljes köztársasági oldal lojalitását. Megosztottságukat
Feiszal király is szította, aki a különböző disszidens köztársaságiakat vagy egy egységes, a
Szallál-kormány és az EAK ellen küzdő hazafias frontot létrehozására, vagy a befolyása alatt
álló Népi Erők Uniójához való csatlakozásra bíztatta. A folyamat végül oda vezetett, hogy a
Jemeni Forradalmi Front politikai szervezet felhívására a köztársasági ellenzék 1967. március
3–8. között konferenciát tartott Szabáhban. Az ott elfogadott határozatában a résztvevők a
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harcokért mind az EAK-ot, mind Szaúd-Arábiát tették felelőssé, Nasszert pedig külön
elmarasztalták a még 1966 szeptemberében Kairóba látogató Szallál-ellenzék fogva tartásáért.
Petíciót fogalmaztak az ENSZ-nek egy, az EAK háborús bűneit kivizsgáló semleges bizottság
felállítása

érdekében,

valamint

a

30 000

fős

„Jemeni

Felszabadítási

Hadsereg”

megszervezéséről döntöttek. 512
Sokkal eredményesebbnek bizonyult a köztársasági kormány törzsi politikája. A törzsi
autonómia

helyreállításának,

az

egyiptomi

megtorló

akcióik

számának

radikális

lecsökkenésének, valamint a szanaai vezetés által folyósított anyagi, élelmiszer és
fegyvertámogatásnak köszönhetően 1967. április–május folyamán több, addig royalista
érdekekért harcoló törzs csatlakozott a köztársasági oldalhoz. Támogatásukkal számos,
korábban elveszített régió került ismét a központi hatalom fennhatósága alá, valamint
lehetővé vált az EAK számára, hogy az eszkalálódó arab–izraeli krízissel párhuzamosan
fokozatosan csökkentse Jemenben állomásozó csapatait.
Ezzel egy időben virágzottak a szovjet és a kínai nem-katonai jellegű
segélyprogramok. 1965-re körülbelül 550 jemeni diákok folytatott felsőfokú tanulmányokat a
Szovjetunióban és Kelet-Európában, ami 25%-os emelkedést jelentett a korábbi évekhez
viszonyítva. A technikusi képzésben résztvevők száma megduplázódott, amivel létszámuk
1966-ra körülbelül 240 fő lett. 1967 februárjában szovjet küldöttség hivatalosan is átadta azt
három, összesen 2 000 férőhelyes középiskolát Szanaában, Hodeidában és Taizzban, amelyek
működtetésére szovjet oktatók érkeztek az országba. Az alapfokú képzés legnagyobb külföldi
pártfogójának továbbra is Kuvait számított Jemenben, amihez Magyarország és Bulgária
gyakorló iskolák átadásával járult hozzá.
Nasszer elnök legnagyobb felháborodására a kínaiak az addigi 45 millió dolláros
értéket meghaladó segélynyújtásuk mellett készek voltak az EAK-ot kijátszva további
támogatást nyújtani közvetlenül Jemennek. Így 1966 áprilisában kulturális egyezményt
kötöttek az országgal, amiben ígéretet tettek egy 800 fős technikusi képzést biztosító iskola
felépítésére, felszerelésére és irányítására Szanaában, valamint egy kórház felépítésére és
működtetésére, amihez júliusban megérkezett a kínai orvosok egy csoportja. A szovjet
egészségügyi hozzájárulás egy 1967-ben befejezett, teljesen felszerelt és személyzettel ellátott
500 személyes kórházból és rendelőből állt, valamint további 23 orvos dolgozott más
egészségügyi intézményben szerződéssel. A Szovjetunió a kulturális kapcsolatok keretén
belül operett csoportot küldött, valamint számos filmbemutatót rendezett Jemenben. A kínaiak
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több kulturális és sajtóküldöttséget küldtek, illetve fogadtak egymás kulturális életének
megismerésére és népszerűsítésére 1966 második feléig. 513
1965-ig Jemen a Szovjetuniótól 92, Kelet-Németországtól 10, míg Kínától 40 millió
dollár hitelt kapott. Szanaa az elkövetkező két évben más országtól nem vett fel újabb
összegeket, hanem a régebbiek kihasználására törekedtek. A szovjetek fejlesztési terveik
többségét Hodeidában valósították meg. 514 Megközelítőleg 700 szakértőjük dolgozott a
halászati iparág fejlesztésén, a parti őrség megszervezésén, konzerv- és cementgyár
létesítésén, félsivatagos területek gyapottermesztésre alkalmassá tételén, a Hodeida–Taizz út
építésén, a város infrastruktúrájának tökéletesítésén, valamint katonai kiképzőként.
Geológusaik folyamatos kutatásokat végeztek mindezek mellett az ország természeti
kincseinek

feltérképezésére

és

1967

januárjában

mész-,

valamint

jó

minőségű

szénlelőhelyeket tártak fel. 515 Az NDK ezzel egy időben telefon és távíróhálózatot épített ki
Szanaában, Taizzban és Hodeidában az 1966. április 1-én megkötött szerződésnek
megfelelően. 516 A kínaiak az egyiptomi tankok által megrongált útvonalak javítása mellett
megkezdték a Szanaa–Szaada országút első szakaszának és egy textilgyár építését Szanaában.
Utóbbi 1966. decemberi elkészülte után 1 500 fő – közöttük tekintélyes számú nő – számára
biztosított munkalehetőséget és az elvárások szerint biztosította volna az ország teljes
textilszükségletét. 517
A szovjetek anyagi és tárgyi segítségnyújtásuk mellett politikailag aktívan támogatták
az ENSZ-ben a különböző jemeni panaszokat és beadványokat. Az ezekkel kapcsolatos brit
cáfolatokat és állításokat Nyikoláj Fedorenko szovjet küldött következetesen cáfolta és azokat
olyan koholmányoknak kiáltotta ki, amikkel a britek a függetlenségért küzdő dél-arábiai
lakossága ellen elkövetett agressziójukat akarják leplezni.518
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A szocialista államok térnyerésére mindezeken felül további lehetőséget biztosított a
jemeni közvéleményben eluralkodó Amerika-ellenességre. A Rijádnak nyújtott támogatás
miatt már korábban kiélezetté vált a szanaai vezetés viszonya Washingtonnal a Jemenben
megvalósított nagy volumenű segélyprogramok ellenére. 519 A helyzeten tovább rontott az első
Hawk ütegek megérkezése Szaúd-Arábiába 1966 novemberében és az amerikai kiképzők
növekvő szerepvállalása az ország légvédelmében. Szanaa válaszul a royalistáktól
zsákmányolt amerikai fegyverek kiállításával megpróbálta elhitetni a lakossággal, hogy az
USA a háttérben folyamatosan a köztársaság megdöntésén munkálkodik. Nem örvendett nagy
népszerűségnek az amerikaiak által 1965-re befejezett 400 km hosszúságú Mokka–Taizz–
Szanaa országút sem, mivel az a kínaiak által épített útszakaszokkal ellentétben nem
rendelkezett

szilárd

útburkolattal.

A

jemeni

tisztségviselőket

emellett

egyenesen

felháborította, amikor az Egyesült Államok megtagadta gazdasági segélyének egyiptomi
csatornákon történő folyósítását és az 1961 óta irányításuk alatt álló mokkai kikötő EAK
ellenőrzés alá való helyezését. Az amerikai állampolgárok emiatt gyakran voltak kitéve a
jemeni hatóságok rosszindulatú zaklatásainak és fiktív vádaskodásának; sokukat kémkedés
vádjával letartóztatták, majd kiutasították az országból. 520 A két ország amúgy sem stabil
kapcsolatai 1967 áprilisára mélypontra kerültek, amikor 25-én aknavető támadást intéztek egy
taizzi lőszerraktár ellen. Az akciót követően hamarosan letartóztatták az AID (US Agency for
International Development) két munkatársát azzal a váddal, hogy le akarták rombolni az egész
várost. A köztársasági kormány azonnal felfüggesztette a szervezet munkáját az országban és
ölbe tett kézzel nézte, ahogy a lakosság „spontán” tüntetések során az egyesület
intézményeibe behatolva hatalmas pusztítást végez a berendezésekben. 28-án egy amerikai
szóvivő a segélyprogram beszüntetését helyzet kilátásba, amire válaszul a jemeniek
lefoglalták az országban található összes amerikai tulajdonban lévő felszerelést és
vagyontárgyat. 521 Májusban bíróság elé állították a két letartóztatott amerikait. Meglepő
módon a tárgyalás harmadik napján óvadék ellenére szabadlábra helyezték őket annak
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ellenére, hogy komoly esély volt a halálos ítélet meghozatalára. Rövid tárgyalások után
elhagyhatták az országot a többi 130 Jemenben dolgozó amerikai személlyel együtt, ami egyet
jelentett az addig általuk végzett jelentős vízfeltárási és útépítési munkálatok lezárulásával. 522
Helyüket és szerepüket a többi Jemenben tartózkodó külföldi ország vette át. A Szovjetunió
utat épített Taizz és Hodeida között, teljes kapacitással megkezdte működését a Szanaa
mellett felépített kínai textilgyár, az EAK, Irak és Kuvait támogatásával pedig iskolákat és
kórházakat létesítettek svéd és magyar szakemberek közreműködésével. Az USA után
azonban az EAK-nak is hamarosan el kellett hagynia az országot. Az 1967. júniusi hatnapos
háborúban elszenvedett megsemmisítő vereség egyik következményeként kénytelen volt
fokozatosan feladni jemeni pozícióit, és a szocialista országok addigi, már önmagában véve is
jelentős támogatása ekkortól gyakorlatilag kizárólagossá vált. 523
Mindezek a folyamatok azonban ismeretlenek maradtak a szocialista országok
közvéleménye előtt, kevés beszámoló látott napvilágot sajtójukban a jemeni belpolitikai
helyzettel kapcsolatban 1964 októbere és 1967 júniusa között. Amikor azonban a szovjet
cikkekben elvétve mégis utaltak rá, akkor a múlt örökségeinek részletekbe menő tárgyalását
követően felmagasztalták a hősies jemeni hazafiak elszánt küzdelmét szabadságuk és hazájuk
újjászületéséért, illetve az EAK-kal és a szocialista országokkal kialakított szoros katonai–
gazdasági együttműködést, ami lehetővé tette számukra ellenfeleik legyőzését és az akadályok
leküzdését. Az egyiptomi beavatkozással kapcsolatban következetesen hangsúlyozták, hogy
arra a köztársaságiak kérése miatt került sor a külső agresszió elhárítására. Beszámoltak a
dzsiddai egyezményről és a többi eredménytelen tárgyalásról is, ahol mindig elismeréssel
szóltak Nasszer pozitív kezdeményezéseiről és ellenfeleit – Nagy-Britannia és Szaúd-Arábia
mellett immáron a nagy amerikai olajtársaságokat is – tették felelőssé a kudarcokért, valamint
az anarchikus állapotokért. Utóbbival kapcsolatos hangok a taizzi lőszerraktár ellen elkövetett
merénylet után felerősödtek. Az addig titkos köztársaság-ellenes felforgató tevékenységet
folytató USA-t a nyílt küzdelem kirobbantásának szándékával vádolták, miközben az AID
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segélyszervezet munkatársait kémkedéssel, számos áldozatot követelő szabotázzsal és
gondatlansággal gyanúsították meg. 524
Az ország belügyi helyzetével kapcsolatos cikkek már sokkal tényszerűbbek voltak.
Tudósítottak a gyakori kormányváltozásokról, miközben gyakorlatilag teljesen figyelmen
kívül

hagyták

Szallál

személyét.

Beszámoltak

a

köztársasági

vezetést

megosztó

véleménykülönbségről, habár ennek pontos okait nem tisztázták. Alkalomadtán azt is
elismerték, hogy a royalisták folyamatos sikerei nem kizárólag a szaúdi beavatkozásnak
köszönhető, hanem fontos szerepe volt abban a vallási lojalitásnak, a kudarccal végződött
reformoknak, valamint a vezetés elhibázott politikájának, ami inkább a külvilág ügyeire
koncentrálta figyelmét ahelyett, hogy energiáját a gazdaság és az állami szerkezet kiépítésére
fordította volna. 525
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A kapcsolatok dinamizálódása Magyarország és Jemen
között
1964 második fele, a vállalások realizálása
Az 1962. szeptemberi forradalmat követő másfél év alatt Magyarország erkölcsi,
politikai és segélytámogatásának köszönhetőn elmélyült az addig felszínes viszony a Jemeni
Arab Köztársasággal. A két ország kapcsolata 1964 tavaszán új szakaszba lépett, amikor
májusban a Szallál elnök által vezetett kormánydelegáció magyarországi látogatása és
tárgyalásai során a két ország vezetőinek személyes találkozása mellett aláírásra kerültek az
első államközi egyezmények. Tulajdonképpen ez az időpont tekinthető a két állam közötti
gyakorlati együttműködés kezdetének. Lényegében ekkor alakultak ki azok a főbb területek,
amelyeken az adott körülmények között, azaz a jemeni társadalom aktuális gazdasági,
politikai és kulturális szintjének megfelelően lehetőség mutatkozott a két állam konkrét
együttműködésére.
A magyar kormány a jemeni elnök látogatását követően kiemelt jelentőséget
tulajdonított az aláírt egyezményekben vállalt kötelezettségek mielőbbi teljesítésére. Emiatt
1964. július végén Szanaába utazott Rácz Pál, Magyarország Jemenben akkreditált
nagykövete és ott átadta a jemeni félnek felajánlott 2 millió forint értékű – speciális cikkeket,
gyógyszert, orvosi műszereket, kórházi felszereléseket, textilt, általános iskolai berendezési
tárgyakat és közlekedési eszközöket tartalmazó – segélyküldeményt.
Nyolc napos ott-tartózkodása alatt a jemeni kormány vezetői újabb igényeket
fogalmaztak meg. Kérték, hogy a magyar illetékesek jelöljék ki az ösztöndíjasok fogadásának
időpontját, határozzák meg a felajánlott magyar egészségügyi intézmény felállításának
időpontját, magyar parlamenti delegációt hívtak meg nemzetgyűlésük szeptember 26-i
megnyitására, illetve tájékoztató anyagot kértek a magyar alkotmányról és az országgyűlés
működéséről. Szerették volna emellett még, ha hazánk orvosokat küld Jemenbe, jemeni
katonatiszteket fogad magyarországi kiképzésre, magyar filmeseket küld Jemenbe
dokumentumfilm elkészítésére, végül gazdasági delegációt vártak a kölcsönös kereskedelmi
forgalom felmérésére. 526
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A májusi tárgyalások után a kérések többsége nem érte váratlanul a magyar
illetékeseket, sőt. Ekkora az illetékes magyar pénzügyi szervek már jóváhagyták a húsz
jemeni ösztöndíjas útiköltségének fedezését, akik érkezésére szeptember első heteiben
számítottak. A Külkereskedelmi Minisztérium szeptember elejére több változatban is
elkészítette a felajánlott baleseti és traumatológiai kórház felszerelésével és üzembe
helyezésével kapcsolatos terveit, magyar orvosokat kiküldését azonban ekkor még nem
tartották célszerűnek. Ugyancsak elhatárolódtak jemeni tisztek magyarországi kiképzésétől,
mivel ezt a feladatot az Egyesült Arab Köztársaság hadserege látta el és feltételezhető volt,
hogy a jemeni kérés teljesítése határozott tiltakozást váltott volna ki Kairó részéről. A
Kulturális Kapcsolatok Intézetével és a Művelődésügyi Minisztériummal való egyeztetést
követően támogatták viszont a magyar filmesek jemeni forgatására vonatkozó gondolatot.
Nem került végül sor a magyar parlamenti delegáció kiutazására sem, mivel az invitálásra
nem hivatalos beszélgetés során került sor, amit nem követett formális meghívás. Mivel a
gazdasági szakdelegáció kiutazásával kapcsolatos intézkedések ekkorra már megtörténtek, így
a magyar alkotmányról és Országgyűlésről kért tájékoztató anyagot velük küldték el. 527
A Budapesten tárgyaló jemeni kormánydelegáció kérésének eleget téve szeptember
16–27. között Siklós Ferenc, a Külkereskedelmi Minisztérium osztályvezetőjének
irányításával négytagú gazdasági szakdelegáció utazott Szanaába a jemeni piacon mutatkozó
kereskedelmi adottságok és a magyar−jemeni kereskedelmi kapcsolatok beindításának
feltérképezésére, valamint hogy tárgyalásokat folytasson a hitelegyezményben felajánlott 1
millió dollár felhasználásáról.
A megbeszélések végén a magyar delegáció vállalta egy, a jemeni kormány által
biztosított épületben 80–100 ágyas ortopéd és traumatológiai kórház berendezését és a
szükséges orvosi és sebészeti műszerekkel való felszerelését, 2 vérgyűjtő állomáshoz
szükséges berendezés és 4 röntgenkészülék felszerelését másik kórházakban, illetve 2 magyar
szakember 1 éves jemeni tartózkodását a leszállított kórházi felszerelések karbantartására és a
helyi személyzet betanítására. Megegyezés született emellett a 20 jemeni szakképesítős 10
hónapos magyarországi oktatásáról, ami mellett a jemeniek indítványozták 5 jemeni orvos
továbbképzését is. 528 Nem született azonban megállapodás a hitelkeret felhasználása ügyében,
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mivel a jemeniek kedvezőtlennek ítélték meg az egyezményben lefektetett pénzügyi
feltételeket és a felajánlott árucikkeket. 529
Az őszi hónapok folyamán megkezdődött a kulturális egyezmény végrehajtása,
melynek értelmében a már Magyarországon tanuló jemeni diákcsoporton felül újabb húsz
hallgatót fogadtak felsőfokú tanulmányok folytatására, akiknek a teljes ellátáson kívül az
útiköltségét is fedezte a magyar állam. Novemberre elkészült Knoll István színes
dokumentumfilmjének végleges összeállítása Jemen életéről, a szeptember 27-i nemzeti
ünnepről, valamint a nemzetgyűlés megnyitása alkalmából rendezett ünnepségekről, ami a
kereskedelmi és politikai előnyökön, valamint gesztusértékén túl a kulturális egyezményben
vállalt kötelezettségek egy részének teljesítését is jelentette Magyarország számára. 530
Bemutatóját 1965. február 7-én tartották meg a kairói magyar nagykövetségen. Ugyanekkor a
magyar állam ajándékaként személyesen adta át Szallál elnöknek a film egy kópiáját az éppen
Jemenben tartózkodó dr. Heid József, a leendő magyar kórház igazgatója.531
A jemeni kormánydelegáció magyarországi látogatásának előkészítésével és az azt
követően lebonyolított akciókkal párhuzamosan bizonyos fokig megélénkült a köztársasági
kormánnyal fenntartott diplomáciai kapcsolat is. Október 20-án kicserélésre kerültek a
magyar–jemeni barátsági és együttműködési szerződés ratifikációs okmányai, amivel hatályba
léptek annak cikkei. 532 A magyar nagykövetség rendszeres együttműködést alakított ki a
kairói jemeni nagykövetséggel, hazánk kairói nagykövete pedig 1964. második felében
számos

alkalommal

Szanaába

látogatott,

ahol

megbeszéléseket

folytatott

több

szakminiszterrel. Nem sikerült viszont elérni, hogy Jemen nagykövetet akkreditáljon
Budapestre.
Az arab ország elmaradott körülményeit, a szocialista országokhoz fűződő
kapcsolatainak jellegét és a folytatódó polgárháborút figyelembe véve Budapesten nem
remélték szélesebb körű gazdasági együttműködés kialakítását Jemennel. A hitelegyezmény
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végrehajtására és az árucsere-forgalom kiszélesítésére irányuló erőfeszítéseket sikertelennek
ítélték meg emiatt, bár utasították a magyar külkereskedelmi vállalatokat az adódó üzleti
lehetőségek megragadására és hatékony kiaknázására a szükséges banki garanciák birtokában.
A kapcsolatok szinten tartása érdekében viszont kedvezően bírálták el magyar orvosok és
szakemberek kiutaztatására vonatkozó kérést, ígéretet tettek 10 szakember küldésére egy éves
időtartamra, valamint vállalták az 5 jemeni orvos fogadását egy éves magyarországi
továbbképzésre. 533
Tekintettel az EAK belpolitikai és főleg gazdasági és pénzügyi helyzetére, valamint az
egyiptomi csapatok kivonását követelő mozgalom aktivizálódására, 1964 végén magyar
részről elképzelhetőnek tartották, hogy Nasszer elnök hajlandónak mutatkozik bizonyos
engedményekre, sőt, nem tartották kizártnak Szallál elnök közelgő leváltását sem. Utóbbi
végül is nem következett be és a Nasszer elnökkel való találkozás után Szallál továbbra is
tisztségében maradt. Ennek ellenére a jemeni helyzetet az új kormány megalakulása után is
zavarosnak és áttekinthetetlennek ítélték meg, mivel bizonytalan volt számukra, hogy a
szemben álló csoportosulások a jövőben melyik oldalhoz fognak csatlakozni. 534 Az új
kormány által bevezetett politikai és gazdasági változtatásokat mindenesetre pozitívan
értékelték, megítélésük szerint nem fenyegette veszély a köztársasági rendszer létét. Emiatt az
1964-es tárgyalásokon vállalt kötelezettségek további teljesítése mellett foglaltak állást. 535

Magyarország és a dzsiddai folyamat
Magyarország érdeklődéssel követte nyomon a köztársasági oldalon eluralkodó
megosztottságot és a kibontakozó konszolidációs folyamat kudarcát. Egyértelmű volt
számára, hogy a jemeni polgárháború amellett, hogy mind súlyosabb politikai, gazdasági és
katonai problémát jelentett az EAK számára, negatívan befolyásolta az arab országok
egymással kialakított kapcsolatait is. Tudatában voltak annak is, hogy a dél-arábiai helyzet,
illetve a Vörös-tenger katonai ellenőrzése miatt az EAK sem politikailag, sem stratégiailag
nem engedhette meg magának jemeni pozíciói egyszerű feladását. A dzsiddai egyezményben
vázolt kompromisszumos megoldást emiatt magyar részről elfogadhatónak ítélték meg, noha
helytelenítették a jemeni vezetők kizárását a tárgyalásokból. Sikeres megvalósulásával
megítélésük szerint ugyanis lehetővé vált volna a pozíciók nagy részének megtartása, a
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köztársasági rendszer fennmaradása, az arab országok közötti feszültség enyhülése, valamint
a Kairóra nehezedő teher csökkenése. 536
Bár a haradi konferencián nem született megegyezés, magyar részről több
szempontból is sikernek értékelték megtartását. A korábbi, megegyezésre irányuló
kísérletekkel szemben nem újultak ki azonnal a harcok a szembenálló felek között, SzaúdArábia és az EAK a kudarc miatti kölcsönös vádaskodás helyett befolyásukat a konferencia
sikere érdekében vetették latba, valamint a köztársaságiaknak sikerült megszilárdítaniuk
addigi ingatag helyzetüket mind a királypártiakkal, mind az egyiptomiakkal szemben. 537
Amikor viszont egyértelművé vált, hogy nem kerül végrehajtásra a dzsiddai
egyezmény, a kudarc okát a dél-arábiai felszabadító mozgalmaktól rettegő amerikai–angol
összeesküvésben, az USA–EAK kapcsolatok kiéleződésében, valamint a köztársasági
rendszerrel ellenséges szaúdi hozzáállásában vélték felfedezni. Utóbbinak a vád igazolására
felrótták a második érdekegyeztető tárgyalás helyszíne körül kibontakozó vitát, a kuvaiti
közvetítési

kísérlet

elutasítását,

valamint

a

márciustól

meginduló

fegyver

és

lőszerszállításokat, miközben csak említés szintjén kezelték a royalista érzelmű törzsek ellen
folytatott egyiptomi tisztogató hadműveleteket. 538
A Feiszal királlyal történő szakítást követően elismeréssel méltatták az EAK
mértéktartónak értékelt jemeni politikáját. A Szaúd-Arábia területi integritása ellen intézett
fenyegetéseket figyelmen kívül hagyva inkább a békés megoldásra való hajlandóságát
hangsúlyozták. Ez ugyanis megítélésük szerint egyrészről megakadályozta az arab világ – a
nyugati hatalmak által remélt – kettészakadását. Másfelől a Nyugat-orientáltsága és a jemeni
kérdésben tanúsított magatartása miatt már amúgy is komoly presztízsveszteséget szenvedett
Rijád politikája kényszerpályára került; az arab egységtalálkozók kudarcával a formálódó
Izrael-ellenes arab egység szabotőrévé vált volna. 539
Bár Szallál személyével és az általa képviselt irányvonallal kapcsolatban nem merült
fel kifogás, mégis aggállyal szemlélték annak a hatalomba való visszatérését. Megítélésük
szerint ezzel ugyanis az EAK tovább élezte a jemeni vezetésen belül amúgy is fennálló belső
ellentétet ahelyett, hogy a köztársasági erőket egységfrontba tömörítve támogatta volna a
536
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Djeddai egyezmény után. 1965. október 8. MOL KÜM. Jemen 1965. XIX-J-1-j TÜK 62.d. IV-162/2507/4/1965.;
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stabilizáció

folyamatát. 540

Az

aktuálpolitikai

helyzetet

radikálisan

félreértelmezve

elégedettségüknek adtak mindenesetre hangot, mivel meglátásuk szerint Szallál visszatérése
után Kairó korábbi domináns helyzetét feladva a kooperációra helyezte a hangsúlyt és a
dzsiddai egyezmény tapasztalataiból okulva bevonta a jemeni vezetést a polgárháború
megoldását célzó erőfeszítésekbe. 541
Szallál elnök visszaküldése és a jemeni helyzet viszonylagos stabilizálódása egyúttal
arra a feltételezésre is alapot adott, hogy az EAK-nak már nem érdeke a konfliktus politikai
úton történő rendezése, mivel az magában foglalta volna az országban állomásozó egyiptomi
csapatok kivonását. Megítélésük szerint ezzel Kairó jemeni politikájának nyíltan deklarált
távlati elképzelése, azaz a Megszállt Dél-Jemen Felszabadítási Frontjának támogatása és DélArábia függetlenné válása után annak hatalomra segítése került volna veszélybe. Éppen e
hosszú távú célokra utalva a kuvaiti közvetítő javaslatok kudarca miatt addig negatívan
megítélt Rijád szerepét újraértékelték. Enyhe kritikai éllel megfogalmazott véleményük
szerint ugyanis a sikertelenség magyarázata az egyiptomi vezetés kétarcú politikájának volt a
következménye; a békülés látszatát fenntartva olyan feltételeket szabott a megegyezéshez,
amelyekről tisztában volt, hogy Szaúd-Arábia nem tudja és nem is akarja teljesíteni.
Mindezek ellenére a dél-arábiai fejlemények fontosságára utalva megértették és
elfogadták az EAK álláspontját. Hangoztatták, hogy az egyiptomi egységek tartós jemeni
állomásoztatása valóban feltétlenül szükséges a felszabadítási mozgalom számára.
Kifogásként felmerült azonban, hogy ez a politika esetleg Angliát a függetlenség
megadásának elhalasztására fogja sarkallni. Komolyabb kétségeket szült ennél Feiszal király
törekvése az Iszlám Paktum létrehozására. Nem lehetett ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy
a szaúd-arábiai uralkodó a Vörös-tenger térségében fekvő országokat éppen az EAK
terjeszkedésével és a régió feletti egyiptomi hegemónia veszélyével fogja csatlakozásra
bírni. 542

Egészségügyi támogatás: a magyar kórház
1964 decemberére a magyar Külkereskedelmi Minisztérium illetékes szakemberei az
egészségügyi intézmény megküldött tervrajza alapján és a jemeni higiéniai követelményeket
540
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figyelembe véve kidolgozták a kórház és a véradó állomás felszerelésére vonatkozó részletes
javaslataikat. Az árut összeállították és az Egészségügyi Minisztérium is kiválasztotta a
kórház vezetésével és üzemeltetésével megbízott orvosokat, illetve segédszemélyzetet. A
szállítmány útnak indítása és az egészségügyi személyzet kiküldése előtt azonban számos
problémát kellett a helyszínen tisztázni, ezért 1965. február 12–25. között dr. Heid József, a
kiutazó csoport kijelölt vezetője a METRIMPEX külkereskedelmi vállalat két szakértőjével
Jemenben folytatott megbeszéléseket. 543
Ott-tartózkodása alatt számos olyan lényegbevágó hiányosságot tapasztalt, ami kizárta
az intézmény nyárra tervezett működtetésének beindítását. A kuvaiti segélyprogram keretében
épülő intézményről megtekintését követően hamar kiderült, hogy eredeti kialakításában és
beosztásában elkészülte után alkalmatlan lenne a neki szánt funkció ellátására, ezért
módosítani kellett az eredeti terveket. 544
Sokkal súlyosabb gondot jelentett ennél, hogy nem volt elkülönítve pénz a jemeniek
költségvetésében a kórház fenntartási és üzemeltetési költségeinek finanszírozására és nem
tudták biztosítani annak gyógyszerrel, vegyszerrel, kötszerrel, valamint a sebészeti
tevékenységhez szükséges segédanyagokkal való folyamatos ellátását. Kiderült emellett az is,
hogy a jemeniek a tőlük elvárt 15 orvos és 25 ápoló helyett csak kis létszámú, főleg
szakképzettség nélküli vagy minimális ismeretekkel rendelkező helyi személyzetet
biztosítottak, valamint nem tudták elküldeni 5 szakorvosukat magyarországi továbbképzésére.
A rendeltetésszerű működéshez emiatt egyfelől szükségessé vált magyar részről egy
aneszteziológus, egy labor szakorvos és egy gipszelésben jártas műtős kiküldése is a
csoporttal. Másrészről dr. Heidnek sikerült megállapodnia a WHO keretében működő
nővérképző és laboránsképző iskola helyettes igazgatójával, hogy végzett növendékei közül 6
nővért és 3 laboránst irányít a kórházba, amennyiben gondoskodik fizetésükről. A tárgyalások
folyamán a jemeni egészségügyi miniszter kérte, hogy a magyar fél vállalja magára ennek a
problémának a megoldását is. 545
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Dr. Heid Jemenben szerzett személyes tapasztalatai, az illetékes jemeni szervvel
folytatott megbeszéléseinek eredményei, illetve

az

egészségügyi

miniszter

kérése

megdöbbenést váltottak ki a magyar vezetésen belül. A felsorolt kívánságok teljesen új
helyzetet teremtettek, mivel teljesítésük további súlyos anyagi terheket róttak volna hazánkra.
Egyértelmű volt azonban az is, hogy nem zárkózhatnak el legalább egy részük teljesítésétől,
mivel az egyet jelentett volna az egészségügyi intézmény működésképtelenné és ezáltal a
felajánlás irreálissá válásával. Az előre nem kalkulált többletkiadások miatt így szükségessé
vált az eredetileg megállapított költségvetési keret átcsoportosítása és az eredetileg
kiszállításra szánt kórházi berendezések mennyiségének csökkentése. 546 A zökkenőmentes
működtetés személyi feltételeinek megteremtésére az eredetileg kijelölt 10 személy helyett
plusz hét fővel növelték a kiküldendő magyar csoport létszámát, míg a tárgyi háttér
biztosítására felajánlottak egy egyszeri szállítmány tartós élelmiszert a betegek és a kórházi
személyzet ellátására, az eredményes praktizálásához nélkülözhetetlen gyógyszereket és
gyógyászati segédeszközöket, egy áramfejlesztő-telepet, valamint két vérgyűjtő-állomást. 547
Tudatták egyúttal azt is a jemeni kormánnyal, hogy az intézmény maximálisan egy
éves működtetéséhez járulnak csak hozzá, azt követően nem kívánnak újabb anyagi
kötelezettségeket magukra vállalni. Kérelem esetére viszont előzetes hozzájárulásukat adták a
kiküldött szakemberek önkéntes maradásához az egy év letelte után, amennyiben a jemeniek
megfelelő lakást és fizetést biztosítnak számukra. 548
Bár a módosítások elvégzése után az eredeti felajánlás értéke emelkedett, a
Külügyminisztérium szükségesnek látta a jemeni kormány tájékoztatását annak okairól, a
kiszállítással

kapcsolatos

változásról,

valamint

a

létesítmény

jövőjére

vonatkozó

elképzeléseiről. Emiatt 1965. június 28. és július 1. között Rácz Pál nagykövet, dr. Heid és
Pirisi János, az ügy technikai lebonyolításáért felelős Medicor szakembere megbeszéléseket
folytatott Szanaában. Az értekezletek mellett a delegáció megtekintette az elkészült épületet

546

A költségvetési keret újraszámolása után egy korszerűen felszerelt, műszerekkel ellátott, 80 ágyas
traumatológiai és sebészeti kórház kívántak felállítani, amely rendelkezett egy sebészeti, egy traumatológiai, egy
szeptikus és egy gégészeti műtővel, továbbá röntgenosztállyal, gyógyszertárral, valamint egy laboratóriummal.
Az új összeállításban viszont már nem szerepelt a korábban megígért négy röntgengép.
547
A kiküldendő magyar csoport új összetételében helyet kapott 3 sebész specialista, 1 gégész, 1 érzéstelenítő
specialista, 1 röntgen specialista, 1 laboratóriumi specialista, 1 belgyógyász specialista, 2 műtősnő, 1
röntgenasszisztens, 3 ápolónő, 1 sebészeti asszisztens, 1 főkönyvelő, és 1 szakács.
548
Jemennek ajándékozott egészségügyi intézmény leszállításával kapcsolatos problémák. 1965. április 27. MOL
KÜM. Jemen 1965. XIX-J-1-j TÜK 62.d. IV-655/2844/1965.; A Gazdasági Bizottság 10.156. sz. határozata a
Jemennek ajándékozott egészségügyi intézmény leszállításával kapcsolatos problémákról. 1965. május 22. MOL
KÜM. Jemen 1965. XIX-J-1-j TÜK 62.d. IV-655/2844/1/1965.; A Jemennek ajándékozott egészségügyi
intézmény szállításával kapcsolatos problémák. 1965. június 4. MOL KÜM. Jemen 1965. XIX-J-1-j TÜK 62.d.
IV-655/2844/2/1965.
181

is, ahol megelégedéssel konstatálták korábbi kívánságaik végrehajtását. 549 Az elért
eredmények és a küldöttség tapasztalatai alapján a Külkereskedelmi Minisztérium az
átmenetileg felfüggesztett segélyprogram technikai lebonyolításának folytatásáról határozott
és megbízta a Medicort a kórház működtetéséhez szükséges berendezések és felszerelések
összeállításával. 550
Rácz Pál szeptemberben ismét néhány napra Jemenbe utazott, hogy részt vegyen a
forradalom 3. évfordulójának és a kórházépület átadásának ünnepségein. Az ott-tartózkodása
alatt folytatott megbeszélések során kiderült, hogy nem történt érdemi előrelépés a hiányzó
víz és áramszolgáltatás, valamint a szükséges raktárak biztosítására. További fennakadást
jelentett, hogy a magyar fél többszöri sürgetése ellenére késett a jemeniek válasza a még
kérdéses műszaki adatokról, aminek hiányában nem lehetetett a végleges kivitelezési terveket
elkészíteni és bizonyos berendezéseket legyártani. Ennek ellenére Budapesten a kiszállítással
kapcsolatos munkálatok folytatása mellett határoztak a helyzet előrehaladott voltára való
tekintettel. Ragaszkodtak viszont ahhoz, hogy a személyzetet és a berendezéseket csak a
hiányzó technikai információk megadása, a műszaki feltételek biztosítása és azok ellenőrzése
után indítsák útnak. 551
1964

márciusában

a

jemeniek

jelezték,

hogy

az

áramszolgáltatás

és

a

mellékhelyiségek biztosítását leszámítva teljesítettek minden korábban rögzített kikötést.
Kérték egyúttal, hogy utóbbiak felépítését a magyar fél már ne várja meg, hanem késedelem
nélkül kezdje meg a berendezés leszállítását, illetve küldjön egy szakembert a műszaki
munkálatok irányítására. 552
Az alapvető infrastrukturális feltételek biztosításával és az igényelt műszaki
tájékoztatás megadásával elhárult az akadály a kórház berendezésének leszállítása elől. 1966.
október elején berakodták a felszerelést és mentőkocsit a Tihany hajóra a Csepel
Szabadkikötőben, majd 11-én útnak indították Jemenbe. 29-én futott be a hodeidai kikötőbe a
szállítmány, amit kirakodása után másnap Mohamed Abdel-Vasa jemeni egészségügyi
miniszterhelyettes személyesen vett át.
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A rakomány helyszínre történő szállítása és beüzemelése során azonban számos
problémával kellett a magyar személyzetnek szembesülnie. Mindössze 7 db. aránylag rossz
állapotban lévő teherautót sikerült szerezni a legfontosabb műszerek Szanaába szállításához.
Útlevél és szerződéskötés kapcsán felmerülő problémák miatt csak november 1-én érkezett
Hodeidába a kórház két műszaki vezetője, Gágyor Sándor és Tarapcsik János.
A december 8-án megérkező 4 Medicor szerelővel kiegészülve a magyar csoport
azonnal megkezdte a rendelkezésre álló felszerelésekkel a kórház berendezését. Fennakadást
jelentett az első hetekben, hogy a szűk teherautó kapacitás és a nehéz útviszonyok miatt
nagyon vontatottan történt az áru szállítása a kikötőből a fővárosba. 553 A kirakodott
felszerelések mozgatása megfelelő szállítóeszközök hiányában további komoly kihívást
jelentett. 554 A nehéz körülmények ellenére viszont rövid idő alatt sikerült biztosítani a kórház
átmeneti áramellátását, a kiutazó egészségügyi csoport szállását és élelmezését, valamint a
Jemenben tartózkodó 3 TESCO vízügyi szakember segítségével gondoskodni arról, hogy az
épület minden csappal ellátott helyiségében kellő mennyiségű folyóvíz álljon rendelkezésre.
Lényegbevágó kellemetlenséget okozott azonban a szakács hiánya. A jemeniek táplálékukat a
legalapvetőbb higiéniai követelmények mellőzésével készítették, amit Heid doktor
életveszélyesnek nyilvánított. A 8 fős csoport emiatt maga készítette ételét, ami 2 ember teljes
napi munkáját kötötte le a szerelési munkálatok végzése helyett.555
Mindezek ellenére jó ütemben haladtak a kórház felszerelési munkálatai december
folyamán. A hónap végére bebútorozták a Jemenbe várt személyzet lakásait, viszont a
Ramadán időszak miatt vontatottan haladt az épület folyamatos energiaszükségletét biztosító
aggregátorház építése.
A problémák és fennakadások ellenére nagy érdeklődést váltott ki a kialakuló kórház.
Számos egyiptomi és szocialista küldöttség mellett meglátogatta azt a Jemeni Bank elnöke is,
aki a látottak után elégedettségének hangot adva felvetette egy Hodeidában épülő kórház
magyar orvosi műszerekkel való felszerelését. Megállapodás jött létre emellett a jugoszláv
követtel is, hogy igénybe vehetik a Hodeidában minden hónap végén menetrendszerűen
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November 24-ig csupán a ládák 2/3-a érkezett meg a jemeni egészségügyi miniszterrel és helyettesével
folytatott számtalan tárgyalás ellenére. A folyamat felgyorsítására november végén Heid doktor Tarapcsik
főmérnökkel Hodeidába utazott, ahol sikerült elegendő tehergépkocsit szerezniük a még ott lévő cikkek
Szanaába való eljuttatására.
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A ládák lerakására mindössze egy 19. századi 5 tonnás roncsdaru állt rendelkezésre. Kibontásuk is
nehézkesen haladt, mivel a jemeniek mindössze négy katonát vezényeltek a feladat teljesítésére, akiknek emellett
el kellett még látnia az objektum őrszolgálatát is.
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gyógyszerkészletének pótlására, valamint a nem javítható műszerek kicserélésére. 556
A kórház február elejére tervezett megnyitása miatt sürgetővé vált a még
Magyarországon tartózkodó orvoscsoport mielőbbi kiküldése. Azonban még 1967 januárjában
is számos, a kórház zavartalan üzemeltetését és a személyzet megnyugtató ellátását fenyegető
kérdés megoldatlan maradt. A tárgyban folytatott folyamatos konzultációknak köszönhetően
végül a hónap közepén megállapodás született és az orvosi személyzet a tervezett időpontnál
egy hónappal később, 1967. január 27-én útnak indulhatott Jemenbe. 557
Február 1-i kiérkezésük után az immáron teljes létszámmal működő intézményben
rövid idő alatt befejeződtek a még hátralévő szükséges munkálatok. Február 10-i ünnepélyes
megnyitóján a dr. Vedres István, az egészségügyi miniszter első helyettese vezette
kormánydelegáció mellett részt vett Szallál elnök is. 558
Az intézmény átadása után Desser József filmrendező és Simon György operatőr
február végén–március elején dokumentumfilmet forgatott az új kórházról és az ott dolgozó
magyar személyzetről. A hátralévő műszaki feladatok többségét február folyamán befejezték
a Medicor Vállalat szerelői, akik március első hetében hazautaztak. A még fennmaradó
műszaki munkákat a későbbiek során Tarapcsik János és Gágyor Sándor látta el.
Közreműködésükkel a hónap végére már lehetővé vált az addigi járóbeteg kezelés mellett
fekvőbetegek felvétele is.
Ecsegi János, a Medicor Vállalat gazdasági igazgatóhelyettese áprilisban érkezett a
kórházi felszerelés ellenőrzésére. Látogatását felhasználta arra is, hogy jemeni illetékesekkel
tárgyalásokat folytasson orvosi műszerek, berendezések vagy komplett kórházi szállítások
megrendeléséről. Így a Jemeni Bank elnökének a tervezett hodeidai klinika felszerelésére
vonatkozó korábbi ajánlatára reagálva sikeres megbeszéléseket folytatott az építtető társaság
vezetőivel, akik a Medicor feltételeivel egyetértve a részletes ajánlatok, kalkulációk és
prospektusok mielőbbi kiküldését kérték. 559
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A hodeidai 100 ágyas, ugyancsak traumatológiai balesti–sebészeti kórházat magánkereskedők kooperatív
társasága szovjet építőipari szakemberek irányításával kívánta felépíttetni a szakszervezet és az Állami Bank
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János főosztályvezető Jemenben, illetve Egyiptomban 1967. III. 18-tól IV. 4-ig történő útjáról. 1967. május 16.
MOL KÜM. Jemen 1967. XIX-J-1-k Admin 21. d. IV-655/sz.n./1967.)
184

Április–augusztus között a személyzet a tömeges betegellátás biztosítására, valamint a
kórház teljes kapacitású működésének megszervezésére törekedett. A kórház tisztaságának
megóvása érdekében kialakítottak egy traumatológiai–sebészeti járóbeteg rendelőt, egy
belgyógyászati vizsgálót és EKG állomást. Ezalatt az időszak alatt problémát jelentett, hogy
július elejére elfogyott a leszállított röntgenfilm, aminek pótlása csak nagy nehézségek árán
sikerült a WHO és a Jemeni Egészségügyi Minisztérium segítségével.
Május hónapban megszervezésre került a jemeni gazdasági részleg az ápolási díjak
meghatározására,

könyvelésére,

illetve

az

egyéb

vizsgálati

díjak

beszedésére

és

felhasználására. 560
A kórház szakmai munkája nagy elismerésnek örvendett nemcsak a páciensek, hanem
a jemeni hatóságok körében is. A jemeni lakosság mellett gyógykezelték az országban
tartózkodó különböző államok képviselőit is, sőt júliustól rendszeresen ellátták Szallál elnök
vizsgálatát és kezelését is. Augusztusra a kórház már teljes kapacitással működött, ahol a több
hónapos gyakorlati munka szerint kialakított kórházi rend alapján szervezett és rendszeres
traumatológiai–sebészeti gyógyító munka folyt. 561

Kiegyensúlyozatlan viszony az instabil köztársasággal
Annak ellenére, hogy a magyar kórház felszerelése és működtetése kétségtelenül a
magyar–jemeni kapcsolatok egyik legsikeresebb és legszembetűnőbb eredményének
tekinthetjük, a két állam viszonya nem korlátozódott kizárólag az egészségügyi
segítségnyújtás területére. 1965. március 16–23. között Budapesten időzött Szalám Szabra
alezredes, Szallál különmegbízottja, aki reményét fejezte ki, hogy Szallál elnök 1965 nyarára
tervezett körútja alatt rövid időre Magyarországra is ellátogathat gyógykezelés és pihenés
céljából. 562 Bár a magyar fél kész volt a teljesíteni a kérést, a tervezett látogatásra a kiéleződő
jemeni belpolitikai helyzet miatt nem került sor sem a tervezett időpontban, sem pedig
később.
A két ország közötti kapcsolatok szempontjából elhanyagolható jelentőségűnek,
viszont annál színesebb momentumnak számított az 1965. július 28–31 között lefolytatott
sikeres tárgyalások jemeni bélyegek Magyarországon történő nyomtatásáról. A létrejött
560

A fizetőbetegek aránya egyik hónapban sem haladhatta meg a 25%-ot. Ez a szolgáltatás olyan jemeni
kereskedőkre, földbirtokosokra, vagy gazdagabb személyekre vonatkozott, akiknek nem okozott különösebb
kellemetlenséget a megállapított díj kifizetése. Az így befolyt összeg kb. 70%-át a kórház üzemeltetésére
fordították, míg a fennmaradó 30%-ot a Jemeni Egészségügyi Minisztérium pénztárába fizették be.
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megállapodás értelmében a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat vállalta 6
bélyegsorozat elkészítését december 15-ig. 563
Az egészségnyújtás terén felvállalt segélypolitikája miatt Magyarország nem kívánta
Jement szélesebb körű támogatásban részesíteni. Nem reagált emiatt a Jemeni Arab
Köztársaság Külügyminisztériumának 1966 júliusában az arab és szocialista országok
kormányaihoz intézett jegyzékére, amiben gabona és élelmiszersegélyt kért az aszály sújtotta
országrészek lakossága részére. 564
Ez nem jelentette viszont, hogy Magyarország el akart volna zárkózni a Jemen
fejlesztését célzó nemzetközi erőfeszítésektől. Ezt bizonyította, amikor 1966. májusában a
UNDP (United Nations Development Programme) és a FAO (Food and Agriculture
Organization) képviselői Budapesten tárgyalásokat folytattak a TESCO külkereskedelmi
vállalattal. A megvitatott lehetőségek közül a magyar fél érdeklődését felkeltette az ENSZ
Special Fund által finanszírozott Vádi-Zebíd térség vízgazdálkodási terve. Az Országos
Vízügyi Főigazgatóság által kijelölt magyar szakemberekkel folytatott műszaki problémákról
folytatott konzultációt követően az ENSZ illetékesei hozzájárulásukat adták az öntözési
program kivitelezéséhez. Abban részvételi lehetőséget kívántak biztosítani a TESCO számára
is, amiről szeptember 13-án Rómában megállapodást írtak alá. 565 A TESCO 3 vízmérnöke,
Balló Iván, Vermes Miklós és Szalay Marzsó Aladár a szerződésben megállapított időpontban
Jemenbe utazott, ahol a vállalt 30 napon túl még további két hónapot töltöttek.
A kulturális kapcsolatok bővítésére nem került sor, az kizárólag jemeni ösztöndíjasok
magyarországi oktatására korlátozódott. A TESCO Külkereskedelmi Vállalat korábbi
ígéretének megfelelően 1965 júliusától 16 jemeni mezőgazdasági szakembert fogadott 10
hónapos gyakorlati továbbképzésre. 566 Az 1964-es tárgyalások során aláírt segélynyújtási
jegyzőkönyvben Magyarország plusz 10 egyetemi ösztöndíjat ajánlott fel a Jemeni Arab
Köztársaság kormányának az 1965-ös évre. A létszám kitöltésére azonban nem került sor,
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mivel nem tudtak illetékes jemeni hatóságok felsőfokú továbbképzésre alkalmas tanulókat
kijelölni. Kérték emiatt, hogy a biztosított ösztöndíj megtartása érdekében az egyetemi
hallgatók helyett 10, középiskolai végzettséggel sem rendelkező diákot küldhessenek a
magyar fél belátására bízott ipari továbbképzésre.567 A Külügyminisztérium felvette a
kapcsolatot az ügyben a TESCO Vállalattal, ami 1966. szeptember elejétől kész volt elvállalni
a szóban forgó 10 jemeni ösztöndíjas ipari-tanulói továbbképzését. 568 A felajánlott, de ki nem
használt 10 ösztöndíjas helyet 1966-ban a jemeni fél betöltötte, aminek következtében
összesen 36 jemeni ösztöndíjas folytatott tanulmányokat Magyarországon a 10 TESCO
szakmai továbbképzős mellett.
Az évi ötfős keretet biztosították az 1966/67-es tanévre is. A felajánlás azonban a
gyakorlatban csak három ösztöndíjat jelentett, mivel a magyarországi mezőgazdasági
továbbképzésen részt vevő 16 diák közül ketten az előzetes vizsgákon alkalmasnak
bizonyultak felsőfokú tanulmányok folytatására, ezért magyar szervek lehetővé tették
számukra a továbbtanulást a Kertészeti Főiskolán. 569 A fennmaradó helyekre főleg
egészségügyi képzésre érkező diákokat vártak, hogy ezzel biztosítsák a szanaai kórház
szakember utánpótlását. 570
A felsőfokú oktatásban részesülő diákoknál továbbra is éreztette hatását a megfelelő
előképzettség és motiváció hiánya. Legfőbb oka ennek abból következett, hogy a tanulók nem
maguk választották ki a nekik megfelelő képzési formát, hanem a jemeni Művelődésügyi
Minisztérium konkrét tervek alapján jelölte ki számukra az elsajátítandó szakmát. Többen
emiatt kénytelenek voltak félévet ismételni és sokakat saját kérésére más irányú, alacsonyabb
szintű képzésre irányítottak át az ösztöndíj megtartása érdekében. 571 Jemeni illetékesek
azonban kifogást emeltek ez ellen arra hivatkozva, hogy ez problémát jelenthet számukra a
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végzettek későbbi alkalmazásánál. Magyar részről emiatt ígéretet tettek arra, hogy egyetemeik
nem teljesítik a jövőben a jemeni diákok más szakra történő átlépésre vonatkozó kérését. 572
A tanulmányaikat sikeresen befejező diákok esetében a Külügyminisztérium azt az
álláspontot vallotta, hogy azok a képzés lezárulta után rövid időn belül térjenek vissza
hazájukba, hogy otthon mielőbb hasznosíthassák szükséges tudásukat. További ösztöndíjas
tanulmányokat emiatt csak akkor engedélyeztek számukra, ha megszerzett elméleti tudásukat
gyakorlati munkában is kamatoztatták és gyarapították, amivel bizonyították alkalmasságukat
felsőfokú képesítés elnyerésére. A magyar hatóságok emiatt csak indokolt esetben és
megfelelő tanulmányi eredmény megléte esetén engedélyezték, hogy a végzett diákok a
képzés lezárulta után itt maradhassanak és további tanulmányokat folytassanak. 573

Kereskedelmi kapcsolatok
Szallál elnök szocialista országokban tett körútja előtt – kisebb részeredményektől
eltekintve – nagyon lassan haladt a jemeni gazdaság fejlődése. Ütemének felgyorsulására és
az ország pénzügyi helyzetének rendezésére szocialista oldalról nem számítottak, mivel
megítélésük szerint az illetékes döntéshozók többsége képzetlen volt gazdasági kérdésekben,
a kormány nem rendelkezett átfogó programmal, valamint képtelen volt a szerteágazó
tevékenység áttekintésére és koordinálására. Jemen és a szocialista országok viszonyát emiatt
inkább politikai, mint gazdasági szempontok jellemezték. Különösen igaz volt ez a
Szovjetunióra és Kínára, amelyek több alkalommal nyújtottak tekintélyes összegű
hosszúlejáratú hiteleket nagyobb beruházások finanszírozására. Mellettük a csehszlovákok
főként speciális cikkeket szállítottak összesen kb. 10 millió dollár értékben, melyből 1964
októberéig mindössze 750 000 dollár folyt be. Bár az NDK addig nem nyújtott kormányhitelt,
viszont kereskedelmi kirendeltsége évi 200 000 dolláros forgalmat bonyolított le. 574
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részt vett többek között a jemeni statisztikai és tervhivatal megszervezésében, valamint a népszámlálási adatok
előkészítésében. (Ahmed Saleh Gobrán jemeni ösztöndíjas továbbtanulása. 1965. december 28. MOL KÜM.
Jemen 1965. Admin. XIX-J-1-k 27. d. IV-722.3/581-11/adm./1965.; Ahmed Gobran jemeni állampolgár
magyarországi továbbképzésének befejezése. 1966. január 20. MOL KÜM. Jemen 1966. Admin. XIX-J-1-k 23.
d. IV-722.3/sz.n./adm./1966.)
574
Jelentés a Jemeni Arab Köztársaságba küldött magyar gazdasági delegáció tevékenységéről. 1964. október
27. MOL KÜM. Jemen 1945–64. XIX-J-1-j TÜK 1. d. IV-14/004897/3/1964.
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Az 1964. március–június között aláírt egyezmények realizálásával ugrásszerű változás
zajlott le ezen a téren. Ez a tendencia leglátványosabban a Szovjetunió esetében mutatkozott
meg, ahol a teljes Jemennel folytatott kereskedelem, aminek értéke 1959–1964 között tartósan
3–4 millió rubel között mozgott, 1965-ben 8, majd 1966-ban 12 millió rubelre nőtt. A jemeni
exporttermékek – mint a kávé vagy pamutfonál – viszont csak minimális mértékben járultak
hozzá ehhez a nagyarányú emelkedéshez. Együttes értékük 1965-ben nem érte el az 1 millió
rubelt, míg 1966-ban is csak 1,5 millió rubel értéket képviseltek. Az import áru értékének
ilyen nagyarányú növekedése elsősorban a szovjetek által kivitelezett beruházásokhoz
szállított gépeknek és felszereléseknek, valamint az országban megmutatkozó cukorszükséglet
kielégítésének – 1965–1966-ban Jemen teljes cukorimportját a Szovjetunióból fedezte – volt
köszönhető. 575
1966 augusztusában egyiptomi gépek támadást intéztek egy dél-arábiai város ellen,
amire megtorlásul a britek az ellenséges propaganda és terrorista tevékenységre való
hivatkozással kereskedelmi embargót vezettek be a Jemeni Arab Köztársaság ellen és lezárták
a Dél-Arábiai Államszövetséggel szomszédos határait.576 Az ország déli határain bevezetett
gazdasági blokád tovább súlyosbította Jemen amúgy is kritikus gazdasági helyzetét. A rijál
értéke naponta veszített értékéből, keményvaluta-hiány lépett fel, az árak folyamatosan
emelkedtek, egyre több alapvető termék – mint például a liszt vagy az olaj – hiánycikké
vált. 577 A jemeni vezetés a problémára reagálva az élelmiszer-vásárlásoknak biztosított
elsőbbséget. A hiányt azonban a Hodeidába rendszeresen befutó egyiptomi és szovjet hajók
sem tudták pótolni, ami a közhangulat rohamos hanyatlását eredményezte. A folyamatos
pénzügyi zavarokkal küzdő kormányzat nem rendelkezett megfelelő koncepcióval a kialakult
gazdasági krízis kezelésére, a kieső keményvalutát pedig a feketepiacról próbálták pótolni. 578
Az ádeni határ lezárása után fellépő recesszió megoldására a jemeniek elsősorban a
szocialista országok fokozottabb segítségnyújtását kívánták igénybe venni, amire utóbbiak
követségei és kereskedelmi kirendeltségei fokozták aktivitásukat. A különböző hosszúlejáratú
kölcsönök keretében behozott áruk már korábban is rövid idő alatt kedveltté és keresetté
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Page, 1971. 89.
South Arabia Closes Border with Yemen and Bans Trade. Times, August 23, 1965.
577
Rövid idő alatt a határ lezárása után például a kenyér ára háromszorosára, a benziné pedig négyszeresére
emelkedett Taizzban, ahol az alkoholmentes üdítő olyan luxuscikké váltak, aminek a fogyasztását csak a
kivételesen tehetősek engedhették meg maguknak. (Ledger, 1983. 70–71.)
578
A financiális gond nagyságát jól érzékelteti, hogy a szanaai illetékesek csak kis mértékben, akkor is
vontatottan tettek eleget külső és belső fizetési kötelezettségeiknek. A Yemen Reconstruction and Development
Bank például csak a magyar Külkereskedelmi Minisztérium többszöri felszólítására, akkor is több hónapos
késéssel egyenlítette ki tartozását. (Magyar–jemeni gazdasági kapcsolatok. 1966. november 17. MOL KÜM.
Jemen 1966. XIX-J-1-j TÜK. 62. d. IV-571/5013/1/1966.)
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váltak. A cikkek iránti keresletet tovább fokozta a britek gazdasági blokádja. Az ugyanis a
jemeni import tekintélyes hányadát a keleti blokk országainak piacai felé irányította, ami a
kereskedelmi forgalom jelentős emelkedését vonta maga után. 579
A folyamat drasztikusan rámutatott a magyar–jemeni kereskedelmi kapcsolatok
legfőbb fogyatékosságára is, amikor a kereskedelmi kirendeltség hiányának és a
külkereskedelmi megbízottak addig szórványos kiutazásának negatív következményeire hívta
fel a figyelmet. A tendencia alapján ugyanis prognosztizálni lehetett, hogy a szükséges
lépések elmaradása esetén a többi szocialista ország rövid idő alatt lefedi a teljes jemeni
piacot, ahova az addig többnyire ismeretlennek számító magyar exporttermékeknek később
már esélyük sem lesz bekerülni. 580
A legnagyobb problémát ezzel kapcsolatban az jelentette, hogy az 1964-ben aláírt
kereskedelmi

megállapodás

végrehajtására

egyik

oldalról

sem

történt

komolyabb

kezdeményezés az említett jemeni kül- és belpolitikai problémák miatt. A két ország
alkalomszerűnek tekinthető gazdasági kapcsolatai miatt négy magyar külkereskedelmi
vállalatnak (MOGÜRT, TECHNOIMPEX, HUNGAROTEX, MEDIMPEX) sikerült csak
csekély forgalmat lebonyolítania jemeni partnerrel.581 Delegációk és szakértők kiutazatásával
megkísérelték a kereskedelem fejlesztését, habár szélesebb körű kapcsolatok kiépítésére ekkor
nem láttak lehetőséget, mivel a jemeni gazdasági élet ziláltsága, valamint az átfogó gazdasági
program és pénzügyi fedezet hiánya kizárta a nagyobb tételű állami vagy magáncélú
megrendeléseket. 582
Emiatt Magyarországnak 1966-ban 2,7 millió Dft összegű volt Jemennel a
kereskedelmi forgalma. Ebből a segélyprogramra eső rész tette ki a nagyobb részt; a tényleges
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Az egyik legszembetűnőbb változás az országba irányuló szovjet üzemanyagexport emelkedésében
mutatkozott meg. A gazdasági blokád alól ugyanis nem voltak kivételek az ádeni olajfinomítóban előállított
termékek sem, amivel az addigi üzemanyag-utánpótlás nagy része kiesett. A hiány pótlására a köztársasági
vezetés Moszkva segítségét kérte, amire az azonnali olajszállításokkal válaszolt a piaci árfolyamhoz képest
rendkívül alacsony, nyomott áron. (Page, 1971. 89.)
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Fón Lajos jemeni feljegyzése. 1966. október 27. MOL KÜM. Jemen 1966. XIX-J-1-k Admin. 23. d. IV571/7226-1/1966. – 1/20/adm./1966.
581
A legnagyobb volumenű üzletet a MOGÜRT-nek sikerült lebonyolítania; 12 magyar tehergépkocsit adott el
magáncégeknek, amelyek szervízelésére 1965-től állandó jelleggel Fuszek Jenő kiküldöttet telepítette Taizz
székhellyel. Tárgyalások folytak emellett további gépjárművek eladásáról a MOGÜRT részéről, illetve traktorok
szállítására a TECHNOIMPEX-től. A jemeni piacon kereslet mutatkozott még többek között diesel vagy
nyersolajmotorokra, kismalom berendezésekre, vízszivattyúkra, darálókra, kútfúró-berendezésekre,
motorkerékpárokra, illetve olajszűrőkre. (Magyar–jemeni gazdasági kapcsolatok. 1966. október 20. MOL KÜM.
Jemen 1966. XIX-J-1-j TÜK. 62. d. IV-571/5013/1966. – 194/szig.titk./1966.)
582
Magyar–jemeni gazdasági kapcsolatok. 1966. december 3. MOL KÜM. Jemen 1966. XIX-J-1-j TÜK. 62. d.
IV-571/5013/1966.
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üzleti forgalom 880 000 Dft volt. Az előző évek tendenciáit figyelembe véve azonban ez is
jelentős fejlődésnek tekinthető, hiszen ez a tétel pl. 1963-ban mindössze 5 000 Dft volt. 583
A

kizárólagos

eladások

miatt

az

addig

egyoldalú

gazdasági

kapcsolatok

ellensúlyozására és a kapcsolatok további bővítésében bízva magyar részről felvetődött az
ellenvásárlás gondolata is a megmutatkozó nagy vásárlási kedv kielégítésére és az ellenérték
törlesztésének könnyítésére.584 Az 1964-es megállapodás aláírása után lejátszódott jemeni
fejleményekre való tekintettel politikai okból nyitottnak mutatkoztak arra is, hogy szanaai
szervek hivatalos megkeresése esetén folyósítsák a felajánlott 1 millió dolláros kereskedelmi
hitelt. 585
A jemeniek felmerülő elképzeléseikkel addig – más alternatíva híján – a MOGÜRT
Taizzban dolgozó alkalmazottját keresték meg. A magyar kiküldöttnek azonban nem volt sem
felhatalmazása, sem pedig szakképzettsége az előterjesztett kérések megvizsgálására és
intézkedésre, amit a magyar szervek éreztettek is vele, amikor jelezte a szóba került
igényeket. A kereskedelmi relációk intenzívebbé tétele emiatt indokolttá tette magyar
szakemberek és külkereskedők szervezett kiutaztatását, hogy a szocialista országok
kereskedelmi kirendeltségeivel érintkezésbe lépve információt gyűjtsenek az ország
kereskedelmi

felépítéséről,

vámrendelkezéseiről,

bankrendszeréről,

export-import

forgalmáról, valamint a magyar vállalatok érdeklődésébe tartozó jemeni cégek külföldi
kapcsolatairól. A jemeni állami szervekkel és kereskedőkkel folytatott tárgyalások lehetőséget
biztosítottak emellett még az exportforgalom bővítését hivatott aktívabb piaci tevékenység
kifejtésére és az igényeknek megfelelő ajánlatok megtételére. 586
Az ádeni–jemeni határon bevezetett blokád feloldása után ismét megélénkült az itt
áthaladó kereskedelem, ami jelentős bevételekhez juttatta a jemeni államkincstárt. Azonban
sem ez a fellendülés, sem pedig a szocialista országokkal – így például 1967 júniusában az
NDK-val – kötött hosszúlejáratú egyezmények az árucsere-forgalom növeléséről nem
feledtették, és nem is oldották meg a fennálló akut gazdasági problémákat. A Szovjetunió
emiatt 1967 első felében a két ország gazdasági kapcsolatában az ajándékként átadott
intézmények mellett a korábban nyújtott hitelkeretek kihasználtatására törekedett. Így
583

A magyar–jemeni kapcsolatok alakulása 1966-ban. 1967. április 10. MOL KÜM. Jemen 1967. XIX-J-1-j
TÜK. 50. d. 69-14/00911/1967.
584
Magyarország nyitott volt arra, hogy a jemeniek a leszállított árukért cserébe kecske- és birkabőrrel,
gyapottal, kávéval, vagy mazsolával fizessenek. (Magyar–jemeni gazdasági kapcsolatok. 1966. október 20.
MOL KÜM. Jemen 1966. XIX-J-1-j TÜK. 62. d. IV-571/5013/1966. – 194/szig.titk./1966.)
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Magyar–jemeni gazdasági kapcsolatok. 1966. november 17. MOL KÜM. Jemen 1966. XIX-J-1-j TÜK. 62. d.
IV-571/5013/1/1966.
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Fón Lajos jemeni feljegyzése. 1966. október 27. MOL KÜM. Jemen 1966. XIX-J-1-k Admin. 23. d. IV571/7226-1/1966. – 1/20/adm./1966.
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támogatásával egy évi 700 ezer db. kapacitású petróleumkanna gyárat helyeztek üzembe, míg
májusban cementgyár építésébe kezdtek.
A szocialista országok által nyújtott széles körű támogatást azonban csak tüneti
kezelésnek kell értékelnünk. Az ugyanis pusztán átmeneti megoldást jelentett a felmerülő
gazdasági jellegű problémák időleges orvoslására, megoldani viszont nem tudták azokat.
Hatékonyságát a polgárháborús viszonyok mellett erőteljesen korlátozta az a tény is, hogy
Jemenben még az 1960-as évek végén is alapvetően agrárjellegű, sok helyen még
törzsközösségi viszonyok között zajló, elmaradott módszereket alkalmazó termelés folyt, ami
konzerválta Jemen elmaradott helyzetét. Jelentősen visszaesett az ország hadigazdaságának
működését finanszírozó külföldi tőke beáramlása, az elhúzódó aszály tönkretette az önellátó
mezőgazdasági rendszert és az országba szabadon áramlott be a külföldi import. Mindezek
mellett az instabil belpolitikai életnek köszönhetően az ország továbbra is jelentős pénzügyi
gondokkal küzdött, ami behatárolta a gazdaságfejlesztés lehetőségeit. A gazdasági
problémákat nem tudták megoldani a szociális helyzet javítását hivatott rendszabályok sem.
Nagyon kevés ilyen jellegű intézkedés került bevezetésre, és ami meg is valósult, annak
hatásfoka messze az elvárások alatt maradt. 587
A jemeniek emiatt fokozottabban kívántak a keleti blokk segítségére támaszkodni, ami
több megalapozatlan javaslatot eredményezett részükről a gazdasági kapcsolatok fejlesztése
terén. Bár a fejlődő országok támogatása a szocialista országok külpolitikai doktrínájának
egyik kulcspontját képezte, annak megvalósítását – nem utolsó sorban a hazai gazdaságra rótt
plusz terhek miatt – a racionalitás szemszögéből közelítették meg. Így a jemeniek ilyen
természetű igényeit megértéssel fogadták, azok teljesítésétől azonban már elzárkóztak.588
A szűkös valutatartalékok, valamint a megfelelő exportcikkek hiánya komoly befolyás
gyakorolt a kormány kereskedelempolitikájára és a szocialista piac felé orientálta azt. A
kapcsolatok bővítését azonban hátráltatta, hogy Jemennek még 1970-re sem volt klíring
megállapodása egyetlen országgal sem. A kb. 8–10 millió dollár összegben importált
fogyasztási és beruházási cikkekért konvertibilis valutában fizettek vagy – mint például a
Szovjetunió esetében – kompenzációs alapon bonyolították a forgalmat. Ipar hiányában
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Szovjet részről konkrétan a végrehajtott földreform eredményességét kérdőjelezték meg. Véleményük szerint
az ugyanis lényegében érintetlenül hagyta a fennálló tulajdonviszonyokat. Emiatt nem alakulhatott ki egy, a
rendszerhez lojális tömegbázis, valamint elveszett számos, a mezőgazdasági termelés fejlesztését szolgáló
lehetőség. (Szovjet vélemény az EAK jemeni politikájáról és a jemeni helyzet néhány kérdéséről. 1967. január 20.
MOL KÜM. Jemen 1967. XIX-J-1-j TÜK. 50. d. 10/00899/1967. – 36/szig.titk./1967.)
588
Ilyen, át nem gondolt jemeni igény volt például, amikor a felesleges kapacitással bíró hodeidai kikötő
befejezése után nem sokkal egy attól 150 mérföldre elterülő másik kikötő rekonstruálását kérték Moszkvától.
(u.o.)
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exportlehetőségei kizárólag mezőgazdasági termékeken alapultak, aminek értéke mindössze
évi 4–5 millió dollárt képezett.
Magyarország esetében Jemen nem tudott olyan terméket felkínálni, amit a hazai ipar
és felvevőpiac hasznosítani tudott volna, ezért az 1960-as években gyakorlatilag nem került
sor jemeni termék behozatalára. Az arab országba irányuló, főleg fogyasztási cikkekből álló
exporttételek értéke sem volt jelentős az említett összetett problémák miatt. Lassú emelkedést
követően 1967-ben 300 ezer dolláron érte el a csúcsot, majd azután rövid idő alatt ismét
töredékére – 1968: 100 ezer, 1969: 50 ezer, 1970. január–augusztus: 20 ezer dollár – esett
vissza, ami fokozódó érdektelenséget szült a magyar külkereskedelmi szerveknél. 589 Az
árucsere-forgalom serkentését célzó hitel-megállapodás nyújtotta lehetőséget a jemeni
kormány többszöri előzetes megkeresései és tárgyban folytatott konzultációk ellenére sem
vette igénybe. Ennek köszönhetően, illetve a jemeni piacon megmutatkozó pénzügyi zavarok,
a mérsékelt vásárlási kedv, valamint az üzletkötések és azok megvalósítása során jelentkező
nehézségek miatt magyar részről nem számítottak a kereskedelmi kapcsolatok intenzitásának
növekedésére. 590
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A magyar vállalatok kiábrándultságát a remélt profitnövekedés elmaradása mellett növelték a megkötött
szerződések kivitelezése során a félreértésekből származó szükségtelen vádaskodások. 1968-ban például jemeni
üzletemberek panaszt emeltek a MOGÜRT és a TECHNOIMPEX ellen, amiért azok véleményük szerint nem
tettek eleget vállalt kötelezettségeiknek. A vizsgálat azonban kiderítette, hogy a fennakadások oka a megfelelő
fizetési feltételek hiánya volt a jemeniek részéről, ezért nem találták vétkesnek a két jó hírnevében
megkérdőjeleződött céget. (Jemeni üzletemberek panasza. 1968. március 29. MOL KÜM. Jemen 1968. XIX-J-1k Admin 22. d. 69-571/2744-1/1968. – 1/9/adm./1968; Technoimpex elleni jemeni panasz. 1968. szeptember 2.
MOL KÜM. Jemen 1968. XIX-J-1-k Admin 22. d. 69-571/5063-2/1968.)
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Tájékoztató a Jemeni Arab Köztársaságról. 1970. november 16. MOL KÜM. Jemen 1970. XIX-J-1-k Admin
23. d. 5558-1/1970.
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Jemeni helyzet a hatnapos háború után
A kartúmi rendezési folyamat
Az 1964 közepe után Jemenben kialakult katonai és politikai helyzetet jellemző
holtpontnak a közel-keleti válság kiéleződése, majd pedig az 1967-es arab–izraeli háború
vetett véget. Az arab nacionalizmus legyőzhetetlenségébe vetett hit szertefoszlott. Az eszme
mind több hívét idegenítette el az elhúzódó jemeni konfliktus, az EAK-ban pedig felerősödtek
az izolacionista külpolitikát szorgalmazó követelések. A hatnapos háborúban elszenvedett
verség után Nasszer elnök kénytelen volt fegyveres erejét a Sínai-félszigeten összpontosítani,
így már nem engedhette meg tovább magának azt a luxust, hogy hadseregének mintegy
harmadát egy külföldi kalandban kösse le. A háború után az országot komoly belpolitikai és
gazdasági nehézségek terhelték: az amerikai gabonasegélyek egy évvel korábbi leállítása
miatt égető problémát váltott ki a nagyvárosok élelmiszerellátása, kereskedelme és
költségvetése deficites volt, valamint kimerültek a külföldi valutaforrások. Ebben a
helyzetben szükségessé vált az EAK számára annak az évi 60–70 millió fontnak a
felszabadítása, amit addig jemeni expedíciójának finanszírozására költött. Kairó nem tudta
önerőből finanszírozni összeomlott gazdaságának restaurációját, az külföldi anyagi segély
igénybevételét követelte meg. Ennek megszerzésére kiváló alkalmat biztosított egy, a
konfliktus következményeinek felszámolására összehívott arab csúcstalálkozó. Utóbbi
megtartását és azon a közös összarab politikai irányvonal kialakítását azonban veszélyeztette
a megoldatlan jemeni kérdés, mint az egyiptomi–szaúdi együttműködés legfőbb akadálya.
Mindezek a jemeni polgárháború mielőbbi lezárását tette szükségessé.
Kairó minimális célja Jemenben emiatt az átmeneti nyugalom biztosítása volt, hogy
ezzel erőket tudjon felszabadítani saját gondjainak megoldására, valamint a fennálló
ellentétek elsimításával létrejöhessen az arab országok egysége. Ugyanakkor az EAK érdekelt
maradt a jemeni köztársasági rendszer fennmaradásában is. Emiatt az egyiptomi kormány
újabb csapatokat vezényelt Jemenbe és júliusban indított három hetes offenzívájával majdnem
mindenhol sikerült visszaszorítania az előrenyomuló royalistákat kiindulási pozícióikba. 591 Ez
a katonai akció viszont mindössze a június eleji status quo helyreállítását tűzte ki célul,
Nasszer elnökben ekkor már megfogalmazódott a teljes kivonulás szándéka. Utolsó esélyként
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a hónap végén még a szanaai vezetés tudtára adta, hogy nem hagyja magára a köztársasági
rendszert, amennyiben azok hozzájárulnak a költségekhez. 592 A jemeniek azonban
elzárkóztak a kérés teljesítésétől és nem kívánták semmilyen szinten sem finanszírozni az
egyiptomiak bizonytalanná vált jemeni jelenlétét. Az elutasításra válaszul az EAK
egyoldalúan megkezdte csapatai kivonását és az augusztus 1-én Kartúmban összehívott arab
külügyminiszteri értekezleten tervet terjesztett elő a jemeni helyzet rendezésére. Ennek
értelmében javasolta az 1965-ben az EAK és Szaúd-Arábia között megkötött dzsiddai
egyezmény végrehajtását, aminek ellenőrzésére háromhatalmi bizottságot kívánt felállítani. 593
Szaúd-Arábia ebben a helyzetben nem térhetett ki a javaslat elől, mert ezzel
veszélyeztette volna a tervezett csúcstalálkozó összehívását. Augusztus folyamán a szudáni
közvetítéssel lezajlott tárgyalások emiatt már sikeresnek bizonyultak. Az augusztus 29-én
megnyílt kartúmi csúcstalálkozón elvi megállapodás született a jemeni kérdésben Nasszer
elnök és Feiszal király között. Ennek értelmében a szaúdi uralkodó a Kuvait és Líbia által
nyújtott anyagi segélyen felül évi 50 millió fontos, a Szuezi-csatorna megnyitásáig folyósított
támogatásra tett ígéretet, amiért cserébe az egyiptomi elnök beleegyezett csapatainak
Jemenből történő kivonásába. Megállapodtak az Irak, Marokkó és Szudán képviselői alkotta
háromhatalmi bizottság szeptember 17-i megalakításáról is, aminek feladata a royalista és
köztársasági erők közötti közvetítés lett volna egy reprezentatív kormány felállítása
érdekében. 594
Hamar kiderült azonban, hogy a megállapodás legfőbb gyenge pontja a dzsiddai
egyezmény felújítása ellen állást foglaló Szallál elnök. A köztársasági kormány az Izraeltől
elszenvedett vereség után előre sejtette, hogy rövid időn belül várható az egyiptomiak
távozása az országból. Felkészülve ennek bekövetkeztére augusztus elején jemeni küldöttség
utazott Moszkvába a kieső egyiptomi támogatás pótlására. Szovjet részről azonban taktikai
manővernek minősítették az EAK Szaúd-Arábiának tett javaslatát a dzsiddai egyezményhez
való visszatérésre. Azt a kartúmi csúcsértekezlet sikeres lebonyolítására irányuló szándékkal
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magyarázták, amitől legfőbb közel-keleti szövetségesük talpra állítását és az Izrael-ellen
irányuló arab együttműködés létrejöttét remélték. 595
Az aktuális helyzetben a köztársasági rendszer bukását előrevetítő megállapodást az
EAK érdekeivel ellentétesnek értékelték szovjet részről. Bizonyosra vették ugyanis, hogy a
megvalósítása után létrejövő kompromisszumos kormányban helyet foglaló royalista érzelmű
személyeknek és a Kairóban fogva tartott köztársasági politikusoknak köszönhetően rövid idő
alatt elhidegülnének az addigi intenzív egyiptomi–jemeni kapcsolatok. Megkérdőjelezték az
egyiptomi expedíciós erő teljes kivonására irányuló szándék őszinteségét is annak ellenére,
hogy augusztus végére már csak 12–15 ezer katona állomásozott Jemenben a korábbi 60–70
ezer fővel szemben. Az ugyanis egyet jelentett volna az EAK amúgy is meggyengült
hídfőjének teljes feladásával az Arab-félszigeten, illetve önálló jemeni hadsereg hiányában
gyors royalista győzelmet feltételezett. A Moszkvába látogató jemeni küldöttség ütőképes
fegyveres erő megteremtésére vonatkozó kéréseit mindenesetre megértéssel fogadták és
közvetlen katonai–gazdasági segélynyújtásra tettek ígéretet. Katonai delegációt küldtek
Jemenbe az igények és a köztársasági hadsereg helyzetének felmérésére annak ellenére, hogy
a remélt stratégiai pozíciók megszerzéséről folytatott megbeszélések kudarccal zárultak.596
Igyekeztek ugyanakkor elhatárolódni a hatalmát féltő Szallál elnök Kairót kritizáló
politikájától és az EAK hatáskörének tiszteletben tartására hivatkozva tartózkodtak minden,
az eseményekkel kapcsolatos véleménynyilvánítástól. 597
Szanaa támogatását ideiglenes megoldásnak szánták, amivel elsősorban a meggyengült
köztársaság azonnali bukását és a monarchia restaurálását akarták elkerülni. A kartúmi
csúcstalálkozó ideje alatt a kivárás álláspontjára helyezkedő Szovjetunió sajtójában a jemeni
konfliktus mielőbbi rendezését és a dzsiddai megállapodáshoz való visszatérést szorgalmazta.
A Feiszal király szabta feltételekről szóló beszámolók a jemeni köztársaságiak hanyatlását
sejtették. Úgy tűnt, hogy utóbbiakat feláldozzák az arab egység létrejötte érdekében. A kérdés
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rendezését az arab országok vezetőinek, azaz Nasszer és Feiszal kezébe helyezték, ami a
Szovjetunió szerepvállalásának minimalizálását és az elért eredmény feltétel nélküli
elfogadását sugalmazta. A jemeni rendszerről és a köztársasági értékekről való ilyen szintű
hallgatólagos lemondás ellen mindössze a kevésbé elkötelezett szocialista – főleg jugoszláv –
publicisták emelték fel szavukat. 598
Csak az arab csúcstalálkozó lezárulta után vált egyértelművé Moszkva számára, hogy
Kairónak valóban eltökélt szándéka a Kartúmban újragondolt dzsiddai egyezmény
megvalósítása. 599 Keserűen döbbentek rá, hogy az EAK vezetőinek a Szaúd-Arábiával való
kiegyezést taktikai manővernek minősítő kijelentései félrevezetésüket szolgálta, amivel Kairó
– tekintettel a jó szovjet–jemeni kapcsolatokra és egymás kölcsönös tájékoztatásra – el akarta
kerülni a kész tények elé állított jemeni rendszer vezetőinek idő előtti aktivizálódását.
Mindezek

ellenére

bíztak

még

abban,

hogy

a

későbbi

tárgyalásokon

született

kompromisszumok mindössze az EAK átmeneti nehézségeinek áthidalására fognak irányulni.
Az EAK fegyveres jelenlétét szükségszerűnek tekintették nemcsak a jemeni köztársasági
rendszer fennmaradása, hanem a két dél-arábiai nacionalista felszabadítási mozgalom, az NLF
és a FLOSY között kitört ellentét elsimítása és az angol-ellenes egység kialakítása miatt is.
Remélték emiatt, hogy ha valóban fel is adja arábiai pozícióit, azt az önálló köztársasági
hadsereg felállítása és a britek ádeni kivonulása után fogja végrehajtani.
A jemeni fejlemények ilyen irányú alakulása számos bizonytalansági tényezőt
eredményezett a szocialista országok számára, ami ideiglenesen lehetetlenné tette
perspektivikus koncepció kidolgozását. Az EAK erők távozásával kétségessé vált a
köztársaság léte, amivel felrémlett a nagy volumenű befektetéseken túl befolyásuk elvesztése
is. A jemeni rendszer fennmaradása megítélésük szerint az EAK hadseregét felváltó három
arab ország csapatainak jemeni tevékenységétől, az EAK kül- és belpolitikájának alakulásától,
valamint jemeni politikájának intenzitásától és irányvonalától függött. Nem tartották
összeegyeztethetőnek az arab országokkal kapcsolatos általános politikájukkal azt sem, hogy
az EAK-kal szemben, vagy attól függetlenül tegyenek lépéseket Jemenben. Kitértek emiatt
Moszkvában a jemeni miniszterelnök-helyettes újabb látogatási kérelme elől és átmenetileg
elnapolták a döntést az országnak nyújtandó katonai segély ügyében. 600
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Mindez azonban rejtve maradt Szallál előtt. A jemeni elnök az augusztusban folytatott
moszkvai tárgyalások sikerén felbátorodva a kartúmi egyezménnyel kapcsolatban már
szeptember 1-i nyilatkozatában kijelentette, hogy Nasszer–Feiszal megállapodást nem tekintik
magukra nézve kötelezőnek, mivel annak létrejöttében nem vettek részt, ezért azt Jemen
belügyeibe való beavatkozásnak tekintik. 601 Szallál álláspontjához a Nasszer elnökkel
folytatott többszöri megbeszélés ellenére is ragaszkodott, mivel az egyezmény realizálása és a
royalistákkal kötött bármilyen kompromisszumos megegyezés egyet jelentett volna kabinetje
félreállításával, valamint esélytelenné tette volna jemeni nacionalista vezetők idegen
ellenőrzéstől mentes független kormányalakítását. Ezzel még megmaradt kevés becsületét is
elveszítette az egyiptomiak szemében, akik az Izraeltől elszenvedett vereségért kimondva–
kimondatlanul a jemenieket okolták.
Mindent megtett ezért, hogy megakadályozza a nemzeti koalíció létrehozásán fáradozó
háromhatalmi bizottság jemeni látogatását, eredménytelenül. A bizottság a royalistákkal
folytatott bejrúti megbeszélései után október 3-án egyiptomi védelem alatt Szanaába utazott,
ahol Szallál elzárkózott fogadásuk elől. Mindössze 18 órányi ott-tartózkodásuk alatt
zavargásokra került sor és a köztársasági vezetés által feltüzelt tömeg egyiptomi katonákat
gyilkolt meg. Az esemény hírére Nasszer elnök a bizottság kérésének eleget téve szabadon
engedte a még 1966-ban Kairóban letartóztatott, a royalistákkal kompromisszumos megoldást
kereső köztársaságiak többségét.
A szovjetek eközben a szeptember–október folyamán mind kilátástalanabb helyzetbe
kerülő köztársasági rendszer melletti kiállásuk demonstrálására meghívták Szallál elnököt a
nagy

szocialista

forradalom

50.

évfordulójára

rendezendő

ünnepségekre.

A

kompromisszumok elől következetesen elzárkózó jemeni vezető ezt tévesen úgy értékelte,
hogy Moszkva eltökélt szándéka a távozó egyiptomiak szerepének felvállalása és
rendszerének mindenekfelett történő megóvása. Az intenzívebb szovjet elkötelezettség
reményében elfogadta az invitálását, majd lemondta az október 7-re tervezett egyeztető
tárgyalásait az EAK-kal.
A ceremónián azonban már nem képviselhette országát Szallál. Katonai munkatársai
körében már korábban is komoly ellenszenvet szült diktatórikus hajlama kollégáival szemben,
szolgai

behódolása

az

egyiptomiaknak,

valamint

a

sorozatosan

kudarcot

vallott

reformtörekvések, amit csak tovább növelt a kartúmi egyezmény végrehajtásával szemben
tanúsított elzárkózó, makacs viselkedése. Emiatt a háromhatalmi bizottság látogatásának
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napján jemeni tisztek egy csoportja 15 pontos ultimátumban követelte Szalláltól kormányának
átalakítását, aminek 12-én eleget is tett az egyiptomi testőrségének elvesztése után jövője
miatt aggódó jemeni elnök. Hiába adott tárcát az új kabinetben számos idősebb katonatisztnek
és Kairóból visszatérő köztársasági személynek, megingott pozícióját már nem tudta
megszilárdítani. Az ellenzékkel szemben tanúsított elzárkózó magatartása miatt elveszítette a
törzsek körében élvezett maradék népszerűségét, míg mások a royalistákkal folytatott
béketárgyalásokra vonatkozó javaslatok következetes elutasítása miatt fordultak ellene. 602
Mindezek együttesen predesztinálták a jemeni vezető bukását. Szallál elnök november
3-án hagyta el Jement, hogy további szovjet és iraki támogatást szerezzen országának.
Moszkvai látogatása előtt még felkereste Nasszer elnököt, hogy egy utolsó kísérletével rábírja
az egyiptomi vezetőt döntése megváltoztatására. Nasszer azonban nemcsak visszautasította a
csapatok visszavonására és a további segélyek folyósítására vonatokozó jemeni kérést, hanem
egyenesen lemondásra és száműzetésbe vonulásra szólította fel Szallált. Amikor utóbbi
visszautasította a tanácsot és folytatta útját, Nasszer elnök nyílt üzenetben utasította a még
Jemenben állomásozó egyiptomi erők főparancsnokát, hogy ne lépjen közbe egy esetleges
puccs esetén, amivel gyakorlatilag megadta a jelet a cselekvésre az elégedetlen jemeni
tiszteknek. 603 November 5-én a jemeni hadsereg Nasszer elnök jóváhagyásával vértelen
puccsot hajtott végre az éppen Irakban tárgyaló Szallál távollétében, aki segély helyett így
végül menedékjogot volt kénytelen kérni. Feladatait el-Irijáni kádi vezetésével háromtagú
Elnöki Tanács és 16 fős kabinet vette át. 604

Szanaa royalista ostroma – növekvő szocialista elkötelezettség
Jemenben
Az új köztársasági vezetés amellett, hogy megerősítette a korábbi deklarációkat Jemen
anti-imperialista politikájáról, pozitív semlegességéről, el nem kötelezettségéről és az arab
államokkal kialakítandó szoros kapcsolatokra való törekvéséről, nyitni kívánt a royalisták
irányába a béke megteremtése érdekében. Utóbbi sikerességét sejtette, hogy általuk
alapvetően konzervatív, nacionalista irányvonal került kormánypozícióba. A köztársaság
iszlám karakterének kiemelésére az irányítást a szajjidok jogos örökösei, a tanult és
tapasztalatokkal rendelkező kádi osztály tagjai vették kezükbe, akik a megbékélés egyik
legfontosabb előfeltételét a jemeni társadalom tradicionális jellegének elismerésében,
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valamint az egyiptomi jelenlét alatt az arab szocializmus jelszavával megváltoztatott értékek
és gyakorlatok restaurálásában látták. Ezt kívánták a köztársasági sejkek és az iszlám
törvénykezésben–teológiában jártas zeidita közösség szövetségét szimbolizáló kormány
összetételével is hangsúlyozni, amelyben kisebbséget képeztek a fiatal, modernista
gondolatokat valló sáfiták és zeiditák. Koalíciójuk első belpolitikai intézkedései egyikeként
3 000 politikai foglyot engedtek szabadon, a monarchistákkal folytatandó érdekegyeztető
tárgyalások előzményeként pedig konferenciára hívták össze a sejkeket.
Szocialista részről Szallál bukását kedvező fordulatnak értékelték, üdvözölték
utódainak a köztársasági elvek megszilárdítására irányuló törekvéseit. Emellett azonban több
alkalommal felbukkant az a gondolat is, hogy Szallál távozásával elhárult az akadály a
royalistákkal való megegyezés és a polgárháború lezárása elől. Úgy is tűnt, hogy az új vezetés
ennek szellemében politizál, így nagy elismeréssel méltatták a puccs után egy héttel
kihirdetett fegyverszünetről, és a törzsekkel folytatott egyeztető tárgyalásokról érkező jemeni
híreket. 605
A polgárháború közeli lezárásának reményével fogadták a szovjetek november 12-én a
Kairóba érkező jemeni küldöttséget. A megbeszélések alatt viszont nem sikerült egyértelműen
tisztázni a két ország kapcsolatainak vitatott pontjait és a kialakult helyzetnek megfelelően azt
új alapokra helyezni. Két nappal később emiatt újabb jemeni küldöttség utazott Moszkvába a
még nyitott kérdések megválaszolására és az esetleges félreértések tisztázására, miközben a
Szovjetunió a még Szallálnak tett ígéretének megfelelően 40 technikus és pilóta kíséretében
24 db. MiG-19-es vadászgépet szállított le a köztársaságnak, amit hamarosan Iljusin
bombázók és könnyűfegyverek követtek. 606 Különösen nagy megdöbbenést szült ezek után a
megbékélés illúziójában élő szovjet vezetők körében, amikor a magas szinten folytatott
tárgyalásokon a jemeniek újabb katonai jellegű támogatásra nyújtották be igényüket azzal az
egyértelműen deklarált szándékkal, hogy annak birtokában átfogó offenzívát indítsanak a
royalisták ellen. Moszkva kénytelen volt ekkor szembesülni a jemeni helyzet addigi irreális
értékelésével. A jemeniek a rendszer stabilizálására tett erőfeszítéseiken túl immáron olyan
igényeket fogalmaztak meg, amelyek teljesítése a békefolyamat kudarcát, a Szaúd-Arábiával
való konfrontáció kiújulását és az EAK talpra állítását kockáztatta volna. Következetesen
elzárkózott emiatt a kérések teljesítésétől és a jemeniek kénytelenek voltak üres kézzel
visszatérni a legkritikusabb napjait élő köztársaságba. 607
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Rövid idő alatt egyértelművé vált ugyanis, hogy az új szanaai vezetés társadalmi
megbékélést szorgalmazó programja kivitelezhetetlen, a royalista erők aktivizálódásával
pedig a köztársaság fennállásának legsúlyosabb krízishelyzete alakult ki. Hiába nyerte el
politikájuk még Feiszal király szimpátiáját is, aki még al-Badr imámot is rábeszélte a
Jemenbe való visszatérésre és a felkínált ajánlat elfogadására. Az elképzelés realizálására tett
erőfeszítései során a jemeni uralkodónak tekintélyes ellenállással kellett szembesülni hívei
körében. Parancsnokai megítélése szerint elérkezett az alkalom az egyiptomi katonák és
modern fegyverek elvesztésével kiszolgáltatottá vált köztársasági rendszer megdöntésére.
Reális esély mutatkozott arra is, hogy a kartúmi megállapodásnak megfelelően azonnal
elapadnak az addigi szaúdi pénzügyi források az egyiptomiak távozása után. A háború
folytatása mellett kötelezték el magukat a hegyvidéki zeidita törzsek harcosai is, akiknek a
béke egyet jelentett volna az addigi fegyver és pénzforrások elapadásával, valamint
autonómiájuk korlátozásával.
Decemberre teljessé vált a szakítás az új jemeni vezetés Nasszer elnök között. Az
utolsó egyiptomi katona 15-én hagyta el az országot. Szanaa kiszolgáltatottá vált helyzetét
súlyosbította, hogy a távozók saját felszereléseik mellett magukkal vitték a jemeni
hadseregnek korábban átadott kevés fegyvert is. A szovjetek a mind kilátástalanabbá váló
helyzetben még reménykedett, hogy rábírhatják a köztársaságiakat a royalistákkal való
kompromisszumra. Természetesen gyors változáson ment át ez a békés megegyezést sürgető
álláspont, amikor a royalisták – felismerve a magukra maradt köztársaságiak kétségbeejtővé
vált helyzetét – nem mutattak hajlandóságot a tárgyalásra, hanem ehelyett uralkodójuk akarata
ellenére Mohamed Huszein herceg, imám-helyettes vezetésével december 1-én körülzárták és
ostrom alá vették Szanaát. Úgy tűnt, hogy rövid időn belül megbukik a köztársaság.
Hogy ez mégsem következett be, az nagymértékben a royalista erők közötti
koordináció hiányának, utánpótlási problémáinak, a köztársasági hadsereg és Szanaa
lakosainak körében az ellenállási szellem váratlan felerősödésének, a Szovjetunió
támogatásának, valamint a Ramadán ünnepnek volt köszönhető. 608
Jelentős változás zajlott le eddigre a szovjetek Jemennel kapcsolatos politikájában, ha
figyelembe vesszük hogyan módosult a polgárháború 1962. októberi kitörésekor tanúsított
608

A royalista erők felfejlődése egybeesett a Ramadánnal. A böjtölő harcosoknak csökkent a harci kedve, ami
erősen korlátozta hadműveleteiket. Emiatt Mohamed Huszein herceg nem indíthatott általános támadást a
főváros ellen, amikor annak védői még gyengék és szervezetlenek voltak. A Kairóból visszatérő Amrinak az így
nyert egy hónap alatt a besorozott és szovjet fegyverekkel felszerelt lakosságot tömörítő milíciával, a Népi
Ellenállási Erővel sikerült úgy megerősítenie a védelmet, hogy az ünnep elmúltával nemcsak képesek voltak
kitartani, hanem már kezdeményezően is fel tudtak lépni az ostromgyűrű feltörésére. (O’Ballance, 1971. 192–
194.)
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visszafogott reagálásuk a konfliktusba való direkt bekapcsolódásig. Magyarázata addigi
délnyugat-arábiai érdekeltségeik megóvásában, illetve befolyásuk további növelésében
keresendő. A szovjetek a köztársaságnak nyújtott addigi segélynyújtásuk függvényében nem
engedhették meg sem a jemeni monarchia restaurációját, sem pedig a jelentős politikai és
presztízsértékkel bíró főváros elvesztését, mivel az megítélésük szerint beláthatatlan
következményekkel bírt volna az arab világ egységére. 609 A szaúdi befolyás alatt álló
royalista erők győzelme esetén feltételezhető volt addigi jelentős beruházásaik tekintélyes
részének elvesztése, illetve a Vörös-tenger mentén kialakított stratégiai helyzetük
meggyengülése. A royalista jemeni erőket a szaúdiakkal egyesülve és a Nyugat támogatását
élvezve komoly veszélynek értékelték a haladónak tekintett fiatal és kiszolgáltatott helyzetben
lévő arab államokra, így többek között az 1967. november végén Ádenben kikiáltott DélJemeni Népi Köztársaságra is. 610 Együttes nyomásgyakorlásukkal képesek lettek volna
megbuktatni utóbbi forradalmi vezetését, hogy azt egy konzervatív szellemiségű kormánnyal
helyettesítsék. Ennek bekövetkeztével a Szovjetunió nemcsak aktuális és lehetséges pozícióit
szűntek volna meg a félszigeten, hanem általa egy újabb lehetőség is elveszett volna a nemzeti
felszabadító mozgalom kiterjesztésére a régióban. További fontos szempontok voltak, hogy a
jemeni monarchisták győzelme újabb csapást mért volna az arab–izraeli háború
következményeit elszenvedő arab államok ügyére, és ebből következően a pártfogójuk
szerepében tetszelgő Szovjetunió presztízsére. 611
Azonnali támogatásukról biztosították emiatt a Moszkvába látogató Haszan Mekki
külügyminisztert. December elejétől Algériával együttműködve légihidat létesítettek a
körülzárt fővárosba, ahova a több tízezer fontnyi súlyú élelmiszeren, fegyvereken és lőszeren
kívül januárban mintegy 30, többségében a Szovjetunióban kiképzett jemeni pilóták által
vezetett vadászrepülőgépet, technikusokat és kiszolgáló személyzetet is szállítottak. A főváros
mellett operatív egységet telepítettek a hodeidai repülőtérre, ahol azonnal megkezdték további
jemeni pilóták kiképzését. A szállítás mellett, tekintettel a helyzet súlyosságára, a helyszínen
tartózkodó szovjet pilótákat is bevetették a royalista állások bombázására. 612 Szerepvállalásuk
azonban nem tartott sokáig, mivel a royalistáknak december 10-én sikerült lelőniük egy MiG609

A legutóbbi jemeni események értékelése. 1968. január 9. MOL KÜM. Jemen 1968. XIX-J-1-j TÜK. 47. d.
00620/szig.titk./1968. – 13/szig.titk./1968.
610
Belyayev, I. P. – Primakov, Y.: Lessons of the 1967 Middle East Crisis. International Affairs (Moscow) (3)
March 1968. 45.
611
Page, 1971. 108–109.
612
Moszkva korábbi katonai szerepvállalására utalhat Haszan el-Huszein herceg 1967. augusztusi nyilatkozata.
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17-es vadászgépet. A roncsban egy orosz karórát viselő vörös hajú pilóta holttestére
bukkantak, akinek a Szovjet Védelmi Minisztérium utasításait tartalmazó iratokat találtak a
zsebében. A szovjet pilótákat az incidens után kivonták a frontzónából és helyettük szíriaiakat
küldtek fel repülni. 613 A köztársaságnak nyújtott intenzív támogatás ellenére a szovjetek még
mindig komoly kétségeket fűztek túléléséhez. 614 A kínai követség kivételével evakuálták
emiatt Szanaából a szocialista országok képviseleteinek munkatársait, miközben sajtójukban a
fenyegető imperialista befolyás térnyerésének megakadályozására, valamint az európai,
amerikai és dél-afrikai zsoldosok állítólagos tevékenységére hivatkozva nem zárták ki a nyílt
beavatkozás lehetőségét sem. 615
A monarchisták nem tudták megakadályozni a védők légi úton történő utánpótlását,
hegyvidéki harcosaik minden taktikát nélkülöző harcmodora pedig lehetetlenné tette
összehangolt támadás indítását. A zeidita törzseknél ekkor már éreztette hatását a royalista
kormányban megmutatkozó szekularizációs tendencia; a hatalom megosztása az imamátus
tanácsának létrehozásával, az al-Badr személye iránti tisztelet csökkenése, valamint az imám
kiszolgáltatottsága a szaúdi támogatástól együttesen az imamátus presztízsének hanyatlását
eredményezte. A vallási buzgalom helyett lassan már csak a kapott pénz és fegyver motiválta
őket a harc folytatására. Így amikor a készletek megcsappanásával a herceg már nem tudta
megvásárolni lojalitásukat, január végétől növekvő számban hagyták ott seregét és hazatértek.
A monarchisták fogyatkozó csapataival szemben a köztársaságiak ereje folyamatosan
gyarapodott, amiben fontos szerepet játszott a Szallál-éra vége és az EAK egységek távozása
után újra felbukkanó Arab Nacionalista Mozgalom. Jelentősége nemcsak a helyi lakosságból
felállított milícia, a Népi Ellenállási Erő egységeinek megszervezésében, felfegyverzésében és
vezetésében merült ki. Neki volt köszönhető az is, hogy a kivonuló angolokkal és a rivális
nacionalista mozgalmakkal vívott küzdelmekből győztesen kikerülő NLF, az Arab
Nacionalista Mozgalom dél-jemeni ága januárban több mint 600 harcossal sietett a
szorongatott főváros segítségére. Támogatásukkal február 8-án sikerült áttörni a főváros köré
vont ostromgyűrűt, amivel véget ért Szanaa 70 napos körülzárása.
Az ostrom kudarca megkönnyebbülést eredményezett a szocialista országok körében.
Hangsúlyozták viszont, hogy hiba lenne túlbecsülni a köztársasági oldal katonai sikereit. A
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royalista egységeket komolytalan, megosztott és emiatt rosszul irányított harci erőnek
értékelték, amelyek a folyamatos anyagi támogatás miatt a harcok további elhúzódásában
voltak érdekeltek. 616 Nem hozott érdemi változást al-Badr imám Jemenbe való visszatérése és
béketapogatózási kísérletei sem. 617 Szocialista oldalról kevés esélyt láttak a kiegyezésre az alBadr által javasolt megoldás szaúdi elutasítása és a gyenge köztársasági hatalmat preferáló
Nasszer elnök miatt. 618 A fegyveres harc folytatódását valószínűsítette emellett az arab világ
semleges politikája, illetve a királypártiakat anyagilag támogató Szaúd-Arábia, ami „elavult
rendszerével szembeni fenyegetésnek érzi” a Dél-Jemeni Népi Köztársaság létrejöttét, ezért
„elemi érdeke a felforgató tevékenység a fiatal köztársaságok ellen”. 619
A harci cselekmények beszüntetése és a katonai stabilitás megteremtése érdekében
respektálták emiatt a köztársaságiaknak a törzsek megvásárlására irányuló erőfeszítéseit még
annak ellenére is, hogy a nagy mennyiségben nyomtatott pénz miatt inflációs válság
kirobbanását valószínűsítettek. 620

A jemeni polgárháború lezárása
A szocialista országoknak a jemeni polgárháború kiéleződésével kapcsolatos félelme
végül nem valósult meg. 1968 tavaszára katonai értelemben viszonylagos nyugalom jött létre
az országban, az ezt követő két évben már csak elszigetelt összecsapásokra került sor a
szembenálló felek között. Erőegyensúly alakult ki a köztársaságiak és a royalisták között és
kizártnak tűnt, hogy hosszabb időn belül bármelyik fél is a hatalmat megragadva ellenőrzése
alá tudja vonni az ország egészét. 621 Politikailag a helyzet viszont labilisnak számított. A
konfrontálódó felek meggyőződését gyakran háttérbe szorították a személyes érdekek, ami
komoly ellentéteket szült az egyes táborokon belül. A törzsfők és nemzetiségek függetlenül
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attól, hogy melyik oldalon harcoltak, saját területükön autonóm hatalmat, valamint az addigi
anyagi és fegyvertámogatás további folyósítását igényelték. Ellene voltak a szilárd központi
hatalom létrejöttének, mivel az privilegizált helyzetük megszüntetését vagy legalábbis jogaik
csorbítását jelentette volna.
Komolyabb belpolitikai problémát eredményeztek ennél az országban tartózkodó déljemeni NLF egységek és az ideológiailag radikalizálódó Arab Nacionalista Mozgalom.
Utóbbi még a royalista a főváros ostroma alatt a köztársaság védelmére kiállított népi milíciák
mellett számos termelőszövetkezetet szervezett az ország délkeleti régióiban, a dél-jemeni
határ mentén. A mozgalom eszmei hatása alá kerülő parasztok szervezkedése viszont több
esetben zavargásokat eredményezett; a mérsékelt reformok követelése mellett számos esetben
önhatalmúlag bebörtönözték a földtulajdonosokat és deklarálták a lokális sejkek hatalmának
felszámolását. 622 A kormány és a mozgalom között elmélyülő feszültség nyílt összetűzéssé
alakult át nem sokkal a szanaai ostromgyűrű feltörését követően. A főváros védelmében
aránytalanul nagy szerep hárult azokra a többnyire sáfita tisztek irányítása alatt álló
kommandó és ejtőernyős egységekre, amelyek az ostrom alatt a nacionalista mozgalom
haladó gondolatainak és az új dél-jemeni rendszer híveivé váltak. A kivívott diadal
jelentőségének és az abban szerzett érdemek tudatában ezek az egységek egyre nyíltabban
hangoztatták a forradalmi arab nacionalizmus filozófiájának megfelelő köztársasági politika
szükségességét.

Visszautasítottak

minden,

a

polgárháború

lezárását

szolgáló

kompromisszumos megegyezést, felszólították a kabinetet a hivatásos hadsereg és a Népi
Ellenállási Erő megerősítésére, valamint a zeiditákkal egyenlő státuszt követeltek a sáfitáknak
a kormányban és a hadseregben. Az al-Irijáni-rendszer konzervatív tagjai körében növekvő
aggodalmakat szült ezeknek a baloldali gondolatoknak a térnyerése, ezért már csak az
alkalomra vártak, hogy eltávolíthassák őket a jemeni belpolitikai életből. Az első nyílt
összecsapásra a szanaai vezetés és ellenzéke között 1968 márciusában sor került, amikor a
Hodeidába befutó szovjet fegyverszállítmány birtokba vételén a két fél összekülönbözött
egymással. A rövid fegyveres összetűzésben a köztársasági törzsi harcosok a Szanaához
lojális hadsereg segítségére siettek és határozott fellépésükkel vereséget mértek a Népi
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alapjait. (Halliday, 1974. 121–122.)
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Ellenállási Erő nacionalista szimpatizáns alakulataira.623 Tavasz és nyár folyamán a felek
viszonya a végletekig kiélezetté vált, mindkét oldal a döntő leszámolásra készült. A hodeidai
események és az ország délkeleti részén megmutatkozó zavargások miatt tömeges
letartóztatásokra került sor. A korábban a köztársaságiak oldalán NLF-egységek befolyását
látva Szanaa nemcsak hogy megtagadta a segítségnyújtást a délen kirobbant tartományi
felkelések leveréséhez, de még vízumkényszert is bevezetett a dél-jemeni állammal szemben
és engedélyezte a rivális dél-arábiai szervezetek NLF-ellenes tevékenységét Észak-Jemen
területén. Különösen utóbbi miatt rövid idő alatt elhidegült a két állam kapcsolata. 624
A baloldali nacionalisták szétzilált soraik újjászervezésére koncentrálva júniusban
megszakítottak minden kapcsolatot a mozgalom bejrúti központjával és megalapították a
Forradalmi Demokratikus Pártot. Ideológiájukban a nacionalizmustól eltávolodva a
marxizmus–leninizmus mellett tettek hitet, valamint politikai és katonai harcot hirdettek meg
a törzsi rendszer felszámolására. A konzervatívok és a sejkek erre reagálva júliusi gyűlésükön
tervet fogadtak el a belpolitikai élet baloldali ideológiáktól való megtisztítására. Hiábavalónak
bizonyult a mérsékelt álláspontot valló, békéltető tárgyalásokat kezdeményező Amri
miniszterelnök minden kísérlete az ellentét enyhítésére a mindenféle kompromisszumot
visszautasító fiatal tisztek csoportjával. Augusztus elején utóbbiak a befolyásuk alatt álló
egységekkel tűz alá vették Szanaát egy, a körükhöz tartozó sáfita parancsnok leváltása, majd
pedig letartóztatása után. A helyzet a royalisták támadásával válságosra fordult, akik a
köztársaságiak egymással vívott harcát a főváros elleni támadásra használták fel. Hamarosan
sajátságos szituáció alakult ki; a köztársaságiak egyszerre harcoltak egymással és a
monarchistákkal. A rendszerhez hű katonai alakulatok és törzsi harcosok viszont újból a
szanaai vezetés védelmére siettek és a három napos ütközetben együttes erővel szétverték a
baloldali egységeket és visszaszorították a monarchistákat. Az elkövetkező hónapokban a
győztes

konzervatívok

tisztogatást

hajtottak

végre

a

hadseregben,

betiltották

a

szakszervezeteket és az új Forradalmi Demokratikus Pártot, valamit feloszlatták a paraszti
termelőszövetkezeteket és a Népi Ellenállási Erőt. Aktivisták ezreit tartóztatták le vagy
kényszerítették emigrációba. A baloldal vereségével a politikai élet centruma erősen jobbra
tolódott és a korábbinál sokkal tradicionálisabb irányvonalat tett magáévá. 625
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Yemen Arms Shipment Plot. Times, April 13, 1968.
Szovjet értékelés a jemeni helyzet alakulásáról. 1968. április 9. MOL KÜM. Jemen 1968. XIX-J-1-j TÜK. 47.
d. 00620/1/szig.titk./1968. – 13/3/szig.titk./1968.
625
Szovjet értékelés a jemeni és dél-jemeni helyzetről. 1968. augusztus 5. MOL KÜM. Jemen 1968. XIX-J-1-j
TÜK. 47. d. 001535/2/szig.titk./1968. – 13/7/szig.titk./1968.; Army Threat to Yemen Government. Times,
August 31, 1968.; Burrows, 1987. 29–31.; Deffarge–Troeller, 1969. 267–268.; Halliday, 1974. 122–125.
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A honi baloldal kirekesztése éreztette hatásait a szocialista országokkal fenntartott
kapcsolatokon is. Nem hagyta érintetlenül még a kínaiakat sem, akik a szovjeteknél sokkal
körültekintőbben viszonyultak a jemeni helyzethez. Bár Pekingnek egyértelműen kevesebb
lehetősége volt a köztársaságiak befolyásolására, katonai és egyéb segélyprogramjaik pedig
arányukban sokkal kisebbek voltak, ennek ellenére a szovjeteknél sokkal több támogatóra
sikerült szert tenniük a jemeniek körében. Ezt többek között annak köszönhették, hogy a
jemeniek kérésének eleget téve folyamatosan növelték a különböző területeken dolgozó
szakértőik – köztük az orvosok – számát, ők építették az ország legjobb minőségű útvonalait
és épületeit, nem vívták ki a törzsi lakosok ellenszenvét és jó kapcsolatokat építettek ki a
kormánnyal, amit mindvégig következetes morális támogatásban részesítettek. Presztízsüket
tovább növelte, hogy a Szanaában dolgozó kínai orvos csoport az ostrom ideje alatt végig a
fővárosban maradt és aktívan támogatta a védőket. Az általuk felépített szanaai textilüzem
átadása után két tucat kínai szakértő ottmaradt, hogy segítse annak hatékony működtetését.
Végül a kínaiak nem vonták ki az 1967 júliusában megkezdett Szanaa–Szaada út építésén
dolgozó szakembereiket még akkor sem, amikor a munkálatokat félbeszakította a royalisták
offenzívája. Figyelmüket átmenetileg vízforrások felkutatására koncentrálták és a következő
két év folyamán több kutat is fúrtak Szanaa, Taizz és a köztársaságiak ellenőrzése alatt álló
nagyobb városok környékén, valamint az ő érdemük volt annak a Szanaa melletti hídnak a
felépítése is, amin 1968 februárjában átkelt a fővárost felmentő sereg. 626 Munkájukkal és a
felmutatott eredményekkel komoly kihívás elé állították a szovjeteket. Egyértelmű volt, hogy
Peking képtelen lenne Jement a Szovjetunióhoz hasonló nagyságrendben fegyverrel,
élelmiszerrel és szakemberrel támogatni. Az irányukban mind szélesebb körben
megmutatkozó szimpátia láttán viszont reális esélyként merült fel, hogy a jemeni vezetés
ideológiailag hatásuk alá kerül. 627 Ezt látszott igazolni Amri miniszterelnök 1968 márciusára
tervezett pekingi látogatása is. 628 Az út végül el lett halasztva döntően a Nasszer–Amri
tárgyban

folytatott

megbeszéléseknek,

valamint

Vinogradov

szovjet

nagykövetnek

köszönhetően, aki felfedte a jemeni államférfi előtt a birtokába jutott információkat a jemeni
hadsereg és a milícia baloldali csoportjainak említett szervezkedéséről. 629
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Page, 1971. 110.
Patman, Robert G.: The Soviet Union in the Horn of Africa. The Diplomacy of Intervention and
Disengagement. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 86.
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A szovjetek értesülései szerint az utazás célja hivatalosan élelmiszersegély, valójában fegyverek és kiképzők
kérése lett volna. (A jemeni helyzet alakulása. 1968. április 17. MOL KÜM. Jemen 1968. XIX-J-1-j TÜK. 47. d.
00620/2/szig.titk./1968. – 56/szig.titk./1968.)
629
A Népi Ellenállási Erő puccskísérletének kudarcával kapcsolatban két, egymással ellentmondó szovjet
interpretáció látott napvilágot. Az első szerint Moszkva – attól tartva, hogy az NLF és a milícia kínai befolyás
alá került – hallgatólagosan támogatta Amrit a lázadók szétverésében. A második szerint viszont csalódást
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A Szovjetunió ezt követően megpróbált javítani az ostromlott főváros elhagyása miatt
megromlott viszonyán Jemennel. A szoros egyiptomi–szovjet együttműködés viszont
továbbra is komoly befolyást gyakorolt Moszkva politikájára, ami megmutatkozott többek
között Grecsko marsall 1968. március végén az EAK-ban, Irakban és Szíriában tett látogatása
során. Az általa folytatott megbeszélésekkel egy időben ugyanis egy alacsonyabb szintű
katonai küldöttség tartózkodott Szanaában a jemeni hadsereg szükségleteinek felmérésére,
majd csatlakozott az április 3-ig Kairóban tárgyaló szovjet katonai vezetőhöz. Mindez
egyértelműen demonstrálta, hogy a szovjetek közel-keleti politikájukban az EAK-nak
biztosítanak

elsőbbséget,

valamint

hogy

jemeni

tevékenységüket

Nasszer

elnök

jóváhagyásától teszik függővé. A kapcsolatok normalizálására irányuló erőfeszítések emiatt
rendkívül kevés eredménnyel jártak, a szovjetek már nem tudták visszaszerezni korábbi
befolyásukat. A két ország mindössze kulturális jegyzőkönyvet írt alá 1968. június 12-én.
Nagy csalódásukra a március 22-i puccskísérlet kudarca, majd pedig a baloldali
orientáltságú sáfita tisztek augusztusi lázadásának leverése után szeptemberben mérsékelt–
konzervatív beállítottságú kormány alakult. Megkérdőjelezett tekintélyük és a jemeni
belpolitikai változások mellett problémát jelentett, hogy kapcsolatba hozták őket a fiatal
tisztekkel, annak ellenére, hogy nem támogatták őket. Az utóbbi szülte félreértések
egyértelműen negatív befolyást gyakoroltak a két állam viszonyára. Kosziginnek a jemeni
forradalom évfordulója alkalmából Amrihoz intézett üdvözlő távirata már a szovjetek
kiábrándulását sejtette.
A kapcsolatok hanyatló tendenciájának ellensúlyozására és a jemeni vezetés
támogatásának demonstrálására a szovjetek nyitottnak mutatkoztak, hogy legmagasabb
szinten folytassanak megbeszéléseket a jemeni kormányfővel október 1–5. között
Moszkvában. Hiába vállalt Moszkva magára a korábbiakon túlmutató újabb kötelezettségeket
a jemeni védelmi erő növelése érdekében. 630 A két ország közötti kapcsolatok fejlesztésére és
a jemeni vezetéssel való minél szívélyesebb viszony kialakítására irányuló törekvések
kudarcot vallottak. Szanaa még a hónap végén kiadott közleményében egyértelműen Moszkva
tudomására hozta, hogy a jövőben a két ország kapcsolatát Jemen politikájának és
szuverenitásának elismerésétől, valamint a megkötött megállapodásoknak megfelelő elvek és
eredményezett az észak-jemeni baloldal felszámolása és az akció gerincét alkotó konzervatív törzsi erők
térnyerése a politikai életben. (Katz, 1986. 30–31.)
630
Gazdasági vonatkozásban új megállapodás nem született, mivel szovjet részről úgy vélték, hogy elegendő a
régebbi egyezményeknek megfelelő segítség nyújtása. (Tájékoztató a Jemeni Arab Köztársaság
kormánydelegációjának Hasszán al-Amri miniszterelnök vezetésével a Szovjetunióban tett látogatásáról. 1968.
október 15. MOL KÜM. Jemen 1968. XIX-J-1-j TÜK. 47. d. 001535/3/1968. – 21/Pé-1968.; Amri jemeni
miniszterelnök szovjetunióbeli látogatása és a jemeni és dél-jemeni helyzet néhány problémája. 1968. október
24. MOL KÜM. Jemen 1968. XIX-J-1-j TÜK. 47. d. 00620/4/1968. – 135/8/szig.titk./1968.)
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célok feltétel nélküli tiszteletben tartásától teszi függővé. 631 Ezzel kezdetét vette a
Szovjetunió elidegenedése a köztársasági rendszertől.
Eközben felgyorsult a royalista erők dezintegrálódása is. 1968 szeptemberében Feiszal
király egyértelműen a monarchisták tudtára adta, hogy az akkor átadott segélyért cserébe
döntő győzelmet vár el tőlük az év végéig. Mivel ezt utóbbiaknak nem sikerült kivívniuk, így
Rijád beszüntetette támogatásukat. Fegyverek és pénz hiányában a hercegek már nem tudták
megvesztegetni az egyes törzsi harcosokat, akik így tömegesen csatlakoztak a köztársasági
oldalhoz. 1969 elejére a külföldi zsoldosok is elhagyták a monarchisták táborát, amivel az
addigi minimális összeköttetés is megszűnt a még harcoló egységek között, az év közepén
pedig kivonták az országból a royalisták oldalán 1967 óta harcoló iráni csapatokat is. 632 A
szétesést sietették a parancsnokok személyes vitái, a megosztottságukból adódó köztársasági
győzelmek, a mielőbbi tűzszünetet megkötését szorgalmazó frakció térnyerése, az uralkodó
család dinasztikus ellentétei, és a hercegek halála, illetve emigrációba vonulása.
A monarchista erők felgyorsuló széthullása és a köztársasági rendszer fokozatosan
kibontakozó konszolidációja ellenére várni kellett még a konfliktus tárgyalásos rendezésére.
Hamar egyértelművé vált ugyanis, hogy a polgárháborús felek közötti, valamint a szaúdi–
egyiptomi megegyezés egyik legfőbb akadálya a szovjetek jemeni jelenléte és aktivizálódása.
Hiába bizonyult döntőnek tekintélyes katonai segélyük a köztársasági rendszer túlélése
szempontjából. Katonai beavatkozásuk a köztársaságiak oldalán azt kockáztatta, hogy SzaúdArábia vagy a Nyugat is intenzív támogatásban részesíti a monarchistákat. 633 Moszkva emiatt
az egyiptomiak példáján okulva radikálisan lecsökkentette fegyverszállításait a főváros köré
vont royalista ostromgyűrű feltörését követően. A továbbiakban már csak annyi felszerelést
adott át, ami éppen elegendő volt a rendszer megvédelmezésére, viszont kevés lett volna egy
hatalmas

és

kockázatos

hadművelet

megindításához,

ami

kudarc

esetén

újfent

beavatkozásukat követelte volna meg. Bár bíztak a köztársasági oldal győzelmében, a
konfliktus megoldásába már nem kívántak

bekapcsolódni.

Annak

következetesen

szorgalmazott lezárását a jemeniekre kívánták hagyni a nekik megfelelő időpontban és
helyzetben. 634 Mindez azonban ekkor már kevésnek bizonyult. Az 1969. január 12-én tartott
631

Bissel, 1978. 101–102.
Az iráni egységek észak-jemeni jelenlétéről a Bagdadi Rádió számolt be, amikor egy, a hazaszállításukat
végző csapatszállító hajó 1969. június közepén elsüllyedt. A hírt a teheráni kormány a szerencsétlenség után is
következetesen cáfolta. (Népszabadság, 1969. június 24. 2.)
633
Még a főváros ostroma alatt Szaúd-Arábia a Medina Rádió január 4-i adásában a január 17-re tervezett arab
csúcstalálkozó bojkottálását, a kartúmi egyezmény felmondását és a royalisták támogatásának felújítását
helyezte kilátásba, amennyiben Moszkva nem hagy fel a jemeni beavatkozásával. (Saudi Arabia Threat to
Intervene in Yemen. Times, January 4, 1968.; Bissel, 1978. 101. o.; Schmidt, 1968. 297.)
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Page, 1971. 109.
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bejrúti konferencián a szembenálló felek ismételten visszautasították, hogy megbeszéléseket
folytassanak egymással. Feiszal király és a royalisták a köztársaságiaknak nyújtott szovjet
támogatás és a kommunista veszély miatt emeltek kifogást, míg utóbbiak szószegéssel
vádolták meg a szaúdi uralkodót, amiért az tovább folytatta a monarchisták katonai
támogatását az egyiptomi erők távozása után is.
A köztársasági vezetés számára a szocialista országok jelenléte és segélyezése idővel
mind nagyobb teherré nőtte ki magát. A kormány konzervatív irányvonala és a félelem a
külpolitikai orientáció egyoldalúvá válásától már 1968 márciusától látens módon előre sejtette
a kapcsolatok dinamizmusának csökkentését. 635 Amikor egyértelművé vált, hogy Rijád a
polgárháború lezárását a kommunizmus jemeni jelenlététől teszi függővé, a szanaai kabinet
cselekedett. Kritikus belpolitikai helyzetének stabilizálódásával figyelmét a külkapcsolatok
normalizálására irányította. Ennek szellemében egyfelől tudatosan törekedett eloszlatni
Szaúd-Arábia félelmét, hogy a szovjet támogatás fejében annak szatellit államává válnak.
Másrészről a szocialista országok befolyásának ellensúlyozására keresték a kapcsolatokat a
nyugati hatalmakkal. A feszült viszony rendezése utóbbiakkal különösen fontos volt a tőlük
remélt gazdasági segélyek miatt is. A szárnyaló infláció miatt 1969 elejére pénzügyi krízis
uralta az országot, ami elengedhetetlenné tette az együttműködést a Nyugattal. 636 A jemeni
erőfeszítések

különösen

Nyugat-Németország

esetében

bizonyultak

sikeresnek. 637

Elhatározásuktól még azzal a célzással sem tudták eltántorítani őket a szovjetek, ami szerint a
szükséges fegyvereket, felszereléseket és alkatrészeket a továbbiakban kizárólag az NDK-ból
tudják beszerezni. Szanaa szakított Berlinnel és 1969 júliusában hivatalosan is felvette a
kapcsolatot az NSZK-val. 638
A szovjetek jemeni helyzettel kapcsolatos elkeseredettsége visszatükröződött
sajtójukban, ott is elsősorban a köztársasággal kapcsolatos cikkek számának radikális
lecsökkenésében. Az a kevés publikáció, ami mégis megjelent, inkább a Jement segélyező
szocialista országok nagylelkűségét hangsúlyozta, valamint elkeseredettségüknek adtak
hangot a két Jemen várt egyesítésének elmaradása miatt, amiért a helyi retrográd erőkkel
635

Bollinger, Rudolf. E.: Revolution zur Einheit. Jemens Kampf um die Unabhängigkeit. Hamburg, Hoffman und
Campe Verlag, 1984. 30.
636
Az 1964-ben Mária Terézia tallér helyettesítésére bevezetett jemeni rijál 1969-re már 30%-át sem érte el
eredeti névértékének. Az export értéke az import 7%-nak felelt meg, a kormány bevételei pedig az állandó
kiadások mindössze 56%-át fedezték. (Burrows, 1987. 35.)
637
A két ország között még 1965-ben szakadt meg a kapcsolat az NSZK-Izrael közötti diplomáciai viszony
létrejötte miatt.
638
Az NSZK a szanaai vezetés megkeresésére nemcsak a diplomáciai kapcsolatok felvételéhez, hanem 1,5 millió
font segély folyósításához is hozzájárult. Utóbbi összeget a szanaai repülőtér javítására, telefonhálózat
kiépítésére, öntözőrendszer létesítésére, majd 1969 augusztusától a Szanaa–Szadaa út építésére használták fel.
(O’Ballance, 1971. 201.; Page, 1971. 110.)
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szövetségre lépő imperialista monopóliumokat okolták. 639 Felbukkant azonban két kivétel is,
ami közül az egyik a kormány emancipációs politikáját méltatta. A másik téma a rendszer
agrárpolitikájának kritikai értékelése volt. Itt hangsúlyozták, hogy a kevés állami farm
alapításától eltekintve a monarchikus földbirtokviszonyok gyakorlatilag érintetlenek
maradtak. Habár Jemen az egyik legkedvezőbb adottságokkal rendelkező ország volt a KözelKeleten, a hatékony mezőgazdasági termelést lehetetlenné tette a kiugróan magas bérleti díjak
mellett, hogy a kis létszámú földműves réteg többsége nem rendelkezett a szükséges gépekkel
és felszereléssel. 640
Moszkva azonban következetesen tartózkodott attól, hogy szabad folyást engedjen
kritikájának. Nem marasztalta el a szanaai rendszert akkor sem, amikor az egyezményt kötött
Szaúd-Arábiával a dél-jemeni kormány megdöntésére, majd visszafogottan reagált a külföldi
befolyástól mentes, szuverén állam megteremtésére vonatkozó jemeni elképzelésekre és a
bárhonnan érkező, alapvetően vissza nem törlesztendő segélyek megszerzésére irányuló
kísérletekre is. 641 Az új jemeni orientáció felett érzett elégedetlenségük csupán az országnak
nyújtott segélyek csökkenésében mutatkozott meg. Ez a megoldás viszont rendkívül
kockázatos volt és ezért nagy körültekintést igényelt. A támogatás drasztikus beszüntetése
ugyanis a még meglévő minimális befolyásuk azonnali megszűnését vonta volna maga után,
hogy szerepüket Nagy-Britannia és az Egyesült Államok vegye át. Nem függesztették fel
emiatt a korábban megígért, illetve már megkezdett beruházásokat. A Szanaa–Hodeida út
1969 nyarára készült el, 1970-ben pedig megkezdték a még 1964-ben megígért cementgyár
építését Bádzsilnál, amit 1973-ra fejeztek be. Folytatták emellett Hodeida újjáépítését és a
halászati iparág fejlesztését, amit kis mennyiségű gyógyszertámogatással egészítettek ki. Még
mindig sok jemeni fiatal tanult a Szovjetunióban, illetve a kelet-európai szocialista országok
valamelyikében, habár számuk az 1968-as 670 főről 1969-re 410-re csökkent le. 1968
augusztusában újabb fegyverszállításokra vonatkozó egyezményt írtak alá, amikor royalisták
közelítettek a fővároshoz. 642 A veszély elmúltával viszont a szovjetek ismét jemeni
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szerepvállalásuk minimalizálásra törekedtek. Régióbeli stratégiai érdekeik biztosítására
megkezdték katonai szakértőik kivonását az országból, hogy Jemen helyett a Vörös-tenger
másik oldalán elterülő, stratégiailag vonzóbb támaszpontokkal rendelkező Szomáliában
növeljék fegyveres jelenlétüket. 643 1970 elejéig sor került még katonai jellegű – közötte
repülőgép – szállításokra, akkor azonban ezek is holtpontra jutottak mintegy négy éves
ciklusra. Fegyveresnek tekinthető – alapvetően demonstratív jellegű – akcióra mindössze
1969, illetve 1970 januárjában került sor, amikor szovjet hadihajók baráti látogatást tettek a
hodeidai kikötőben.
Új gazdasági segélynyújtásra vonatkozó megállapodásra már nem került sor sem a
jemeni köztársasági elnök 1968. októberi moszkvai látogatásán, sem pedig egy szovjet
gazdasági küldöttség szanaai tárgyalásain két hónappal később. Mindez azonban a Szuezicsatorna elhúzódó lezárása ellenére sem éreztette hatását a két ország kereskedelmi
forgalmában. Habár értéke 1968-ban visszaesett, a szovjetek Jemenből származó importja
még így is az előző évek átlagértékeinek több mint kétszerese lett és elérte a 1,5 millió rubelt,
ami a teljes jemeni export csaknem 11%-nak felelt meg. A növekvő jemeni importnak
köszönhetően 1969-ben a forgalom értéke 10 millió rubelre emelkedett a két állam között,
amivel meghaladták az 1967-es szintet. A következő évben 11 millió rubelen tetőzött, amit
átmeneti visszaesés követett. 644
Mindez nem gyakorolt befolyást az Amri kormány, majd utódai külpolitikájára,
amikor a Szaúd-Arábiával való viszony rendezésére koncentráltak. A közeledést segítette,
hogy lassan a két állam közös érdekévé vált a radikalizálódó dél-jemeni vezetés megfékezése.
Rijád számára viszont más szempontból is létfontosságú volt, hogy egy baráti rendszer
szilárduljon meg Szanaában. A köztársasági rendszer instabil belpolitikai élete miatt reális
lehetőség volt egy újabb puccskísérlet bekövetkeztére Észak-Jemenben. Sikere esetén komoly
esély lett volna arra, hogy az új vezetés nemcsak felvállalja, de végre is hajtja a két Jemen
évek óta propagált egyesítését. Beláthatatlan következményekkel bírhatott volna a szaúdi
monarchia létére egy ilyen ideológiájában feltételezhetően baloldali, potenciálját tekintve
pedig Szaúd-Arábiát túlszárnyaló egységes jemeni állam létrejötte.
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Rijád előnyére Szanaa következetesen elkötelezte magát a polgárháború mielőbbi
lezárása mellett. A meginduló enyhülést nem tudták megtörni az 1970. februári események
sem, amikor a royalisták utolsó offenzívájuk során elfoglalták Szaada városát. A
köztársaságiak válasz nélkül hagyták a provokációt és a szaúdiakkal megkezdődött
stabilizációs folyamat megóvása, valamint a szocialista országoktól való kiszolgáltatottság
elkerülése érdekében visszautasították a fővárosban tartózkodó szovjet tanácsadók azonnali és
döntő válaszlépések megtételére vonatkozó sürgetéseit. 645 Ez újabb csalódást okozott a
szovjeteknek, akik a royalista ellenállás felszámolása után a progresszív ideológiák
elterjedését remélték az Arab-félszigeten. Így mialatt újból szembesülniük kellett azzal a
ténnyel, hogy támogatásuk ellenére képtelenek befolyásolni a kormány politikáját, addig a
köztársaságiak célkitűzése rövid idő alatt realizálódhatott. 1970. március 23–26. között
Dzsiddában megtartott Külügyminiszterek Iszlám Konferenciáján Feiszal király hozzájárult a
köztársaságiak részvételéhez és a Hamíd ad-Dín dinasztia tagjainak mellőzésével találkozót
szervezett a delegációt vezető miniszterelnök és a royalista parancsnokok között, akik
tudtával és jóváhagyásával érdekegyeztető megbeszéléseket folytattak. 646 Lezárultával a
köztársaságiak garantálták a törzsi vezetők pozíciójának sértetlenségét és az elkobzott javak
visszaszolgáltatását, amiért cserébe a monarchisták május 19-én belegyeztek az ellenállás
beszüntetésébe, valamint hazatérésük után az ország új alkotmányának kidolgozásában, illetve
a köztársasági kormányzásban és a diplomáciai testületben való részvételre. 647 A
megállapodást az ekkor már betegeskedő és elszigetelt al-Badr is elfogadta és feloldozta a
személyéhez még hű törzseket esküjük alól. Emigrációba vonulásával nemcsak a közel nyolc
éven át tartó polgárháború, hanem a zeidita imamátus korszaka is végleg lezárult.
1970 júliusában a Jemeni Arab Köztársaság és Szaúd-Arábia között a közeledés már
olyan szintet ért el, ami Feiszal királyt is egyértelműen meggyőzte arról, hogy a szanaai
vezetés nem a szovjetek bábja, ezért bejelentette, hogy kész elismerni az északi rendszert.
Példáját hamarosan követte Irán, Franciaország és Nagy-Britannia, majd szeptemberben az
Egyesült Államok, amit az angol és amerikai segélyek megindulása követett. A nyugati és a
konzervatív arab államokból meginduló segítségnyújtással a szocialista országok támogatása
elveszítette addigi kizárólagos jellegét. Az ország új, 1970 decemberében kihirdetett
alkotmánya után teljesen egyértelművé vált, hogy a szanaai kormány nem fog marxista
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irányvonalat követni. 648 Az önmagát a törzsi érdekek patrónusaként és védelmezőjeként
definiáló szaúdi vezetés eközben felújította a törzsek anyagi támogatását azok korábbi
beállítottságától függetlenül. A Jemeni Arab Köztársaságban kiteljesedő konzervatív álláspont
megszilárdítására emellett nyomást tudott gyakorolni az országában dolgozó mintegy 1,5
millió jemeni vendégmunkás kiutasításával, valamint a szanaai kormánynak kilátásba
helyezett,

prominens

köztisztségviselőkön

és

katonatiszteken

keresztül

folyósított

támogatásának megvonásával. 649 Ezzel Rijádnak gyakorlatilag sikerült megvetnie a lábát a
jemeni belpolitikai életben és indirekt módon nyomást tudott gyakorolni a szanaai vezetésre
az érdekeinek megfelelő politika folytatására. Ezek után már semmi sem garantálta a Jemeni
Arab Köztársaság barátságát a szocialista országok irányába. Mindez szükségtelenné tette
addigi támogatásuk folytatását, így az 1971 decemberében megkötött katonai segélynyújtási
egyezmény már nem került végrehajtásra. Figyelmüket fokozatosan a számukra több és
kedvezőbb alternatívát magában rejtő dél-jemeni államra koncentrálták. 650
A kínaiak a polgárháború befejeződésével tovább folytatták az átmenetileg
felfüggesztett útépítési munkálatokat, valamint egy internátussal és tanműhellyel felszerelt
mintaiskolát alapítottak Szanaában. 651 Nem akartak beavatkozni a jemeni belpolitikai életbe
és nyomást gyakorolni a politikai döntéshozatalra. Mindössze kedvező benyomást akartak
tenni az ország lakosságára és ellensúlyozni kívánták a szovjet jelenlétet, amit az évek alatt
kivitelezett segélyprogramjuk elismertségének és népszerűségének köszönhetően sikeresen
meg is valósítottak.652 Ez a hozzáállás különösen abban a tekintetben bizonyult számukra
előnyösnek, mivel bármikor beszüntethették a jemeniek segélyezését, miközben nem kellett a
szovjetekhez hasonló politikai kockázatokkal számolniuk. 653
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Dél–Jemen felértékelődése a szocialista országok
kapcsolatrendszerében
A Dél-Jemeni Népi Köztársaság 1967. december 2-i elismerését követően Moszkva
visszafogott támogatásban akarta részesíteni az országot, bár üdvözölte annak a pozitív
semlegességre, a gazdaság területén erős állami szektor megvalósítására vagy a szultánok
elkobzott földjein termelőszövetkezetek alapítására irányuló célkitűzéseit. December közepén
csak egy kisebb szovjet delegáció érkezett Ádenbe a diplomáciai képviselet felállítására és a
segélyezési lehetőségek felmérésére. E politika kiteljesedését sejtette viszont a Szuezicsatorna lezárása miatt a Dél-Jemeni Népi Köztársaságot sújtó államháztartási krízis,
élelmiszerhiány, munkássztrájkok, vagy az eltérő politikai orientációt valló csoportok gyakran
fegyveres összecsapásokba torkolló konfliktusa, ami fokozatosan a kormány politikájának
radikalizációját váltotta ki. A szovjetek számára a gazdaságilag kiszolgáltatott, belpolitikailag
instabil államba való behatolással kapcsolatos kétségeket Harold Wilson brit miniszterelnök
1968. januári bejelentése oszlatta el a Brit Királyi Haditengerészet még „Szueztől keletre”
állomásozó egységeinek visszavonásáról.
Mindezeknek köszönhetően rövid idő alatt elmélyült a fiatal állam kapcsolata a
szocialista országokkal. Az 1968 februárjában–márciusában lebonyolított kölcsönös szovjet–
dél-jemeni látogatások után kiutasították az országból a Dél-Arábiai Hadseregben szolgáló
brit tiszteket. Március közepén két hajórakomány fegyver futott be az ádeni kikötőbe. A
szállítmányt azonban nem rakodták ki, hanem továbbirányították a hodeidai kikötőbe, amikor
a dél-jemeni hadsereg megpróbálta fegyveres erővel szétverni az NLF baloldali szárnyát. A
zavargások elfojtása után még abban a hónapban szovjet katonai delegáció látogatott el az
országban a katonai igények felmérésére, amit könnyűfegyverek és katonai gépjárművek
leszállítása követett a nyáron. 654 Júniusban a Vörös Flotta egységei első alkalommal
látogattak el Ádenbe, majd augusztusban műszaki és katonai segélynyújtási egyezmény került
aláírásra, amelynek értelmében a szovjetek katonai kiképzőket küldtek. 655
A fiatal dél-arábiai államnak hamarosan komoly belpolitika problémákkal kellett
megküzdenie; márciusban maoista lázadás robbant ki, majd a Radfán-hegység Szaúd-Arábia
támogatását élvező törzsei lázadtak fel a kormány ellen. Mindezek arról győzték meg a
szovjet vezetést, hogy egyfelől az NLF-nek nem sikerült növelnie népszerűségét a hatalomban
eltöltött mintegy kilenc hónap alatt, másrészről pedig az elégedetlenséget a gazdaság
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dinamikus fejlesztésével lehetne a legmegfelelőbb módon lecsillapítani. Harmadrészt az
országgal kapcsolatos szovjet kilátások romlását sejtette, amikor a dél-jemeniek gazdasági és
műszaki együttműködési, valamint kereskedelmi egyezmény megkötését, valamint hosszú
futamidőre 5 millió fontos, kamatmentes kölcsön nyújtását kezdeményezték a kínaiaknál.
Mindez azonnali választ és addigi elhanyagolhatónak tekinthető támogatásuk
fokozását kívánta meg a szovjetektől. A felbomlás szélére került dél-jemeni kormány
segítségére sietettek, amit a többi szocialista tagállammal együttműködve a társadalmi élet
széles spektrumán – katonaság, gazdaság, média, oktatás, kultúra, rendvédelmi és biztonsági
szervek stb. – kívánt támogatni. A szeptemberben Moszkvába látogató kulturális és
tájékoztatásügyi miniszter már ígéretet kapott gazdasági, katonai és kulturális segélynyújtásra.
A következő hónapban ugyanoda érkező szakszervezeti küldöttségnek ösztöndíjas helyeket
ajánlottak fel. Még ugyanebben a hónapban 10 tonna sáskairtó vegyszert szállítottak Ádenbe.
A dél-jemeni katonai küldöttséggel november–december során folytatott tárgyalások
eredményeként 1968–1969 folyamán 50 szovjet technikus és tanácsadó kíséretében 12 MiG17-es vadászgép, 2 MiG-15UTI-s kiképzőgép, 30 db. T-34-es tank, levegő–föld rakéták,
radarfelszerelés, és lőszer érkezett az országba. December 10-től három héten keresztül egy
tekintélyes létszámú szovjet delegáció gazdasági együttműködésről – gazdaságtervezés,
geológiai kutatások, valamint a kereskedelmi flotta és a halászati ipar fejlesztéséről –
folytatott tárgyalásokat Ádenben. 1969. január 2-án öt szovjet hadihajó öt napos baráti
látogatást tett az ádeni kikötőben, amire „a szovjet béketörekvések részeként” utaltak. A
folyamat betetőzésként as-Saabi köztársasági elnök január végén két hetes látogatást tett a
Szovjetunióban, ahol február 7-én 7 millió rubel összegű, hosszú futamidejű hitelmegállapodást írt alá. Ott-tartózkodása alatt ezen felül kereskedelmi-, tudományos és oktatói
csereegyezmény, az Áden–Moszkva közötti, heti rendszerességgel közlekedő légijárat
beindításáról szóló egyezmény, illetve gazdasági és műszaki segélynyújtási szerződés került
aláírásra a mezőgazdasági, egészségügyi, oktatási és hírközlési intézmények, valamint az
ádeni kikötő fejlesztéséről. A legfontosabb megegyezés egy modern halászati iparág
megteremtését irányozta elő, aminek megvalósítására a szovjetek vállalták egy új flotta és
konzervgyár felépítését, kutatási és oktatási központ alapítását Dél-Jemenben, a modern
halászati eljárások elsajátítására jemeniek továbbképzését a Szovjetunióban, valamint a két
ország szakembereinek tudományos együttműködését és tapasztalatcseréjét. 656

656

Tájékoztató a Dél-Jemeni Népi Köztársaságról. 1970. augusztus 1. MOL KÜM. Jemen 1970. XIX-J-1-j TÜK.
45. d. 002482/1/1970.; Bennet, 1985. 753.; Page, 1971. 112–113.; Patman, 1990. 80.
216

A fiatal dél-jemeni állam intenzív segélyezése egy időben a konzervativizálódó északi
rész támogatásának fokozatos megnyirbálásával már egyértelműen jelezte, hogy a szocialista
országok a jövőben a radikálisabb déli rendszer mellett kívánják magukat elkötelezni.
Mindazonáltal bölcsen megtartották a kellő távolságot a két Jemen közötti feszültség
növekedésével. A krízis 1968 után elmélyült a két állam között, amikor az ádeni székhelyű
Jemen Forradalmi Demokratikus Pártja gerillaharcot indított az észak központi régióiban a
Szaúd-Arábia által megrontott forradalmi eszmeiség helyreállítására. Ebben a helyzetben nem
akarták elidegeníteni maguktól a dél-jemeni államot egy olyan, a szanaai kormánynak nyújtott
katonai segélynyújtással, amit az ádeni rendszer ellene irányuló fenyegetésként értékelhetett
volna. 1969 elején tartózkodtak emiatt bármilyen jellegű kommentárt fűzni a két Jemen
kölcsönös vádaskodáshoz az évek óta propagált unió kudarca miatt. Egyértelmű volt, hogy
egyik állam se fog hozzájárulni az unió másik fél vezetése alatti megvalósításához, a fennálló
kölcsönös bizalmatlanság pedig lehetetlenné teszi a kompromisszumot. Ebben a helyzetben
még a Szovjetuniónak sem járt volna semmilyen előnnyel az ellentétbe való bekapcsolódás. A
régió fontossága nem indokolta a belesodródást egy olyan konfliktusba, amivel
feltételezhetően – még a legideálisabb esetben is – minimum presztízsének elvesztését
kockáztatta volna. 657 A szovjet vezetés szempontjából amúgy is kedvezőbb volt két gyenge
állam fennállása egy olyan egyesített, erős ország létrejötte helyett, aminek vezetése vagy
független politikát követne, vagy kínai befolyás alatt állna. 658
A februári megállapodások végrehajtása szinte azonnal megkezdődött. Márciusban
szovjet filmkiállítást rendeztek Ádenben. Még ugyanabban a hónapban Moszkva 50
ösztöndíjat ajánlott fel pilótaképzésre, aminek a keretét már áprilisban felemelték. Májusban
egy szovjet katonai delegáció 10 napot töltött a Dél-Jemeni Népi Köztársaságban, valamint
egy halászati küldöttség tengerparti városok üzemeiben végzett helyszínfelmérő vizsgálatot.
Júliusban Jugoszlávia 10 millió dolláros fejlesztési segélyt és 250 000 dolláros hitelt nyújtott
az élelmiszerellátás biztosítására. 659 Rövid idő alatt kiteljesedtek az oktatási csereprogramok
is: a Szovjetunióban és Kelet-Európában tanuló dél-jemeni diákok létszáma az 1967-es 30
főről 1968-ban 220-ra, majd 1969-ben 315 főre emelkedett, amivel immáron csekély
többségbe kerültek a Szovjetunióban tanuló külföldi ösztöndíjasok között. 660
A dél-arábiai állam és a Szovjetunió viszonyára nem gyakorolt negatív befolyást asSaabi 1969. júniusi lemondatása, sőt az új háromtagú vezetés a kapcsolatok megszilárdítása
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mellett tett hitet. Moszkva ennek megfelelően folytatta segélyprogramjai realizálását, amiért
cserébe – a februári megállapodásoknak megfelelően – a jemeniek lehetővé tették kikötőik
használatát a szovjet halászflotta számára. A nyár folyamán már több szovjet kutatóhajó
látogatott el Ádenbe, miközben Moszkva augusztusi bejelentése szerint kutak fúrásával, az
állattenyésztés nemesítésével, gátak építésével és mezőgazdasági gépek karbantartására
szolgáló javítóműhelyek építésével kívánta a mezőgazdaság fejlesztését támogatni, amikhez a
szükséges felszerelések 1970 márciusától kezdtek az országba érkezni. Folytatódott emellett a
katonai jellegű támogatás is. Dél-jemeni pilóták újabb csoportját küldték a Szovjetunióba
kiképzésre, és 1969 végére a fegyveres erők teljes felszerelése kizárólagosan szovjet eredetű
volt. 661
A lenyűgöző segélyprogram ellenére Dél-Jemen gazdasági helyzete gyenge maradt. A
nyugati segélyfelajánlások leállítását eredményezte, amikor 1969 októberében az ádeni
vezetés megszakította kapcsolatait az USA-val és államosította a külföldi tulajdonú vállalatok
többségét. Mindezek meglehetősen kényes helyzetbe hozták Moszkvát, mivel az még nem
készült fel, hogy egymaga folyósítsa a dél-jemeni állam teljes segélyszükségletét. Ennek
ellenére a korábban megállapított 7 millió rubel felett további 5 milliót folyósítottak, az NDK
hitel-megállapodást kötött Ádennel, majd novemberben a szovjetek újabb 2 millió rubeles
kölcsönt utaltak át a kereskedelem fejlesztésére.662
Az

országnak

folyósított

hitelek

szűkössége

nem

akadályozta

a

kisebb

segélyszállítmányok folyamatos érkezésének. 1969 őszén két orvosi csoport is megkezdte
működését Ádenben és Mukallában, majd novemberben műszerészek érkeztek az ádeni rádió
berendezéseinek fejlesztésére. 1970 áprilisában két halászhajót bocsátottak legénységgel
együtt az arab ország rendelkezésére a dél-jemeniek képzésére. Még ugyanebben a hónapban
egyezményt írtak alá, amelynek értelmében a szovjetek vállalták, hogy szakértőikkel aktívan
bekapcsolódnak a hadramauti öntözőrendszer felépítésébe. 663
1970 nyarára Dél-Jemen még szorosabbra fűzte együttműködését a szocialista
országokkal. Kelet-német szakértők segítettek kidolgozni az ország 1970-ben kihirdetett új
alkotmányát, ami többek között Jemeni Népi Demokratikus Köztársaságra változtatta az
ország elnevezését. 664 Áprilisban a dél-jemeni vezetés magas szinten képviseltette magát a
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Leninről megemlékező centenáriumi ünnepségeken. Júniusban Abdel-Fattáh Iszmáil, az állam
irányítását kisajátító Nemzeti Front főtitkára bejelentette, hogy a Szovjet Kommunista Párt
egy iskola alapításával járul hozzá a dél-jemeni káderképzéshez. 665 Ez az el nem kötelezett
országok esetében ritka esetnek számító ideológiai jellegű segítség – amint például Ghánának
is nyújtott az 1960-as évek elején – már egyértelműen sejtette a szovjetek szándékát a még
nagyobb befolyás megszerzésére a dél-arábiai állam életében. Júliusban megbeszéléseket
kezdtek közös halászati cég létesítéséről, majd a Szokotra-szigeten zajló szovjet rádióállomás,
lőszer-utánpótlási és katonai bázis építéséről szóló, illetve szovjet tengerészgyalogosok
hadgyakorlatairól hírek kerültek nyilvánosságra. Habár ezeket az információkat a dél-jemeni
szervek kezdetben hivatalosan cáfolták, rövid idő alatt egyértelművé vált a szovjetek
térnyerése az ország repülőterein és kikötőin. Teljesült ezáltal a Szovjetuniónak az a célja,
ami az Észak-Jemennel kialakított kapcsolatokat motiválta, de az 1970-es évek elejére
egyértelműen kudarcot vallott: az ádeni és szokotrai támaszpontok használatával a szovjet
haditengerészet növelni tudta jelenlétét a Csendes- és az Indiai-óceánon, valamint
veszélyeztetni tudta a Vörös-tengeren és a Perzsa-öbölben zajló kereskedelmi forgalmat.
Ennek birtokában már nem bírt Moszkva számára különösebb jelentőséggel az a tény, hogy
Dél-Jemen a szovjet fegyverek tranzitállomásává nőtte ki magát, ahol a különféle
terroristacsoportok és radikális szervezetek – pl. Carlos és emberei, a PFSZ, a Japán Vörös
Hadsereg, a Baader-Meinhof csoport vagy a baszk szeparatisták – kedvelt kiképzőbázisai,
valamint a térség lokális konfliktusaiban a baloldali elemek – pl. a dzofári lázadók, vagy az
etiópok az 1977–1978-as ogadeni háború alatt – utánpótlási bázisai kaptak helyet. 666
A Dél-Jemeni Népi Köztársaság létrejöttekor kezdetben úgy tűnt, hogy Peking
Moszkvához hasonló befolyásra tehet szert a fiatal dél-arábiai államban. A kínai sajtó
üdvözölte az új független állam létrejöttét, aminek politikáját és vezetőit rendkívül kedvező
színben tűntette fel. A két ország 1968. január 31-én egyezményt írt alá a diplomáciai
kapcsolat létrejöttéről, nagykövetségüket azonban csak 1969 júliusában nyithatták meg.
Hűvös ádeni fogadtatásuk nem kizárólag abból eredt, hogy as-Saabi nem kívánta a
Nyugatot még jobban elidegeníteni országától egy újabb kommunista ország állandó
képviseletének engedélyezésével. Sokkal komolyabb szempontnak bizonyult ennél a
kínaiaknak a dél-jemeni állam kezdeti megpróbáltatásaiban játszott szerepe, amit nem tudtak
Laurie: Politics and the Soviet Presence in the People’s Democratic Republic of Yemen: Internal Vulnerabilities
and Regional Challenges. Santa Monica, RAND Note, N-2052-AF, December 1983. 16.)
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feledtetni az 1968 szeptemberében megkötött kereskedelmi, gazdasági és technikai
együttműködési, valamint a 12 millió dolláros hitelegyezmények sem. 667 Negatív megítélésük
csak az Omán és Maszkát Dzofár tartományban lázadást kirobbantó Dzofári Felszabadítási
Front – majd 1968 szeptemberétől Megszállt Arab Öböl Felszabadítási Frontja – dél-jemeni
támogatásába való bekapcsolódásukkal változott meg. 1970-ben már orvosi segélyről szóló
jegyzőkönyvet írtak alá, aminek értelmében orvos csoportot, valamint 20 tonna gyógyszert és
felszerelést küldtek az ország elmaradottabb mezőgazdasági régióiban felállított mobil
egészségügyi egységek működtetésére, valamint az Ádeni Közkórház létrehozására. Még
ugyanebben a hónapban kínai gazdasági és technikai küldöttség érkezett, majd májusban egy
másik küldöttség megbeszéléseket folytatott a dél-jemeni mezőgazdasági termelés
fejlesztéséről. Augusztus 1-én a Dél-Jemeni Elnöki Tanács elnöke vezette küldöttség két hetes
látogatást tett Kínában, ahol 43 millió dolláros kamatmentes kölcsönt kaptak a Dél-Jemen
nyugati és keleti végét összekötő Áden-Mukalla út, textilgyár, halászhajókat fogadó
szárazdokk felépítésére, valamint számos mezőgazdasági elképzelés valóra váltására. A
szovjetek fegyverszállítási monopóliumának megtörésére Peking mindezek mellett ígéretet
tett harceszközök szállítására, illetve részvételére a milicista erők kiképzésében. 668
A szovjetek növekvő – elsősorban katonai – jelenléte viszont hamar behatárolta a
kínai–dél-jemeni kapcsolatokat. A kínaiak a szovjetek térnyerését látva változtattak
politikájukon. Méltatták a szanaai vezetés lépéseit a Moszkvához fűződő viszony leépítésére,
ami mellett fokozatosan beszüntették a térség forradalmi mozgalmainak támogatását. Helyette
az 1970-es évektől külpolitikájukban a krízishelyzetek kezelésére és az Öböl-államokkal való
széles körű kapcsolatok kiépítésére fektették a hangsúlyt.
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Magyarország együttműködése a konzervatizálódó
Északkal
Magyar orvosok tevékenysége és a szanaai magyar kórház
Az 1967. október 3-án lezajlott szanaai fegyveres tüntetés a Kartúmi egyezmény és az
egyiptomi fegyveres erők ellen, majd az azt követő kormányváltozás nem befolyásolta
negatívan a magyar kórház munkáját. Az új egészségügyi miniszter tisztségének átvétele után
nem sokkal felkereste az intézményt, amit messzemenő támogatásáról biztosított. Ígéretének
megfelelően a hónap végén 4 frissen – köztük egy Magyarországon – végzett fiatal jemeni
doktort irányítottak a klinikára. Velük a jemeni munkaerő létszáma 74 főre emelkedett, ami az
ápolók, asszisztensek, gazdasági és műszaki szakemberek, valamint kórházvezetők betanítása
után lehetővé tette tapasztalatok átadását a jemeni orvosoknak, garantálva ezzel az
egészségügyi ellátás színvonalának fennmaradását a kórház 1968. január 31-ére tervezett
átadása után. 669
A főváros royalista ostroma azonban számos változást eredményezett a kórház
életében is. A monarchista erők közeledésével megszüntették a klinikán a női osztályt és
hadikórházzá alakították át, ami kizárólag a frontról érkező sebesültek folyamatos fogadását
és ellátását végezte. A november végi harcok nem zavarták a betegellátást, mivel azok a
várostól 10–30 km-es távolságra zajlottak. Az ostromgyűrű bezárultával azonban rövid idő
alatt olyan háborús helyzet alakult ki, ami a fokozódó kézifegyver-, aknavető- és ágyútűz
miatt közvetlen életveszélyt jelentett mind a betegekre, mind pedig a magyar csoport tagjaira.
A mind intenzívebbé váló összecsapások miatt a külföldi képviseletek december elején
megkezdték a fővárosban tartózkodó állampolgáraik evakuálását. A harcok 7-én már a kórház
épületétől mintegy 1–5 km-re zajlottak, ezért a kairói nagykövetség elrendelte az ostromlott
város mielőbbi elhagyását. Az utasításnak a csoport másnap eleget tett és a szocialista
országok közül utolsóként Hodeidába települt át, ahonnan a hónap közepéig nyolc fő
kivételével hazautazott Magyarországra. Az ott maradt orvosok a jemeni kormány kérésére
önkéntes alapon munkát vállaltak a hodeidai al-Olafi kórházban, ahol szovjet orvosokkal
együttműködve sebészeti és traumatológiai beavatkozásokat végeztek. A háborús veszély
fokozódásával azonban a szovjet nagykövet a még az országban tartózkodó szocialista
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szakértők teljes körű evakuálásáról határozott. Döntésének értelmében a magyar orvosok 24én elhagyták Jemen területét. 670
A külföldi szakemberek távozásával kritikusra fordult a helyzet a royalista offenzíva
alatt. A sebesültek számának rohamos emelkedése miatt égető szükség lett volna minél több
kellő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező orvosra. A Jemeni Arab Köztársaság
kormánya emiatt a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságához fordult és sebészeket kért az
ostromlott főváros kórházaiba. A nemzetközi szervezet rövid határidőn belül eleget kívánt
tenni a felkérésnek, amihez kérte a Magyar Vöröskereszt segítségét is. 671
A Magyar Külügyminisztérium nyitottnak mutatkozott a kérés teljesítésére.
Álláspontjára befolyást gyakorolt, hogy a szanaai magyar kórházat gyakorlattal nem
rendelkező jemeni egészségügyi személyzet vette át, aminek működéséről nem rendelkeztek
semmiféle értesüléssel. Ehhez járult még, hogy noha az adott körülmények között nem
kérdőjelezték meg a magyar orvosi személyzet kivonásának szükségességét, azt politikailag
negatívnak ítélték meg. Emiatt a kedvezőtlen benyomás csökkentésére szándékukban állt a
helyzet stabilizálódásával 4–5 magyar orvost visszaküldeni Szanaába kórházi tevékenységük
folytatására. 672
A szovjet és kelet-német illetékesekkel tárgyban folytatott konzultációk hatására
azonban átértékelték korábbi, kivárásra irányuló álláspontjukat és a mielőbbi segítségnyújtás
mellett határoztak. 673 A felmerülő alternatívák közül – doktorokból és egészségügyi
személyzetből álló magyar csoport visszaküldése a szanaai kórházba egy éves időtartamra a
magyar állam költségén vagy egy egyszeri jelentős gyógyszersegély nyújtása a Jemeni Arab
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Köztársaságnak – közül végül az orvosok kiutaztatása mellett döntöttek az említett
kedvezőtlen politikai benyomás csökkentése érdekében. 674
Január végén a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának küldöttsége a helyszínre
utazott, hogy a jemeni hatóságokkal együtt vizsgálja meg a helyzetet és orvos-szükségletet. A
megfelelő egészségügyi személyzet hiánya mellett megállapították, hogy nagyon sürgős és
jelentős igény mutatkozik gyógyszerekre Szanaában és Taizzban. Emiatt ismét a Magyar
Vöröskereszthez fordulva antibiotikumokat, fájdalomcsillapítókat, plazmákat, infúziós
anyagokat, röntgenfilmeket, mankókat, gipszkötéseket, fecskendőket, tűket és sebészeti
fonalat kértek. 675 A Külügyminisztérium nemcsak hogy messzemenő támogatásáról
biztosította az igény teljesítését, hanem a Magyar Vöröskereszt javasolta 50 000 Ft-os összegű
küldemény értékét kétszeresére emelte fel. 676 A júniusban Budapesten tárgyaló Fászi elAsszuád jemeni gazdasági államtitkárt már arról tájékoztathatták, hogy a hónap végén útnak
kívánják indítani a magyar orvosok Szanaába, akiket – eleget téve a jemeni egészségügyi
miniszter ez irányú korábbi kérésének – elkísér egy műszerész technikus is a magyar csoport
távozása miatt félbehagyott munkák elvégzésére és a kórház berendezéseiben keletkezett
hibák kijavítására. Újabb gyógyszersegélyre vonatkozó kérelmére válaszul közölték, hogy a
Magyar Vöröskereszt az előzetes jemeni igények alapján már összeállította a sebesültek
ellátásához szükséges küldeményét 100 000 Ft értékben. Az áru 90%-át addigra már útnak is
indították, míg a fennmaradó részt a kiutazó orvosokkal kívánták kiküldeni. 677
Dr. Gonda András, dr. Csengődy József és a korábban már a szanaai kórházban
dolgozó Gágyor Sándor 1968. július 12-én indult Jemenbe. A szituáció a magyar csoport
távozását követően alig változott. Szanaa továbbra is frontváros volt, aminek 2/3-át 6–10 kmes távolságban ellenséges törzsek gyűrűje ölelte körül. A royalisták folyamatosan zavaró
jellegű ágyú- és aknatűzzel árasztották el a város különböző pontjait; a lövedékek gyakran a
magyar doktorok munkahelyének 30–300 méteres körzetében csapódtak be. A helyzet
augusztusban tovább súlyosbodott a köztársasági hadsereg baloldali egységeinek említett
lázadása során. A harcok alatt több belövést kapott a kórház épülete is, a magyar technikus
pedig kisebb szilánksérülést szenvedett. Komoly megpróbáltatást jelentett a kórház
dolgozóinak ezekben a napokban a nagy számban érkező sebesültek ellátása.
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Az ostrom közel egy éves periódusa alatt erősen megrendült a kórház gazdasági
helyzete és technikai ellátottsága. A harcok, a nem rendeltetésszerű használat és főleg a
gondatlan kezelés miatt több-kevesebb rongálódás keletkezett az anyagi felszerelésben,
amelyeket alkatrészek hiányában gyakran használhatatlanná váltak, pótolásuk pedig lehetetlen
volt. A szállítási nehézségek és az import rendszertelensége miatt akadozott az intézmény
gyógyszerrel és a fogyóeszközzel való ellátása is.
A harcok miatt az eredetileg vegyes sebészeti jellegű egészségügyi intézmény haditraumatológiai kórházzá alakult át. A betegek túlnyomó többsége katona volt, akiknek a
viselkedése miatt szükségessé vált a női osztály megszüntetése, valamint a női alkalmazottak
távozása. Kifogásolható mentalitásuk negatívan éreztette hatását az ott maradt dolgozók
munkamorálján is. 678 Ilyen előzmények után mindössze 3 fél–egy éves végzettséggel
rendelkező orvos fogadta a két magyar orvost.
Az első hetekben a magyar doktorok az intézet leromlott higiéniás viszonyainak
javítására törekedtek, amit kezdettől fogva megnehezített a folyamatosan érkező súlyos
sérültek ellátása, valamint az ápoltak közömbössége a kórházi rend és tisztaság iránt. A
szakszerű sebészeti beavatkozás feltételeinek megteremtése után havi átlagban 30–40 műtétet
végeztek. Ezekbe aktívan bekapcsolódtak a jemeni orvosok, akiket rendszeres szakmai
továbbképzésben is részesítettek. Komoly feladatot jelentett viszont a számos végtagsérült
ellátása az instrumentális anyagok hiányának és az említett körülményeknek köszönhetően. A
magyar orvosok helyzetét tovább nehezítette, hogy a szakszerű ellátást megkövetelő
utókezelések miatt szinte kizárólag rájuk hárult a nagyszámú üregi sérült ápolása. 679
A Szanaa északi és keleti határát megszállva tartó tekintélyes royalista csoport
november eleji átállása után megszűntek az állandó ágyú- és aknabelövések és lecsökkent a
sebesültek száma. Ennek ellenére tovább romlott a kórház addig is gyenge lábakon álló
gazdasági

helyzete. 680

A

betegállomány

a

helyzet

stabilizálódásával

fokozatosan

678

A helyi orvosokat koholt vádak alapján a biztonsági szervekkel vitették el, akik tisztázásukat követően
igyekeztek az első adandó alkalommal munkahelyet változtatni.
679
Negyedévi jelentés a San’a-i Magyar Kórházból. 1968. október 6. MOL KÜM. Jemen 1969. XIX-J-1-k
Admin 27. d. 2745-1/1969.
680
A betegek élelmezése egyhangúvá vált, ami széleskörű elégedetlenséget váltott ki körükben. Rendszeres
import hiányában romlott a gyógyszerellátás is, mindennapos gonddá vált a legalapvetőbb medicinák beszerzése,
a röntgenfilmek hiánya miatt a doktorok gyakran érzékszerveikre voltak kénytelenek hagyatkozni. A betegek
minimális ellátását csak az NDK-tól és a Magyar Vöröskereszttől kapott kisebb ajándékok tették lehetővé.
Működésképtelenné vált az egyik áramtermelő aggregátor, a mentőautó, illetve februárig a kórház kútja és
szivattyúja. Gáz hiánya miatt nagy részben nem lehetett a hűtőszekrényeket használni a laboratóriumban, a
vérbankban és a konyhában, valamint javításra szolgáltak a műtőben és a konyhában használatos kisgépek. A
palackozott oxigén hiánya lehetetlenné tette korszerű altatás kivitelezését, ami kizárta igényes műtétek korszerű
elvégzését. Az épület hanyatló állagának helyreállítására nem került sor, a magyar technikai szakember távozása
után pedig szinte teljesen megszűnt a technikai berendezés karbantartása.
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átcserélődött. A katonák helyét civil sérültek, mozgásszervi helyreállító műtétre szoruló,
illetve általános sebészeti ellátásra szoruló, nemegyszer Dél-Jemenből vagy Etiópiából érkező
polgári személyek vették át. Mellettük gyakran felkeresték az intézményt a harci tevékenység
megszűnése után visszatérő külföldi delegációk tagjai is.
A magyar orvosok mellett váltakozó jelleggel 2–4 jemeni orvos dolgozott, az ápolók
és a segédszemélyzet pontos létszáma pedig megállapíthatatlan volt a gyakori munkahely
változtatás miatt. Az állandó ügyelet ellátásához emiatt más kórházakból kellett orvosi
segítséget kérni, a komplikáltabb betegek ápolását pedig csak a hozzátartozók jelenlétének
engedélyezésével tudták megoldani. További gondot jelentett a munkahelyüket gyakran
hetekre–hónapokra indokolatlanul elhagyó dolgozók alacsony munkamorálja, a kórháznak
szánt rapszodikusan befutó gyógy- és kötszerküldemények egy részének eltűnése, és fiatal
jemeni orvosoknál az ambíció hiánya. Mindezek ellenére sikerült szerény szinten fenntartani
az általános higiéniai viszonyokat és az ambuláns betegek napi konzultálását, ami mellett az
orvosok továbbképzésével párhuzamosan átlagban 40–60 műtétet végeztek el, illetve 50–60
törést és ficamot láttak el havonta. 681
Áprilisban Jemen kairói nagykövetsége kérte a Szanaában dolgozó két magyar orvos
tartózkodásának meghosszabbítását, illetve ha ez nem lehetséges, akkor pótlásukat. A
Külügyminisztérium a magyar–jemeni kapcsolatok aktuális szinten tartása érdekében
kívánatosnak tartotta a kívánság teljesítését. 682 A doktorok kint tartózkodásáért felelős
TESCO ugyancsak elvi hozzájárulását adta azok maradásához, amennyiben önkéntes alapon
vállalják a munka folytatását. Magyar orvost akart emellett biztosítani a FAO keretén belül
Taizz környékén tevékenykedő 12–13 fős magyar szakembercsoport részére is. 683
A korábban ismertetett körülmények miatt a két orvos ragaszkodott ahhoz, hogy
szerződésük júliusi lejártával visszatérjenek Magyarországra. Gondoskodni kellett emiatt
cseréjükről, amire a helyszínen kívántak sort keríteni. Elvetették ezzel kapcsolatban a
TESCO-nak a két doktor külön kórházban való foglalkoztatására vonatkozó indítványát. Egy
orvos kiküldése, vagy a két orvos megosztása ugyanis egyet jelentett volna a kórházról való
teljes lemondással. Külön problémát jelentett emellett, hogy amíg a nagykövet felhatalmazás
alapján korábban már bejelentette a jemeni igény teljesítését, addig ismeretlen forrásból a
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szanaai külügyminisztérium értesült a TESCO javaslatáról egy magyar orvos térítésmentes
kiküldésére a taizzi kórházba és a magyar szakértők egészségügyi ellátására. Emiatt végül
három orvos és egy ápolónő kiküldéséről született döntés, akik közül az egyik doktort Taizzba
irányították. 684
A doktorok helyszíni cseréjére az elképzelések ellenére nem került sor. A váltásként
kiküldött orvosok érkezése előtt a kórházat két hónapig csak jemeni személyzet működtette,
ezért rendkívül elhanyagolt állapotok és betegek fogták a magyar specialistákat. A Jemenben
egyedülinek számító vérbank személyzet hiányában nem működött, az eredeti felszerelés
mintegy 8–10%-a volt még többé-kevésbé használható állapotban és a páciensek 90%-a vagy
egyáltalán nem volt ellátva, vagy addigi kezelésük kifejezetten káros volt. Az első hónapok
szakmai

tevékenysége

emiatt

döntően

az

elmaradt,

illetve

helytelen

kezelések

következményeinek helyrehozására és az alapvető higiéniás intézkedések bevezetésére
irányult. 685 Folyamatosan ellátták emellett a beteganyagban változatlanul többséget alkotó
friss háborús sérülteket és a páciensek kisebbik részét kitevő szabotázscselekmények,
bombarobbantások és közúti balesetek áldozatait. 686
A gyógyszer és kötszerellátás megszervezése korábban is az egyik legnehezebben
megoldható problémák egyike volt. A helyzet 1969. december 30-án kritikusra fordult,
amikor egy tisztázatlan eredetű tűzben megsemmisült a gyógyszertár teljes készlete és a
röntgen-filmanyag, megrongálódott az egyik műtő, valamint tönkrement az épületszárny
elektromos berendezése. 687 Az ellátási zavarok kiküszöbölésére 1970. február közepén a
Magyar Vöröskereszt egészségügyi anyagokból és fogyóeszközökből álló gyorssegélyt
küldött 52 000 forint értékben. 688
Fokozódó nehézséget jelentett, hogy hozzáértő szakemberek és a megfelelő
karbantartás hiánya miatt a kórház berendezései is gyorsan elhasználódtak. Több gép és
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eszközt nem lehetett üzemeltetni, mivel a pótalkatrészeket csak Magyarországról lehetett
beszerezni. A technikai ellátottság javítására felmerült bizonyos nélkülözhetetlen alkatrészek
segélyként való kijuttatása és egy szerelő kiküldése a munkálatok elvégzésére. 689
Megvalósítására azonban már nem került sor. A polgárháború lezárulta után az intézményt
átvette a jemeni hadsereg, hogy később azt egy 500 ágyasra tervezett katonakórház részévé
alakítsa át. A kibővített kórház teendőinek ellátására érkező szovjet katonaorvos csoport
munkába állása után az igazgatóság felosztotta a meglévő 100 fekvőhelyet, amiből 26 ágyas
osztályt biztosított a magyar küldöttségnek. Így kiküldetésük még hátralévő időszaka alatt a
magyar orvosok munkaereje többnyire kihasználatlan maradt a többi jelenlévő munkatárshoz
hasonlóan. Változatlanok maradtak az elégtelen anyagi ellátottság okozta nehézségek,
amelyek áthidalásához csak a Nemzetközi Vöröskereszt és a Magyar Vöröskereszt
küldeményei jelentettek segítséget. Az új katonai kórház kibővített részlegeit szeptemberben
kívánták üzembe helyezni. A magyar egészségügyi szakemberek szerződése azonban akkora
lejárt, ezért hazatérésük miatt már nem lehetett pontos képet alkotni az átadott kórház új
helyzetéről annak átszervezése és kibővítése után.
A jemeni egészségügyi helyzetről az 1962. szeptemberi forradalmat követően
általánosságban elmondható volt, hogy annak szinten tartását a külföldi segélyszervezetek és
a köztársaságot támogató országok rendszeres orvos-egészségügyi támogatása tette lehetővé.
Segítségükkel a három nagyvárosban – Szanaában, Taizzban és Hodeidában – a felmerülő
igényeket többé-kevésbé megfelelően kielégítő kórházi kapacitás működött. Komoly
nehézségeket eredményezett azonban a kórházak alacsony szakmai színvonala, rossz anyagi
ellátottságuk, a megfelelő egészségügyi személyzet hiánya és a teendők ellátására gyakran
alkalmatlannak bizonyuló, a különböző segélyprogramok céljaival sokszor szembeszálló
jemeni vezetés. Orvos tanácsadók kiküldése önmagában nem volt képes az ellátás színvonalát
biztosítani, az állandó külső anyagi támogatást is megkövetelt.
A nagyvárosok ambuláns beteggondozását leszámítva az országban nem létezett
alapszintű

egészségügyi

ellátás

elsősorban

a

közlekedési

nehézségek

miatt.

Egyeduralkodónak számított még ezekben az években is a fájdalmas testrész tüzes vassal való
égetése. Gyakori betegségnek számított a tbc, melynek kezelésére nem létezett szakintézet.
Igény hiányában szinte elképzelhetetlen volt szülész-nőgyógyászati praktizálást végezni; a
tradicionális és vallási előírások nagyon megnehezítették a vizsgálatot és kezelést, valamint
kizárták a kórboncolást.
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A kint dolgozó magyar orvosok jemeni kollégáik szakmai nívóját igen minimálisnak
ítélték meg. Az európai ösztöndíjasok tanulmányútjai az esetek 80–90%-ban kudarccal
végződtek. A szorgalom teljes hiánya és alacsony intelligenciájuk miatt kevés kivételtől
eltekintve azokat is alkalmatlanak találták elfogadható színvonalú orvosi munka ellátására,
akiknek sikerült lediplomáznia. A kórházak elégtelen létszámú, gyakran 8–10 éves
betegápolókat is magában foglaló egészségügyi szakszemélyzetének 90%-a nem rendelkezett
semmilyen képzettséggel és fogalmuk sem volt a legalapvetőbb higiéniai követelményekről.
A jemeni Egészségügyi Minisztérium képtelen volt az ügyeket átfogóan irányítani. A
polgárháborús viszonyok, valamint a regionális tejhatalommal rendelkező törzsi vezetők miatt
az egészségügyi miniszternek tulajdonképpen csak a három nagyvárosban volt hatásköre.
Erősen behatárolt anyagi háttere miatt nemegyszer 1–2 hónapig is képtelen volt hivatali
apparátusának fizetésére. A Kuvait által épített és felszerelt vidéki kórházak nem működtek,
felszereléseiket ellopták. Külföldi segély és ellenőrzés hiányában a minisztérium még napokra
sem tudta biztosítani adott kórház működését.
A korrupció a szokásos szintet is meghaladta az egészségügyi dolgozók körében. Az
állami költségvetésből nem lehetett a szükségleteket fedezni, ezért a gazdálkodás a külföldi
segélyeken alapult. Azonban a segélyszállítmányok és gyógyszerküldemények tekintélyes
hányada nem rendeltetésének megfelelően került felhasználásra, hanem annak kb. 80%-át
magánszemélyek a feketepiacon értékesítették, míg a fennmaradó rész a szakszerűtlen kezelés
és felhasználás miatt idő előtt tönkrement. Mindezek, az aktuális jemeni helyzetet jól jellemző
állapotok alapján megállapítható volt, hogy a jemeni fél a jövőben nem tudja biztosítani a
magyar kórház üzemeltetését, sem a szükséges gyógyszer és anyagi ellátást. 690

Hanyatló tendenciájú magyar–jemeni kapcsolatok
1968. június 21. és július 1. között Budapesten folytatott tárgyalásokat Fászi elAsszuád jemeni gazdasági államtitkár a Külkereskedelmi Minisztériumban, az Egészségügyi
Minisztériumban, a Honvédelmi Minisztériumban, a Belügyminisztériumban, a Kereskedelmi
Kamarában és több külkereskedelmi vállalatnál. A megbeszélések során megállapodás
született többek között az 1964-ben kötött 1 millió dolláros kormány-hitelkeret kibővítéséről
és a hitel futamidejének meghosszabbításáról. A két ország kereskedelmi kapcsolatának
fejlesztésére ipari kooperációk létesítéséről döntöttek, ahol magyar illetékesek vállalták, hogy
690

Zárójelentés Dr. Kálló Antal és Dr. Nádor István kiküldöttek Szanaá-i kórházban teljesített egy évi
munkájáról, általános tapasztalatokról és a kórház helyzetéről. 1970. november 7. MOL KÜM. Jemen 1970.
XIX-J-1-k Admin 23. d. 472-9/1970.
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tervezéssel, alapanyag szállítással, szaktanácsadással és szakember továbbképzéssel segítik
gyógyszerkiszerelő és bélfeldolgozó üzem, illetve vágóhíd létesítését Jemenben. A TESCO
tájékoztatta az államtitkárt 3–4 tagú delegációjának szeptemberre tervezett jemeni útjáról,
aminek ásványi kincsek – pl. réz, foszfor – feltárási lehetőségeit kellett tanulmányoznia.
Közölte emellett azt is, hogy milyen feltételek mellett tartja elképzelhetőnek újabb
szakemberek kiküldését tervezési iroda létesítésére. A jemeni államtitkár kérte emellett még a
jemeni rendvédelmi szervek munkatársainak magyarországi továbbképzését és technikai
segítség – lehallgató berendezések, híradókocsik, magnók stb. – nyújtását, illetve
hadianyagok és haditechnikai berendezések szállítását. Utóbbiak teljesítése elől sem
zárkóztak el az illetékes minisztériumok a helyzet részletekbe menő, szakszerű
tanulmányozása, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsához vagy az illetékes
minisztériumhoz hivatalos diplomáciai úton intézett konkrét kérés és a magyar kormány
jóváhagyó döntése után.
A tárgyalásokat értékelve magyar részről megállapították az államtitkár sokrétű, széles
területeket átölelő segélykérelmeinek többségéről, hogy azok megvalósítására kevés esély
adódik. Az aktuális jemeni gazdasági helyzetre és a fejlesztéséhez szükséges pénzügyi alapok
hiánya miatt valószínűtlennek tartották, hogy sor kerülne jelentősebb üzletkötésre az
elkövetkező időszakban, a hitelkeret megtérülését pedig problematikusnak ítélték meg
felhasználása esetén. Emiatt a segélykérelmeket a korábbiakhoz hasonlóan alapvetően
politikai szempontból bírálták el, amelyek teljesítését és mértékét a legfelsőbb döntéshozatali
szint jóváhagyásától tették függővé. 691
A jemeni gazdasági miniszter budapesti tárgyalásai során felvetett kérések pozitív
elbírálásuk ellenére nem valósultak meg, mivel a jemeni fél nem adta át a realizáláshoz
igényelt konkrét adatokat. Helyettük a jemeni külügyminiszter 1969 elején újabb, a
mezőgazdaság fejlesztését célzó kívánságokat terjesztett elő. A megművelhető területek
növelése érdekében egyfelől kérte kisméretű gátak építési lehetőségeinek felmérését a
hegyekből lezúduló víz és talajhordalék felfogására, valamint alternatív javaslatok
kidolgozását a kat növény termesztésének korlátozására, a kávéültetvények felújítására,
esetleg azok helyén más, megfelelőbbnek tartott növények termesztésére. 692 Azonban sem
ezek megvalósítására, sem pedig egy újabb jemeni gazdasági delegáció 1969 tavaszán
indítványozott magyarországi látogatására már nem kerülhetett sor az információhiány,
691

Jemeni Arab Köztársaság államtitkárával folytatott tárgyalások. 1968. július 12. MOL KÜM. Jemen 1968.
XIX-J-1-j TÜK. 47. d. 002828/1968.
692
A Jemeni Arab Köztársaság külügyminiszterének kérései. 1969. március 12. MOL KÜM. Jemen 1969. XIX-J1-j TÜK. 50. d. 001670/1969. – 54/szig.titk./1969.
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valamint a köztársasági Jemen kül- és belpolitikájában lejátszódott változásoknak
köszönhetően. 693
Nagyobb sikerrel járt a még 1968-ban ugyancsak Magyarországra látogató Jahja asSámi jemeni oktatásügyi miniszterhelyettes, aki szeptember 23–25. között a Művelődésügyi
Minisztériumban és a TESCO vállalatnál folytatott tárgyalásokat a jemeni ösztöndíjas keret
kétszeresére történő kibővítése érdekében. Kérését mindkét helyen megértéssel fogadták és
nem zárkóztak el annak teljesítésétől. 694 A megbeszélések során felmerülő újabb igények
többségét azonban függőben hagyták, azok megvalósítását a magyar illetékesek döntésétől
tették függővé. 695
Magyarországon ekkor 8 jemeni ösztöndíjas tanult a TESCO keretében, mivel az
eredetileg tervezett 10 fő közül kettőt vissza kellett küldeni. Közülük 6-an mezőgazdasági
technikumban tanult, 2-en pedig rádió és TV szerelés ismereteit sajátították el. 696
A jemeni miniszterhelyettessel kötött megállapodásra a következő évek során több
alkalommal is hivatkoztak jemeni illetékesek az ösztöndíjas keret felemelése érdekében. 697
Hiába mutatkozott javulás az 1960-as évek végére a Magyarországon tanuló jemeni diákok
felkészültsége és munkája terén, akiknek jelentős része az első ideérkezőkkel ellentétben már
képesnek bizonyult befejezni egyetemi tanulmányait.698 Ennek ellenére nem került sor évente
5-nél több felsőfokú tanulmányok folytatására érkező jemeni diák fogadására a más
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1969 májusában, Szarka Károly nagykövet megbízólevelének átadásakor jelezték a mind komolyabb
államháztartási hiánnyal küzdő jemeniek, hogy gazdasági küldöttséget kívánnak Magyarországra küldeni az
1964-ben aláírt hitelegyezmény kihasználása érdekében. (A Jemeni Arab Köztársaság gazdasági küldöttségének
várható látogatása. 1969. június 6. MOL KÜM. Jemen 1969. XIX-J-1-j TÜK. 50. d. 002470/1969. –
108/szig.titk./1969.)
694
A látogatás után a TESCO vezérigazgatójának döntése értelmében lehetőséget biztosítottak az 1969-es évben
10–15 fő fogadására.
695
A TESCO-nál az egészségügyi segédszemélyzet képzése problémát jelentett, mivel az az Egészségügyi
Minisztérium hatáskörébe tartozott. A Művelődésügyi Minisztériumban is gondot jelentett az iskolaépítésére és
felszerelésre, valamint a kulturális és oktatófilmek kiküldésére vonatkozó kérés, mivel az ügyben csak más
szervek bevonásával lehetett dönteni. Egyedül csak attól a jemeni kívánságtól zárkóztak el, hogy 3 évi
tanulmányi idő után engedélyezzék jemeni ösztöndíjasok hazalátogatását a magyar kormány költségére. (Jemeni
miniszterhelyettes látogatása. 1968. október 1. MOL KÜM. Jemen 1969. XIX-J-1-k Admin. 22. d. 70-71/58751/1968.)
696
Jemeni miniszterhelyettes látogatása. 1968. október 1. MOL KÜM. Jemen 1969. XIX-J-1-k Admin. 22. d.
70-71/5875-1/1968.
697
Így 1969 áprilisában a Jemeni Arab Köztársaság kairói nagykövetsége jegyzékben kérte a felajánlott 24 hely
megerősítését. Egy hónappal később a Szanaába látogató Szarka Károly nagykövettől a jemeni külügyi
államtitkár a keretet már lényegesen megemelve, 47 ösztöndíjat igényelt a magyar kormánytól az 1969/1970-es
tanévre. 1970 márciusában már csak 20 helyre tartottak igényt olyan közelebbről meg nem határozott szakon,
ahol a tanulmányi idő 5–6 év, valamint 5 másik 2–3 éves idejű képzésre. (Jemeni Arab Köztársaság ösztöndíjas
problémái. 1969. május 30. MOL KÜM. Jemen 1969. Admin. XIX-J-1-k 27. d. 2/54/adm./1968.; Észak-jemeni
nagykövetség jegyzéke az ösztöndíj-keret felemelése érdekében. 1970. március 27. MOL KÜM. Jemen 1970.
Admin. XIX-J-1-k 23. d. 301-6 – 2/3/23/adm./1970.)
698
Jemeni miniszterhelyettes látogatása. 1968. október 1. MOL KÜM. Jemen 1968. Admin. XIX-J-1-k 22. d.
70-71/5875-1/adm./1968.
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országokból várt tanulók magas létszáma miatt. 699 1970 végére így összesen 30 észak-jemeni
és 18 dél-jemeni hallgató tanult magyarországi felsőoktatási intézményben. 700 A
Művelődésügyi Minisztérium jövőre vonatkozó elképzelésében nem kívánta megemelni a
fogadandó diákok létszámát, a továbbiakban is a korábbi gyakorlatnak megfelelő
ösztöndíjkeret adományozását találta indokoltnak a Jemeni Arab Köztársaság részére.701
Addig a legelső csoport 1961-es megérkezése óta eltelt mintegy tíz év alatt több mint 60
észak-jemeni hallgató részesült oktatásban Magyarországon, akik közül 15-en szereztek
diplomát. 702
A kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztését a két ország között lehetetlenné
tette, hogy a Nemzetközi Kapcsolatok Intézete – a korábban hazánkban diplomázó Ahmed
Dzsubrán jemeni közgazdász hat hónapos ösztöndíj adományozási, kivételt képező esetétől
eltekintve – 1970-ig nem tudott semmilyen összeköttetést kialakítani a Jemeni Arab
Köztársaság illetékes szerveivel. 703 Az 1964. május 30-án kötött műszaki–tudományos
együttműködési megállapodás 1970 végéig ugyancsak nem került végrehajtásra, mivel nem
készült el az azt szabályozó munkaterv. 704 Ennek ellenére a TESCO Nemzetközi Műszaki–
Tudományos Együttműködési Iroda térítésmentesen szakértőket utaztatott Jemenbe és
szakmai kiképzésre ösztöndíjasokat fogadott hazánkban. 705
699

A Jemeni Arab Köztársaság ösztöndíjas keret felemelési kérése. 1970. július 8. MOL KÜM. Jemen 1970.
Admin. XIX-J-1-k 23. d. 301-9/1970.
700
A 30 fő megoszlása: 1 fő Építészmérnöki Kar, 1 fő Villamosmérnöki Kar, 8 fő Orvostudományi egyetemek, 4
fő Egészségügyi szakiskola, 3 fő Agrártudományi Egyetem, 3 fő Kertészeti Egyetem, 1 fő Felsőfokú
Mezőgazdasági Technikum, 3 fő Bölcsészettudományi Kar történelem szakán, valamint 6 fő a Nemzetközi
Előkészítő Intézetben.
701
Tájékoztató a jemeni–magyar ösztöndíjas kapcsolatokról. 1970. december 14. MOL KÜM. Jemen 1970.
XIX-J-1-j TÜK. 45. d. 003023/2/1970.
702
A diákok közül 5-en közgazdászként, 1 orvosként, míg 2-en mezőgazdasági mérnök végeztek. Mellettük 3–3
fő egészségügyi szakiskolában, illetve felsőfokú mezőgazdasági technikumban, valamint 1 fő felsőfokú ipari
technikumban nyert képesítést.
703
A magyar–jemeni kapcsolatok alakulása. 1970. november 3. MOL KÜM. Jemen 1970. XIX-J-1-j TÜK. 45. d.
003023/1970.
704
Az ügyben 1970 júniusában Jemen kairói nagykövetsége jegyzékben fordult hazánkhoz és kérte a kulturális
kapcsolatok elmélyítését. Sikeres egyeztető tárgyalásokat követően 1971-ben megállapodás jött létre a felek
között. Az erről szóló kulturális egyezményt a magyar fél 3128/1971. számú kormányhatározatával hagyta jóvá.
705
A TESCO Nemzetközi Műszaki–Tudományos Együttműködési Iroda 1965-ben 2 illetőt, 1966-ban 1
személyt, 1967 februárjától a szanaai magyar baleseti és sebészeti kórházba 19 főből álló egészségügyi és
technikai személyzetet, 1968-ban 4 egészségügyi dolgozót, 1969-ben 3 orvosi munkaerőt, 1970-ben pedig 3
alkalmazottat (2 sebész és 1 műtős) foglalkoztatott Jemenben. 1970-ben emellett a jemeni fél mezőgazdasági és
állattenyésztési szakemberek kiküldését is kérte, amire a tisztázatlan feltételek miatt az év során már nem került
sor. Ösztöndíjasok fogadása terén 1966-ban 8 fő érkezett Magyarországra középszintű szakmai képzésre.
Közülük ketten rendelkeztek már szakirányú előképzettséggel, ezért felsőfokú mezőgazdasági technikumban
nyertek elhelyezést. Az elméleti képzés mindnyájuknál sikeresen lezárult és 1970-ben már 1 éves szakmai
gyakorlatukat teljesítették. A további 6 főt technikumban, illetve szakmunkásképző iskolába íratták be. Hárman
közülük 1970-re befejezte tanulmányait és hazautazott, míg a többiek utolsó évüket végezték a tanintézetekben.
Posztgraduális képzésben 1970 májusától egy jemeni orvos ösztöndíjas részesült. A magyar szakemberképzés
kiváló színvonalát bizonyítja, hogy a Jemeni Arab Köztársaság az 1970–1971-es tanévtől kezdve 5–6 ösztöndíjas
hely biztosítását kérte középszintű szakmai képzésre, amihez a TESCO 1970 augusztusában hozzájárulását adta.
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A magyar–jemeni kapcsolatok szempontjából jelentős eredménynek számított, hogy a
szocialista országok közül elsőként kapott megbízást az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezetével aláírt szerződés értelmében egy, az öntözést szolgáló duzzasztómű építésére a
Vádi Zabid helység mellett 350 ezer dollár értékben. 706 A FAO-val kötött megállapodásnak
megfelelően 1969 tavaszától 14–18 magyar szakértő dolgozott Jemenben 24 hónapra szóló
megbízással. 707
Ugyancsak pozitív változást jelentett, hogy több éves késlekedés után a Jemeni Arab
Köztársaság Musztafa Ahmed Jakúb személyében moszkvai székhellyel nagykövetet
akkreditált Bulgária, Románia, Lengyelország és Jugoszlávia mellett hazánkba is, amihez a
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1970. november 10-én 254/1970. számú
határozatával adta hozzájárulását. 708
A jövőre vonatkozó elképzeléseiben Magyarország lehetőségeihez mérten továbbra is
kész volt támogatni a szanaai kormányt. A kapcsolatok csökkenő tendenciáját sejtette viszont,
hogy nem tervezték magas szintű látogatások előkészítését, a régebbi meghívások teljesítése
elől pedig igyekeztek kitérni. 709

A magyar–dél-jemeni kapcsolatok alakulása
Magyarország a Szovjetunióval egy napon, 1967. december 2-án ismerte el a DélJemeni Népi Köztársaságot önálló, független államnak. Ezt 18-án nagyköveti szintű
diplomáciai kapcsolat létesítése követte. 710
A gyors elismeréstől remélt perspektivikus, alapvetően kereskedelmi jellegű
kapcsolatok azonban nem valósultak meg. A két ország között még 1970-ben sem volt
kereskedelmi megállapodás. Magyarország nem importált semmilyen cikket az országból, az
export pedig csökkenő tendenciát mutatott:

(Magyar–jemeni kapcsolatok alakulása. 1970. november 17. MOL KÜM. Jemen 1970. XIX-J-1-j TÜK. 45. d.
003023/1/1970.)
706
Beszámoló a Jemeni Arab Köztársaság belső helyzetének néhány vonatkozásáról. 1969. január 15. MOL
KÜM. Jemen 1969. XIX-J-1-j TÜK. 50. d. 00836/1969. – 12/szig.titk./1969.
707
Jemenben dolgozó szakértők részére illetmény, illetve működési költségek lejuttatása. 1969. április 16. MOL
KÜM. Jemen 1969. XIX-J-1-j TÜK. 50. d. 002135/1969.
708
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 254/1970. sz. határozata. 1970. november 10. MOL KÜM.
Jemen 1970. XIX-J-1-j TÜK. 45. d. 002979/4/1970.
709
Irányelvek a Jemeni Arab Köztársaság és a Dél-Jemeni Népi Köztársaság viszonylatában. 1968. szeptember
10. MOL KÜM. Jemen 1968. XIX-J-1-j TÜK. 47. d. 003174/1/1968.
710
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 222/1967. sz. határozata. 1967. december 1. MOL KÜM.
Jemen 1967. XIX-J-1-j TÜK. 50. d. 70-111/004374/7/1967.; A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának
227/1967. sz. határozata. 1967. december 20. MOL KÜM. Jemen 1967. XIX-J-1-j TÜK. 50. d. 70111/004374/8/1967.
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Érték: M £ 711
1965
Export 6,2

1966

1967

1968

1969

1970. I–IX.

5,2

4,4

6,6

3,4

1,8

A kereskedelmi forgalom fejlesztésére magyar részről a tradicionális feltételek mellett
nem láttak lehetőséget. Néhány kisgép – kis Diesel-motorok és szivattyúk – értékesítésétől
eltekintve üzletet gyakorlatilag alig lehetett kötni, a bilaterális kereskedelmi kapcsolatok
bővítését pedig behatárolta a megfelelő mennyiségű dél-jemeni exportcikkek hiánya. DélJemen nem rendelkezett feltárt nyersanyagokkal, amelyek lehetővé tették volna az ország
gazdasági és pénzügyi helyzetének kiegyensúlyozását. A gazdasági kapcsolatok bővítését
magyar részről csak kormányhitel nyújtásával tartották elképzelhetőnek, amit viszont –
tekintettel a fennálló körülményekre – gazdasági szempontból célszerűtlennek tartottak. A
devizahiány miatt állami tenderek nem kerültek kiírásra, a minisztériumok elsősorban
segélyszállításokat vártak. Utóbbi esetében legnagyobb érdeklődés textíliákra, gyógyszerekre,
élelmiszerekre, rézhuzalokra, illetve kábelekre volt.
A dél-jemeni fél kérésének eleget téve 1968 márciusában a kuvaiti magyar
kirendeltség vezetője és a kairói nagykövetség munkatársa látogatást tett az országban a
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének tanulmányozására. Júniusában Ahmed as-Sair
földművelésügyi

miniszter

vezetésével

5

tagú

dél-jemeni

delegáció

tartózkodott

Budapesten. 712 A megbeszéléseket követően a kormány 3228/1968. sz. határozata alapján
1968. szeptember 10–14. között TESCO-delegáció folytatott tárgyalásokat Dél-Jemenben az
együttműködés meghatározására. 713 Ennek során a magyar fél vállalta 5 szakember egy éves
időtartamra történő díjtalan kiküldését. 714 Felajánlották emellett tíz ösztöndíjas fogadását 3,5
éves térítésmentes szakmunkás képzésre, valamint tíz személy posztgraduális képzését 1–2
éves időtartamra, akiknek az ingyenes oktatása mellett a magyar fél fizette volna az utazási
költségeit is.
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Magyar–dél-jemeni kapcsolatok. 1970. október 21. MOL KÜM. Jemen 1970. XIX-J-1-j TÜK. 45. d.
002482/8/1970.
712
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A szakemberek a megállapodás ellenére nem utaztak ki, mivel a jemeni fél nem jelölte meg az igényelt
szakterületeket.
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A megállapodás alapján 1969 tavaszán a magyar állam költségén egy három fős
szakértő-delegáció tartózkodott 2 hónapig Dél-Jemenben, ahol kutatásokat végzett vízügyi és
öntözési témákban.
Az érdekegyeztető tárgyalások mellett Budapest eseti jelleggel segélyekkel is
támogatni kívánta a dél-jemeni állam stabilizációját. 1968-ban 200 000 dollár értékben
textíliákat, gyógyszereket, orvosi berendezéseket és gyümölcskonzerveket küldött Ádenbe. 715
A két ország elmélyülő kapcsolatát sejtette Losonczi Pál látogatása is, aki afrikai
körútja alatt Dar es-Salaamból az EAK-ba tartva másfél órára megszakította útját Ádenben,
ahol tárgyalásokat folytatott. Mivel ekkor a rendelkezésre álló rövid idő miatt részletekbe
menő megbeszéléseket nem lehetett folytatni, ezért 1971 januárjában Hollai Imre
külügyminiszter-helyettes vezetésével magyar jószolgálati küldöttség utazott ki a jemeni
igények pontosabb felmérésére.
A magyar állam a jövőre vonatkozó elképzeléseiben nem látott lehetőséget a DélJemeni Népi Köztársasággal kialakított kapcsolatok kölcsönös előnyökön alapuló, széleskörű
fejlesztésére. Együttműködését alapvetően műszaki–tudományos téren szakértők kiküldésére
és fogadására kívánta összpontosítani, miközben felmerülő igény esetén nem zárkózott el a
dél-arábiai állam alkalomszerű segélyezésétől sem. 716
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Dél-Yemen-i kormánysegély. 1968. július 30. MOL KÜM. Jemen 1968. XIX-J-1-j TÜK. 47. d.
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Konklúzió
Két fontos megállapítást kell tennünk mindjárt a legelején: 1.) A Szovjetunió
gyakorlatilag – kisebb megszakításoktól eltekintve – mindvégig nagy figyelmet szentelt az
Arab-félsziget térségének; 2.) Moszkva nemcsak a régióval, hanem általában a Közel-Kelettel
kapcsolatos politikája bebizonyította, hogy nincs alapvető ellentmondás a lenini ideológia és
az ország nemzeti érdekei között, mindkettő kölcsönösen hatott a másikra e politikai
irányvonal kialakítása, illetve módosítása során. Lenin imperializmusról alkotott teóriája
döntő befolyással bírt a gyarmatok, függő helyzetben lévő, a szuverenitásukat frissen elnyert,
illetve fejlődő országok tekintetében. A hit, hogy gyarmatiak elvesztésével az imperialista
országok összeomlanak, a szovjet döntéshozókat arra sarkallta, hogy a kapitalizmussal vívott
küzdelmében a gyarmati és fejlődő világ országaira természetes szövetségesként tekintsen. A
Közel-Keleten a gyarmatosítás ellen vívott harc legfőbb célpontja az imperialista és
kapitalista Nagy-Britannia volt, így annak meggyengülése a szovjet ideológia győzelmét és
annak további térnyerését tette volna lehetővé. Másfelől már a cári Oroszország idején is
megfogalmazódtak különböző igények a térséggel kapcsolatban, elsősorban annak
felértékelődött stratégiai helyzete miatt, melyek realizálását a briteknek sikerült hosszú időn
keresztül keresztezniük. Emiatt a britek kudarca és a térségből történő kivonulása ezeknek a
korábbi elképzeléseknek a realizálását, azaz a hagyományos orosz nemzeti érdekeket
szolgálta volna.
Céljuk sikeres megvalósítása érdekében – különösen 1955. után – politikájukban
rugalmasságot tanúsítottak. A szovjetek közel-keleti sikerének kulcsa az összes, antiimperialista politikát folytató országgal való kapcsolatkeresésben és kiépítésben keresendő.
Moszkva Arab-félszigettel kapcsolatos politikája általában inkább reagáló, mintsem
kezdeményező volt. Megragadta a kínálkozó alkalmakat befolyásának növelése érdekében, új
lehetőségeket azonban keresett. Az is egyértelmű volt, hogy a szovjet vezetés körültekintő
politikájával következetesen törekedett bármilyen Nagy-Britanniával, vagy az Egyesült
Államokkal való közvetlen konfrontáció elkerülésére. Elfogadták, hogy a félsziget a nyugati
hatalmak érdekeltségi körébe tartozik, ezért helyette inkább az Egyesült Arab Köztársaságra,
Irakra és Szíriára koncentráltak. Politikai céljuk elsősorban nem kommunista rendszerek
hatalomra segítése volt, hanem a régióban használatukba került katonai bázisok biztonságának
és folyamatos igénybevételének garantálása.
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Az Arab-félsziget államival szemben folytatott politika két leggyakoribb, egymással
ellentmondó célja – a hatalmon lévő kormány, vagy a konzervatív rendszerek megdöntésén
fáradozó forradalmi mozgalmak támogatása – ha eltérő alkalommal is, de korlátozott sikerrel
megmutatkozott Észak-Jemenben, viszont sohasem bizonyult kizárólagosnak.
A monarchista Jemen és a kommunista országok kapcsolatában két periódust tudunk
elkülöníteni. Moszkva már az 1920-as évek végétől kereste a lehetőséget kapcsolatok
kiépítésére a brit befolyási övezet elidegeníthetetlen részének tekintett Arábia független
államaival a Perzsa-öbölbe és a Kelet-Afrikába irányuló gazdasági behatolás, valamint a
muszlim országok ellenzéki erővel való együttműködés kialakításának reményében. Jemen
esetében az első, világháború közötti szakaszban a kereskedelmi szempontok mellett döntő
szempont volt a szovjetek szemszögéből az imám britellenes küzdelme és az expanzív olasz
befolyás visszaszorításában játszott szerepe is, amit nagyra értékeltek. A Szovjetunió
gazdasági potenciálja azonban ekkor még nem tette lehetővé a kapcsolatokban rejlő előnyök
hatékony kiaknázását, így az különösen a Németország és Olaszország dinamikus európai
előretörése következtében megváltozott nemzetközi feltételrendszernek köszönhetően
megszakadt. Mintegy 10 éves együttműködésük ennek ellenére bebizonyította, hogy a
Szovjetunió a szocialista világforradalom víziójától elvonatkoztatva a kapcsolatokat adott
állam külpolitikájától és nem belpolitikai rendszerétől tette függővé.
A diplomáciai viszony újrafelvételére ezt követően csak az 1950-es évek közepén nyílt
lehetőség Moszkva külpolitikai irányelveiben bekövetkezett változásoknak, a gyarmati
rendszer
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köszönhetően. A Szovjetunió, illetve a többi szocialista ország Jemennek folyósított
támogatása ekkor elsősorban utóbbi nacionalista céljainak valóra váltását szolgálta. Emiatt
hamar nagy népszerűségre és elismertségre tettek szert az országban, amit nem csökkentett a
lakosságnak az általuk vallott kommunista ideológiától való idegenkedés sem. Mindez a
viszony viszont csak addig bizonyult harmonikusnak, amíg a gyakorlatilag egyoldalúnak
tekinthető segélyezést a jemeni uralkodó veszélytelennek ítélte. A jemeniek közönyössége
csak az Egyesült Arab Államok bukása és Kairó rendszer-ellenes aktivizálódásával változott
meg, amikor is az imám a monarchia megóvása érdekében az addig dinamikusnak tekinthető
kapcsolatok radikális leépítéséről határozott.
Az 1962 szeptemberében került hatalomra al-Badr imám a világ akkor egyik
legelmaradottabbnak számító országában, Jemenben. Uralma azonban mindössze nyolc napig
tartott. 26-án a hadsereg tisztjei puccsot hajtottak végre, megdöntötték a monarchia rendszerét
és bejelentették a Jemeni Arab Köztársaság megalakulását. Az új forradalmi kormány
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azonban nem élvezte az ország egészének támogatását és hamarosan polgárháború robbant ki
az uralkodó család irányítása alatt álló monarchista és a köztársasági erők között.
1962 október közepéig az arab köztársaságok és a szocialista országok többsége
elismerte az új jemeni rendszert. Szempontjukból a Szallál-kormány nacionalista,
köztársasági, szocialista jellege vagy Nyugat-ellenessége volt a mérvadó, valamint az a tudat,
hogy az új vezetés ellenőrzése alatt tartja az ország területét. A nasszerista eszmék hatása alatt
álló forradalmi kabinet további államok által történő elismerését megnehezítette viszont a
kirobbanó polgárháború, ahol az ellentmondó és hiányos információk miatt nehéz volt
felmérni a szemben álló felek erőviszonyát, illetve támogatottságát. Az Arab-félsziget új
köztársasági rendszerének megítélése az arabközi konfliktus függvényévé vált. Szaúd-Arábia
és Jordánia, illetve az Arab-félszigeten meglévő befolyását féltve őrző Nagy-Britannia
érdekeit alapvetően fenyegette egy forradalmi kormány fennmaradása a régióban. A
köztársasági oldal kérésére a harcokba beavatkozó Egyesül Arab Köztársaság ezzel szemben a
jemeni eseményekben addigi politikájának igazolását, valamint kiváló alkalmat látott, hogy
általa bizonyítsa megkérdőjelezett alkalmasságát az arab világ vezetésére. Az egyiptomi
beavatkozás egyúttal tovább is bonyolította az új szanaai kormánnyal kialakítandó viszonyt,
hiszen az hónapokig a nyugati elismerés legfőbb akadályát képezte. A jemeni forradalmat és a
hatalomra kerülő köztársasági vezetést emiatt nem célkitűzései és megvalósított eredményei
alapján értékelték, hanem attól elvonatkoztatva arra, mint az arab világ vezető szerepéért
folytatott versengés egyik meghatározó epizódjaként tekintettek. Az új jemeni kormány
elismerése és a vele való diplomáciai kapcsolatok felvétele így hamarosan az egyes feleket
támogató országok megítélésének függvényévé vált, miközben a kialakuló konfliktus rövid
idő alatt túlnőtte lokális kereteit és az arab hidegháború helyettesítő háborújává vált.
Az USA a jemeni konfliktus elején tartott attól, hogy a Szovjetunió a jemeni krízist
régióbeli befolyásának kiterjesztésére fogja felhasználni. A békés együttélés politika
szellemében
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visszafogott

politika

folytatásával az új jemeni köztársaság irányában. Emiatt a Szovjetunió gyakorlatilag nem
tudott új, irányában feltétlenül lojális rendszert hatalomra segíteni és pozíciójában
megerősíteni a Vörös-tenger körzetében. Megelégedett pusztán aktuális jelenlétének
megerősítésével.

A

szovjetek

térséggel

kapcsolatos,

különös

tekintettel

a

konfliktushelyzetekben tanúsított távolságtartó politikája arra enged következtetni, hogy
érdekeik a béke fenntartását követelték meg, amit alapvetően nem gazdasági megfontolások
tettek szükségessé. Jobban tartottak attól, hogy bármilyen, a félsziget államai között
kirobbanó konfliktushelyzet az öböl ügyeibe való újabb nyugati beavatkozást vonna maga
237

után, vagy kockára tenné a szovjetek Irán és az arab országok között kialakított kényes
egyensúlyi helyzetét. 717
A Szovjetunió szerepvállalása a jemeni konfliktusban alapvetően három szakaszra
osztható fel. 1962 októbere és 1965 decembere között katonai segélyeik kizárólag egyiptomi
közvetítéssel bonyolódott, Szanaát közvetlen módon csak gazdaságilag, valamint a
propaganda és diplomácia eszközeit alkalmazva támogatták. A második periódus a haradi
konferencia kudarca után, 1966 elején vette kezdetét, amikor úgy tűnt, hogy Nasszer elnök a
dzsiddai egyezménynek megfelelően magára hagyja a köztársasági rendszert. Utóbbi
valószínűsíthető bukásának elkerülésére a szovjetek 1957. óta először szállítottak fegyvereket
egyenesen Jemenbe, valamint csehszlovák kiképzők érkeztek használatuk elsajátíttatására.
Mivel az egyiptomi csapatok maradtak, így ez a segélyezési forma abbamaradt és a korábbi
gyakorlatnak megfelelően 1967 végéig Kairón keresztül zajlott. A hatnapos háborúban
elszenvedett vereség után Nasszer elnöknek már nem maradt lehetősége expedíciós erőinek
jemeni állomásoztatására. Kivonulásukkal a royalista erők tekintélyes stratégiai előnyhöz
jutottak. Kiküszöbölésére a szovjetek felújították katonai támogatásukat; a fegyverek és
kiképzők biztosítása mellett légihidat létesítésével járultak hozzá a szorongatott főváros
sikertelen monarchista ostromához és ezáltal a köztársaság fennmaradásához.
Habár a Szovjetunió lehetőségek adta keretek között maximálisan támogatni kívánta a
Jemeni Arab Köztársaságot, a fő szempont számára az 1967. júniusi háborúig az Egyesült
Arab Köztársaság volt. Ebben a helyzetben a jemeniek természetszerűen más országokhoz –
így a Szovjetunióhoz is – fordultak, hogy megerősítsék függetlenségüket és csökkentsék az
EAK-tól való kiszolgáltatottságukat. Moszkva viszont Jemenért nem kívánta kockáztatni
szövetségét Nasszer elnökkel, ami megmutatkozott többek között a közvetlen katonai
segélyezésre vonatkozó jemeni kérések figyelmen kívül hagyásában, vagy konkrét
visszautasításában.
A hatnapos háború után kialakult nemzetközi helyzet viszont felborította a szocialista
országok és Jemen addig kiegyensúlyozottnak tekinthető kapcsolatrendszerét. Csapatainak
kivonásával az EAK egyben feladta azt a közvetítő szerepet is, amit addig Jemen és a
szocialista országok között játszott. Addig tulajdonképpen Kairó érdekei a Vörös-tenger déli
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Ezzel a véleménnyel ellentétes álláspontot képvisel Rubinstein. Megítélése szerint Moszkva alapvető célja a
régióval kapcsolatban a status quo felrúgása és az instabil helyzetből származó előnyök kiaknázása volt.
Indoklásában kifejti, hogy ezt szolgálta volna az EAK elmélyülő kötelezettségvállalása a félszigeten, amitől az
1961 májusában elvesztett valonai tengerészeti bázis pótlását remélték, a britekre és a szaúdiakra nehezedő
nyomás fokozása, valamint a ’haladó’ erőkkel való szoros együttműködés kialakítása, akiket meg akartak óvni a
nyugati támogatást élvező ’reakciós’ erők támadásaitól. (Rubinstein, Alvin: The Soviet Union and the Arabian
Peninsula. The World Today, XXXV. (11) November 1979. 445.)
238

bejáratánál azonosak voltak Moszkvával. Utóbbi nem akart közvetlenül bekapcsolódni a
polgárháborúba, míg előbbi befolyásának megóvására a szovjet térnyerés korlátozására
törekedett. Tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy a politikai és katonai támogatások
többsége egyiptomi közvetítéssel érkeztek meg Jemenbe. Az 1967. júniusi vereség után
megroppant gazdasága miatt az EAK már nem tudta és nem is akarta tovább folytatni
hiábavalónak ítélt jemeni misszióját. A legfőbb pártfogó szerepét a Szovjetuniónak kellett
átvennie beruházásainak megóvása, stratégiai érdekeinek védelme és a hatnapos háború után
az arab országok körében megkérdőjelezett tekintélye mielőbbi visszaszerzésére. 1968. elejéig
ennek ellenére a szovjetek a Jemennek nyújtott támogatás alacsony szinten tartására
törekedtek. Éppen csak annyit kívántak átadni a köztársasági rendszernek, ami még éppen
lehetővé tette annak fennmaradását. A Jemennek nyújtott segélyek kiterjesztésével viszont
felszínre került a szovjet támogatási rendszerben rejlő ellentmondás is. Az EAK-nak nyújtott
támogatást ugyanis könnyen lehetett ideológiailag igazolni annak szocialista arab rendszere
miatt. Sokkal nehezebbnek bizonyult viszont a Jemennek nyújtott közvetlen segélyeket
megmagyarázni, hiszen ott egy bevallottan nem szocialista rendszer volt hatalmon. Az
egyetlen lehetséges érvet a segítség propagálására mindössze a Jemeni Arab Köztársaság
imperializmus ellen vívott harcában vélték felfedezni.
A szovjetek legnagyobb tévedése a köztársasági Jemennel kapcsolatban az volt, hogy
csak 1968-ra ismerték fel a valódi forradalom hiányát. Tény, hogy 1962. szeptemberében
megváltozott az államforma és lecserélődött az uralkodó elit. Az is igaz, hogy a félreértés
alapvetően Szallál és követőinek széles körben népszerűsített forradalmár öndefiniálásából
származott. 718 A vezető nézeteinek rávetítése a rendszerre és az országra azonban nem felelt
meg a valóságnak. A polgárháború előrehaladtával egyértelműen felszínre hozta és
felerősítette a köztük feszülő ellentmondást, hiába hittek benne őszintén az ország irányítására
kétségbevonhatatlanul alkalmatlannak bizonyuló Szallálék. A harcok elhúzódása és a
tömegtámogatás elmaradása egyértelműen mutatta, hogy a jemeni lakosság nem értette meg a
körülötte zajló ’forradalmat’.
Az ideológia nem gyakorolt közvetlen befolyást a jemeni–szovjet kapcsolatokra. Az
EAK-kal, Irakkal vagy Szíriával ellentétben Jemenben tulajdonképpen nem volt
kommunisták. Ez nagyobb mozgásteret biztosított Moszkva számára, hiszen szabadon
támogathatta a köztársasági vezetést anélkül, hogy közben folyamatosan tekintettel kellett
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Az olyan arab államokban, mint például Irak, Szíria, Egyiptom, Jemen vagy Líbia, a lezajlott sikeres
rendszerváltást és a hatalmi elit lecserélését gyakran jellemezték az elégedetlen tömeg forradalmaként, noha az
rendszerint nem volt több egy katonai csoportosulás által végrehajtott puccsnál.
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volna lennie a hazai kommunista párt érdekeire. Az eltérő szemléletből fakadó távolság
egyúttal rugalmasságot is biztosított külpolitikájának. Ez tette lehetővé többek között, hogy a
leváltása után jobboldalinak titulált Szalláltól ne csak elhatárolódjanak, hanem egyenesen
őrültnek nyilvánítsák. Ennek megfelelően természetesen az új vezetést a józan jelzővel
illették, amit az általa felvállalt pozitív semlegesség, arab egység és antiimperializmus
eszméjével igazoltak. Mindez egyúttal arra is rámutatott, hogy Moszkva kizárólag a Jemeni
Arab Köztársaság külpolitikájában érdekelt, miközben következetesen távolságtartó volt az
ország instabil belpolitikai életével kapcsolatban.
Az
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megjelenésére a Mediterráneumban a szovjetek tengeri haderejük látványos fejlesztésével
reagáltak és flottát irányítottak, valamint állomásoztattak a Földközi-tengeren. 719 A
Szovjetunió stratégiai helyzetének módosulásával nagyhatalmi státuszát már a nyílt
tengereken is igazolni akarta és folyamatosan jelen kívánt lenni Indiában. A szovjet
haditengerészet

emiatt

nagy

reményeket

fűzött

a

régió

katonai

objektumainak

megszerzéséhez. A Vörös-tengert az Indiai-óceántól elválasztó Báb al-Mandab szoros
ellenőrzésével ugyanis nemcsak a Kelet-Afrikába irányuló intenzív behatolás vált volna
számukra lehetővé, de hatékonyabban tudták volna szemmel tartani az amerikai
tengeralattjárók tevékenységét is, valamint fontos tranzitállomás lett volna a Vörös Flotta
Távol-Keletre irányított egységeinek egy szovjet–kínai konfliktus kirobbanása esetén. A
fokozódó szovjet haditengerészeti tevékenységnek köszönhetően tekintélyesen emelkedett
Áden és a Jemeni Arab Köztársaság fontossága, noha a régió katonai jelentőségét
tekintélyesen lecsökkentette a Szuezi-csatorna 1967-es lezárása. Az ádeni haditengerészeti
támaszpont mellett a Dél-Jemeni Népköztársaságot felértékelte Moszkva szemében az
ideológiai azonosság mellett az is, hogy amíg a rendszer jobbratolódásával mindinkább teret
vesztettek az északi részen, addig sikerrel tudták növelni gazdasági, katonai és műszaki
jelenlétüket a déli részen. Dél-Jemen fokozódó támogatása azonban aggodalmat szült
Szanaában, ami azzal a következménnyel járt, hogy az az ország, amely elsőként alakított ki
baráti kapcsolatot a Szovjetunióval, egy sokkal semlegesebb álláspontra helyezkedve
mindjobban eltávolodott attól. Mindemellett Dél-Arábiában Moszkvának folyamatosan
számolnia kellett Kína reakciójára a térséggel kapcsolatban folytatott politikájával.
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Nyugati hírszerző szolgálatok szakértők állításai szerint 1964–1967. között a Földközi-tengeren cirkáló
szovjet hadihajók száma ötszörösére, míg tengeralattjáróik háromszorosára emelkedett. 1967. közepére így 7–20
hadihajó, 2–3 torpedóromboló és számos tengeralattjáró tartózkodott folyamatosan a térségben. (Law, John:
Ahol háború törhet ki. Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, XII. (45) 1967. 20.)
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A britek régóta várt kivonulása után azonban a szovjeteknek kevés esélye volt a
korábbi gyarmatosító pozícióinak megszerzésére. Egyfelől ugyanis nem rendelkeztek azzal a
Nyugathoz hasonló kereskedelmi és technikai potenciállal, amivel ki tudták volna elégíteni az
öböl államainak termékek és szolgáltatások iránt megmutatkozó különféle igényeit. Másfelől
a szovjetek rendkívül eltérő előzmények után léptek a britek nyomába, akik a tengeri béke
biztosítására érkeztek a régióba, hogy aztán annak gyámjává váljanak.
A polgárháború lezárulása után a konzervatív szellemiségű Jemeni Arab Köztársaság
biztonságára testvérállama, a tudományos szocializmus elvét valló Jemeni Népi Demokratikus
Köztársaság jelentette a legfőbb veszélyt. Utóbbi az 1970-es évek elejétől fokozottan
kötelezte el magát Moszkva mellett politikailag, ideológiailag, katonailag és gazdaságilag.
Ebben a helyzetben az északi rész közeledése a konzervatív arab rendszerekhez és a
Nyugathoz, mintegy determinálva volt. Ki kell azonban emelnünk egyúttal azt is, hogy
Szanaa fontos szerepet tulajdonított a Moszkvával való jó viszony fenntartásának a rendszer
túlélése szempontjából. Bíztak benne, hogy ezzel az Ádennek nyújtott tekintélyes támogatása
ellenére a Szovjetunió a két Jemen konfliktusának békés rendezésében vállal szerepet.
A szovjetek jemeni jelenléte az 1980-as években egyértelműen azt célozta, hogy
megóvja a köztársaságot a szaúdi és amerikai befolyás uralkodó helyzetbe kerülésétől.
Felújított katonai segélyeiktől remélték, hogy Szanaa nem meri kockáztatni annak elvesztését
egy Áden elleni támadással. A baráti kapcsolatok fenntartása Moszkva részről így
tulajdonképpen ádeni pozíciójának megóvását szolgálta. Hittek benne, hogy ha egyszer a két
Jemen sokszor propagált uniója létrejönne, abban a déli rész jutna vezető szerephez
szervezettebb pártjának és kormányzati struktúrájának köszönhetően. Ezzel nemcsak a
politikailag megosztott északon tudná befolyását megerősíteni, hanem a forradalom
szellemiségét tovább terjesztené a szomszédos Szaúd-Arábiába és a Perzsa-öböl többi
államába. A status quo fenntartása érdekében emiatt elzárkóztak minden, a déli részről
jelentkező radikális igény teljesítésétől, ami az északi rész megdöntését és ezzel szaúdi–
amerikai beavatkozást kockáztatott volna. 720
A Szovjetunió jemeni befolyás kialakítására és megszilárdítására irányuló állhatatos
erőfeszítései alapvetően az Arab-félszigeten érdekeltségek szerzésére és a stratégiailag
kiemelkedő jelentőséggel bíró közel-keleti hajózási útvonalak ellenőrzésére irányultak.
Behatolását megkönnyítette az ország elmaradott, instabil gazdasági helyzete és az ásványi
lelőhelyek feltáratlansága. Vonzó volt az arab állam emellett abban a tekintetben is, hogy
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Katz, Mark: Sanaa and the Soviets. Problems of Communism, XXXIII. (1) January–February 1984. 32–33.
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külpolitikájában függetlenségre törekedett, nyugati nagyhatalmak nem tudtak érdekeltségekre
szert tenni az országban, valamint hogy fegyveres erejének ütőképessége marginális volt.
Földrajzi fekvése további jelentősséggel bírt Moszkva számára: Szaúd-Arábia határolta,
Etiópia elérhető közelségben terült el tőle, illetve a Báb el-Mandab-szoros által felügyelni
tudta a Vörös-tengeren áthaladó forgalmat. Beavatkozásuk a polgárháborúba emiatt nemcsak
az új köztársasági rendszer barátságának elnyerését célozta, hanem általa széles körű
befolyásra kívántak szert tenni a Vörös-tenger és a Perzsa-öböl part menti országaiban is, azaz
Szaúd-Arábiában, az EAK-ban, Szudánban, Etiópiában, Dzsibutiban, Szomáliában és a két
Jemenben egyaránt. Az 1960–1970-es években emiatt a régióval kapcsolatos politikájuk
alapvetően azt célozta meg, hogy folyamatosan jelen lehessenek a Vörös-tenger partvidékén.
Magyarország közel-keleti politikáját elemezve megállapíthatjuk, hogy alapvetően két
szakasz különíthető el az 1950–1960-as években. Az első, 1956-ig tartó szakaszt a
diplomáciai kapcsolatok széles körű kiépítésére tett erőfeszítések, a másodikat pedig
elsősorban a létrejött kapcsolatok politikai, kulturális, gazdasági és kereskedelmi téren való
elmélyítése jellemezte. Hangsúlyoznunk kell ezzel kapcsolatban azt is, hogy utóbbit nemcsak
a brit–francia gyarmatosítók szuezi presztízsvesztesége, majd pedig a térségből való fokozatos
kiszorulása tett lehetővé, hanem az a hatékonyabb érdekérvényesítés is, ami 1956 után a
magyar külpolitikát jellemezte. Szeretnénk emellett utalni arra is, hogy bár véleményünk
szerint ezt a külpolitikai orientációt mindvégig Moszkva irányelvei uralták, az elért
eredményeket és a kivívott elismeréseket azonban a szocialista táboron belül kibontakozó
versenyben felmutatott teljesítményünknek köszönhetjük.
Magyarország jemeni relációit vizsgálva kijelenthetjük, hogy a diplomáciai viszony
létrejöttét tulajdonképpen az 1956-os magyarországi eseményeket követő nemzetközi
elszigeteltségből való kitörés tette szükségessé. Hazánk anyagi és földrajzi kondíciói alapján
nem tudott és nem is akart perspektivikus stratégiai célokat fűzni az arab államhoz. A
szocialista tábor többi tagjához hasonlóan alapvetően a kereskedelmi kapcsolatok bővítésére
kívánta a hangsúlyt helyezni. Ez irányú törekvése Jemen monarchikus időszaka alatt
egyértelmű kudarcnak bizonyult, amiben nem hoztak érdemi változást a köztársaság kikiáltása
utáni évek sem. Hiába tűnt úgy, hogy Szallál elnök 1964-es budapesti látogatása újabb
lendültet ad a két ország kapcsolatának. A kereskedelmi forgalom továbbra is minimális
maradt, aminek fejlesztésére magyar részről nem láttak lehetőséget. Ennek köszönhetően nem
kezdődött meg a korábban született kereskedelmi megállapodás végrehajtása sem. Kulturális
vagy hasonló jellegű kapcsolat a speciális helyzetnek köszönhetően ugyancsak nem alakult ki
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és érdemleges fejlődésre e téren sem tarthattak számot. A szocialista országoknak az arab
államokkal felvállalt szolidaritás szellemében a kétoldalú kapcsolatok alapvetően politikai
voltak.

Tartalmát

térítésmentes

gazdasági

támogatás,

ösztöndíjasok

fogadása

és

szakemberképzés alkotta, amit egyoldalú egészségügyi segélyezés egészített ki. Változást e
tekintetben magyar részről nem vártak, ezért a korábbi kötelezettségvállalások lehetőség
szerinti teljesítése mellett figyelmüket a gazdaságilag és politikailag több perspektívát nyújtó
államokra – Algéria, Egyesült Arab Köztársaság, Szíria és Irak – kívánták koncentrálni.
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