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re lektor
Putyin látogatása moszkvai szemmel
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Orosz–magyar, két jó barát?

Miért jön hozzánk az orosz elnök kétévente? Barátság ez vagy érdekházas
ság? Vlagyimir Putyin látogatása kapcsán a Nemzetközi Kapcsolatok
Moszkvai Állami Intézetének professzorát, Alekszej Drinocskint kérdeztük.
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– Tényleg annyira fontos Magyarország Oroszországnak,
hogy Putyin elnöknek kétévente Budapestre kell látogatnia?
– Egy ország fontosságát a
másik számára nem feltétlenül az határozza meg, hányszor találkoznak a legmagasabb szinten. Inkább a bizalom jeleként lehet értelmezni: annak felismeréseként,
hogy a partner szerződésképes, érdemes vele tárgyalásokat folytatni, mert kész
teljesíteni a kötelezettségeit.
– Mégis, nincs más európai
uniós ország, amelynek vezetőjével Putyin 2014 óta
évente négyszemközt találkozna. A magyar gazdaság
súlya nem indokolja ezt. Miért ilyen intenzív ez a kapcsolat?
– A lényeg nem az, hogy
két ország vezetői milyen
gyakran találkoznak, hanem
hogy lehetővé válik a kétoldalú kapcsolatokban vagy a
tágabb környezetben fennálló problémák kölcsönösen
előnyös megoldása. Ha egy
személyes találkozó biztosít erre lehetőséget, hát kerüljön sor arra. Ha a probléma megoldható alacsonyabb szinten is, akkor pedig
legyen úgy. Azt viszont nem
tudnám megjósolni, hogy
ilyen gyakorisággal fennmaradnak-e ezek a látogatások.
– Arra céloz, hogy ha javul Oroszország és a Nyugat
viszonya, akkor a magyar–
orosz kapcsolatok sem lesznek ilyen látványosak?
– Orosz szemszögből Magyarország a Nyugat része;
ha Moszkvának a Nyugattal
sikerül javítania a kapcsolatokat, akkor sem fogja Magyarországot figyelmen kívül hagyni.
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– Orbán Viktor és más Fidesz-politikusok 1990 és
2010 között Közép-Európa
leginkább oroszellenes vezetői közé tartoztak. 2010
után éles volt a váltás, ezt
nevezték keleti nyitásnak.
Ön szerint az orosz vezetők
hisznek ennek?
– A hit szerintem itt nem
a legmegfelelőbb kifejezés.
Pontosabb úgy fogalmazni:
az orosz vezetők látják a magyar vezetés tetteit és a magyar–orosz viszony végtelenül pragmatikus megközelítését, ezért megértik, hogy
a fennálló nyugati korlátozásokat a magyar vezetés is
tiszteletben tartja. Számomra úgy tűnik, itt az ideje annak, hogy az eddig az oroszellenes és oroszbarát kifejezésekkel jellemzett viszonyt
inkább olyan rugalmasabb
jelzőkkel illessük, mint a régi vagy új partner, esetleg
útitárs.
– Hogyan jellemezné a
magyar–orosz kapcsolatot:
őszinte barátság vagy inkább érdekházasság?
– 2006-ban végeztem egy
felmérést az orosz külügyminisztérium diplomáciai akadémiáján tanuló diákok körében. Az egyik kérdés az volt,
hogyan értékelik az orosz–
magyar kapcsolatokat. Ötpontos skálán a nulla azt jelentette, hogy semmilyen, az
ötös a barátságost. Az átlag 4,3 lett, vagyis a többség
szerint a kétoldalú viszony
több mint jó. Azt hiszem, ha
most elvégezném a felmérést, az eredmény ugyanaz
lenne.
– A diákjait említi, engem
viszont inkább az ön véleménye érdekelne.
– Nagyon elégedett voltam
a magas pontszámmal, mert
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az eredmény szinte teljesen
egybeesett a saját véleményemmel.
– Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Magyarországnak 2014 nyara óta 6,5
milliárd dolláros kárt okoztak a Moszkva elleni európai
szankciók. Ön szerint valós
ez a szám?
– Nehéz kommentálni,
mert nem világos, hogy milyen számítási módszerrel
mérték fel a kárt. Ha pél
dául csak azt nézzük, hogy
az elmúlt három évben – az
uniós mezőgazdasági termékek importtilalmát is beleszámítva – mekkorát esett a
magyar–orosz kereskedelmi
forgalom, a 6,5 milliárd dollár valószínűleg túlzó. Ha viszont a magyar vállalkozók
nem megvalósuló beruházásai által okozott vesztesége-

ket is beleszámítjuk, akkor a
szám közel jár az igazsághoz.
– A szankciók szorításában
is lehetne javítani a kétoldalú kereskedelem romló mutatóin?
– A kétoldalú kereskedelem bővülésének legegyszerűbb módja az lenne, ha feloldanák a szankciókat, de
aligha várható, hogy ez gyorsan és egy lépésben megtörténjen. Ha a büntető intézkedések mellett is fejleszteni szeretnék a külgazdasági kapcsolatokat – nemcsak
külkereskedelemre, hanem
például befektetési együttműködésre is gondolok –,
kézenfekvő lenne vegyesvállalatokban, illetve a harmadik piacokon működő közös
projektekben gondolkodni.
– De ha jól értem, a szankciók feloldása nélkül nincs
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sok esély a kereskedelmi forgalom jelentős javítására.
– Esély mindig van, a kérdés csak az, hogy mit értünk jelentős javuláson.
Olyan biztosan nem lesz,
hogy Oroszország a külkereskedelme száz százalékát Magyarországgal bonyolítja, mert ez utópia volna. 2016-ra ez az arány
körülbelül kilenc ezrelék
lesz, bár a legjobb időkben
meghaladta a három százalékot. Ha feloldanák a szankciókat, akkor is nehéz volna
megmondani, mekkora lesz
a növekedés, mert a kereskedelmet egy sor más tényező is befolyásolja. Elméleti-

döntő EU-csúcsok előtt az
uniós országok vezetői megígérik az intézkedések megszüntetését, vagy legalább
a megvizsgálásukat, aztán
egyiket sem teljesítik. Úgyhogy ilyenkor már nem figyelek az ilyen nyilatkozatokra.
Persze Moszkvában nagyrabecsüléssel fogadnák, ha valaki eltérne ettől, és hirtelen
vétózna.
– Mennyit tud ma az átlag
orosz Magyarországról: még
mindig ott tartunk, hogy Ikarus busz és Globus konzerv?
– Nem átlag oroszról érdemes beszélni, hanem olyanokról, akik még soha nem
jártak Magyarországon. Ők

volt a szocialista tábor legvidámabb barakkja; finom a
konyhája, jók a borai, a nyelve pedig nagyon nehéz. Ami
az említett régi márkákat illeti, azokra már csak az idősebbek emlékeznek. Viszont
formálódik egy új trend, és a
kiskereskedelemben a Made
in Hungary felirat ütőkártyává válik, az eladók azzal próbálják meggyőzni a vevőket,
hogy „ez Magyarország, ez
Európa, ez minőség”.
– Ennek tükrében furcsa
volt az orosz állami tévé
egyik legismertebb arcának,
Dmitrij Kiszeljovnak a magyarázata az 1956-os magyar forradalomról. Lénye-
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Lelkes fogadtatás 2015-ben

leg még az is előfordulhatna,
hogy a szankciók fenntartása mellett is növekszik a forgalom.
– Külügyminiszterünk a
múlt héten a szankciók
megszüntetéséről beszélt a
Reutersnek. Ezt hogyan érté
keli az orosz politika? Látnak
esélyt arra, hogy Magyarország tényleg vétót emel?
– Hozzászoktam már ahhoz, hogy a szankciókról
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ugyanis nyilván sokkal kevesebbet tudnak, mint azok,
akik voltak ott mostanában,
és tele vannak új benyomásokkal. Akik még soha nem
voltak Magyarországon, leginkább ideológiai, politikai
vagy gasztrokulturális fogalmak alapján gondolkodnak
róla. Általában tudják, hogy
európai ország, ahol van egy
nagy tó, a Balaton, mellette
meg a hévízi gyógyfürdő; ez

gében fasiszta felkelésnek
nevezte. Ön mivel magyarázza, hogy az állami tévében ilyesmi megjelenhetett?
Ez lenne a hivatalos orosz
narratíva?
– Nagy hiba lenne azt hinni, hogy minden, ami megjelenik az állami tévécsatornákon, felülről szentesített: az
alkotók elég sok szabadsággal rendelkeznek, és van lehetőségük arra, hogy a saját

szempontjaikat is kifejezzék.
Amikor valaki egy olyan jelentős, az adott ország fejlődését befolyásoló eseményt
értékel, mint az ’56-os forradalom, könnyen az egyszerűsítés hibájába eshet, és túlértékelhet egy tényezőt vagy
okot. Ehelyett alapos történeti kutatást kellene végezni, elérhető, nyílt forrásokból. Igaz, még ez sem garantálja, hogy a magyar és az
orosz oldal értékelése teljesen megegyezzen.

