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1962. előtti kapcsolatok 
• Magyar írott sajtó, Magyar Rádió; FLN 

focicsapat Budapesten 

• „A Magyarország-kép ma egészében 

véve pozitív az arab világban, értékelik 

és kiegyensúlyozottnak tartják 

Magyarország közel-keleti kapcsolatait. 

A békés rendszerváltás, a gazdasági 

átmenet és a jelenlegi stabilitás az ő 

szemükben is jelentős eredmények.”  

 

 

 



Algéria függetlenné válása  
•  1830-1962: Franciaország tengerentúli 

megyéje, 1848. Alkotmány: francia 

territórium 

•  8 éves függetlenségi harc 

•  1962. márc. 19.: tűzszünet, júl. 5.: teljes 

függetlenség 

• Eviani Egyezmény vagy Tripoli Program? 

•  külpolitikai semlegesség; „szocialista 

opció”; probléma: ipar, mezőgazdaság 

 



 



Magyar nyitás okai, területei 

• Ideológiai, gazdasági, politikai (szimpátia 
elnyerés, antikolonizmus, imperializmus 
elleni harc) ok 

• Területei: diplomácia, gazdaság, kultúra 

•  „Különösen nagy figyelmet fordítottak 
Budapesten az arab világra, viszonylagos 
földrajzi közelsége, a politikai kapcsolatok 
fejlesztésének lehetőségei és a gazdasági 
expanzió okán.”  

  



Diplomáciai kapcsolatok 
• 1962. jan.: Magyar Vöröskereszt 100000Ft 
értékű támogatása (cukor, szappan, 
takarók), márciustól már közvetlenül 
Algériának  1600000Ft 

•  1959-1962.: 18 algériai beteg hazánkban 

•  Kádár János levele Ben Bella részére 

•  Magyar Kormány de jure és de facto 
elismeri Algériát: 1962. április 7.; 
nyilvánosságra csak ősszel kerül 

•  Delegáció az algériai nemzeti ünnepre, 
nov. 4.: Brutyó János – Ben Bella 



 



Diplomáciai kapcsolatok 
•  Dec. 28.: magyar küldöttség, Kállai Gyula 
és Mátyás László (dec. 18.) vezetésével 

•  Ben Bella: „A magyar kormányküldöttség 
mostani látogatása kiindulópont lesz: 
kapcsolataink további elmélyítésének, 
gyümölcsöző együttműködésünknek, 
barátságunk további megszilárdulásának 
fontos állomása.” 

•  Kállai Gyula: „A hős algériai népnek és 
nagyszerű vezetőinek sok sikert kívánunk! 
A viszont látásra, kedves barátaink, 
Budapesten!” 



 



Kulturális kapcsolatok 
• 1962. ápr. 13.: Henri Alleg (A vallatás) és 

MÚSZ; téma: AKP, függetlenség, 

földreform  

• Ápr. 24.: gyarmati ifjúság napja 

• Aug. 10.: algériai bélyegsorozat 

• Okt. 31.: Abdel Hamid Bensin (Alger 

Républicain) és Szakasits Árpád (MÚOSZ) 

• Nov. 6.: KISZ KB és UGEMA (Algériai 

Diákszövetség) 

 



Gazdasági kapcsolatok 

• Dec. 29. kétoldalú nyilatkozat: 

„Elhatározták, hogy a Magyarország és 

Algéria közötti baráti és gyümölcsöző 

együttműködés alapján kulturális, 

technikai és gazdasági kapcsolataikat 

rendszeresítik.”  

  

  



Konklúzió 

 

• Ígéretesen induló kapcsolatok, 

csúcspontja a ’70-es évek 

• Hanyatlás: ’80-as évek 

• Magyar-algériai agrár megállapodás: 

diplomáciai kapcsolatfelvétel 50. 

évfordulóján 



 

KÖSZÖNÖM  

MEGTISZTELŐ  

FIGYELMÜKET! 


