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Putyin látogatása moszkvai szemmel  Szenczy Sándor-interjú  Riport Iránból

re lektor
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 Ma-
gyarország Oroszországnak, 
hogy Putyin elnöknek két-
évente Budapestre kell láto-
gatnia?
– Egy ország fontosságát a 

másik számára nem feltétle-
nül az határozza meg, hány-
szor találkoznak a legmaga-
sabb szinten. Inkább a biza-
lom jeleként lehet értelmez-
ni: annak felismeréseként, 
hogy a partner szerződés-
képes, érdemes vele tárgya-
lásokat folytatni, mert kész 
teljesíteni a kötelezettségeit.

– Mégis, nincs más európai 
uniós ország, amelynek ve-
zetőjével Putyin 2014 óta 
évente négyszemközt talál-
kozna. A magyar gazdaság 
súlya nem indokolja ezt. Mi-
ért ilyen intenzív ez a kap-
csolat?
– A lényeg nem az, hogy 

két ország vezetői milyen 
gyakran találkoznak, hanem 
hogy lehetővé válik a kétol-
dalú kapcsolatokban vagy a 
tágabb környezetben fenn-
álló problémák kölcsönösen 
előnyös megoldása. Ha egy 
személyes találkozó bizto-
sít erre lehetőséget, hát ke-
rüljön sor arra. Ha a prob-
léma megoldható alacso-
nyabb szinten is, akkor pedig 
legyen úgy. Azt viszont nem 
tudnám megjósolni, hogy 
ilyen gyakorisággal fennma-
radnak-e ezek a látogatások.

– Arra céloz, hogy ha ja-
vul Oroszország és a Nyugat 
viszonya, akkor a magyar–
orosz kapcsolatok sem lesz-
nek ilyen látványosak? 
– Orosz szemszögből Ma-

gyarország a Nyugat része; 
ha Moszkvának a Nyugattal 
sikerül javítania a kapcsola-
tokat, akkor sem fogja Ma-
gyarországot figyelmen kí-
vül hagyni.

– Orbán Viktor és más Fi-
desz-politikusok 1990 és 
2010 között Közép-Európa 
leginkább oroszellenes ve-
zetői 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 ma-
gyar vezetés tetteit és a ma-
gyar–orosz viszony végtele-
nül pragmatikus megközelí-
tését, ezért megértik, hogy 
a fennálló nyugati korláto-
zásokat a magyar vezetés is 
tiszteletben tartja. Számom-
ra úgy tűnik, itt az ideje an-
nak, hogy az eddig az orosz-
ellenes és oroszbarát kifeje-
zésekkel jellemzett viszonyt 
inkább olyan rugalmasabb 
jelzőkkel illessük, mint a ré-
gi vagy új partner, esetleg 
útitárs.
– Hogyan jellemezné a 

magyar–orosz kapcsolatot: 
őszinte barátság vagy in-
kább érdekházasság?
– 2006-ban végeztem egy 

felmérést az orosz külügymi-
nisztérium diplomáciai aka-
démiáján tanuló diákok köré-
ben. Az egyik kérdés az volt, 
hogyan értékelik az orosz–
magyar kapcsolatokat. Öt-
pontos skálán a nulla azt je-
lentette, hogy semmilyen, az 
ötös a barátságost. Az át-
lag 4,3 lett, vagyis a többség 
szerint a kétoldalú viszony 
több mint jó. Azt hiszem, ha 
most elvégezném a felmé-
rést, az eredmény ugyanaz 
lenne.

– A diákjait említi, engem 
viszont inkább az ön vélemé-
nye érdekelne.
– Nagyon elégedett voltam 

a magas pontszámmal, mert 

az eredmény szinte teljesen 
egybeesett a saját vélemé-
nyemmel.

– Szijjártó Péter külügy-
miniszter szerint Magyaror-
szágnak 2014 nyara óta 6,5 
milliárd dolláros kárt okoz-
tak a Moszkva elleni európai 
szankciók. Ön szerint valós 
ez a szám?
– Nehéz kommentálni, 

mert nem világos, hogy mi-
lyen számítási módszerrel 
mérték fel a kárt. Ha pél-
dául csak azt nézzük, hogy 
az elmúlt három évben – az 
 uniós mezőgazdasági termé-
kek importtilalmát is bele-
számítva – mekkorát esett a 
magyar–orosz kereskedelmi 
forgalom, a 6,5 milliárd dol-
lár valószínűleg túlzó. Ha vi-
szont a magyar vállalkozók 
nem megvalósuló beruházá-
sai által okozott vesztesége-

ket is beleszámítjuk, akkor a 
szám közel jár az igazsághoz.

– A szankciók szorításában 
is lehetne javítani a kétolda-
lú kereskedelem romló mu-
tatóin?
– A kétoldalú kereskede-

lem bővülésének legegysze-
rűbb módja az lenne, ha fel-
oldanák a szankciókat, de 
aligha várható, hogy ez gyor-
san és egy lépésben megtör-
ténjen. Ha a büntető intéz-
kedések mellett is fejlesz-
teni szeretnék a külgazdasá-
gi kapcsolatokat – nemcsak 
külkereskedelemre, hanem 
például befektetési együtt-
működésre is gondolok –, 
kézenfekvő lenne vegyesvál-
lalatokban, illetve a harma-
dik piacokon működő közös 
projektekben gondolkodni.

– De ha jól értem, a szank-
ciók feloldása nélkül nincs 
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sok esély a kereskedelmi for-
galom jelentős javítására.
– Esély mindig van, a kér-

dés csak az, hogy mit ér-
tünk jelentős javuláson. 
Olyan biztosan nem lesz, 
hogy Oroszország a külke-
reskedelme száz százalé-
kát Magyarországgal bo-
nyolítja, mert ez utópia vol-
na. 2016-ra ez az arány 
körülbelül kilenc ezrelék 
lesz, bár a legjobb időkben 
meghaladta a három száza-
lékot. Ha feloldanák a szank-
ciókat, akkor is nehéz volna 
megmondani, mekkora lesz 
a növekedés, mert a keres-
kedelmet egy sor más ténye-
ző is befolyásolja. Elméleti-

leg még az is előfordulhatna, 
hogy a szankciók fenntartá-
sa mellett is növekszik a for-
galom.
– Külügyminiszterünk a  

múlt héten a szankciók 
 megszüntetéséről beszélt a 
Reutersnek. Ezt hogyan érté-
keli az orosz politika? Látnak 
esélyt arra, hogy Magyaror-
szág tényleg vétót emel?
– Hozzászoktam már ah-

hoz, hogy a szankciókról 

döntő EU-csúcsok előtt az 
uniós országok vezetői meg-
ígérik az intézkedések meg-
szüntetését, vagy legalább 
a megvizsgálásukat, aztán 
egyiket sem teljesítik. Úgy-
hogy ilyenkor már nem figye-
lek az ilyen nyilatkozatokra. 
Persze Moszkvában nagyra-
becsüléssel fogadnák, ha va-
laki eltérne ettől, és hirtelen 
vétózna.

– Mennyit tud ma az átlag 
orosz Magyarországról: még 
mindig ott tartunk, hogy Ika-
rus busz és Globus konzerv?
– Nem átlag oroszról érde-

mes beszélni, hanem olya-
nokról, akik még soha nem 
jártak Magyarországon. Ők 

ugyanis nyilván sokkal ke-
vesebbet tudnak, mint azok, 
akik voltak ott mostanában, 
és tele vannak új benyomá-
sokkal. Akik még soha nem 
voltak Magyarországon, leg-
inkább ideológiai, politikai 
vagy gasztrokulturális fogal-
mak alapján gondolkodnak 
róla. Általában tudják, hogy 
európai ország, ahol van egy 
nagy tó, a Balaton, mellette 
meg a hévízi gyógyfürdő; ez 

volt a szocialista tábor leg-
vidámabb barakkja; finom a 
konyhája, jók a borai, a nyel-
ve pedig nagyon nehéz. Ami 
az említett régi márkákat il-
leti, azokra már csak az idő-
sebbek emlékeznek. Viszont 
formálódik egy új trend, és a 
kiskereskedelemben a Made 
in Hungary felirat ütőkártyá-
vá válik, az eladók azzal pró-
bálják meggyőzni a vevőket, 
hogy „ez Magyarország, ez 
Európa, ez minőség”.

– Ennek tükrében furcsa 
volt az orosz állami tévé 
egyik legismertebb arcának, 
Dmitrij Kiszeljovnak a ma-
gyarázata az 1956-os ma-
gyar forradalomról. Lénye-

gében fasiszta felkelésnek 
nevezte. Ön mivel magya-
rázza, hogy az állami tévé-
ben ilyesmi megjelenhetett? 
Ez lenne a hivatalos orosz 
narratíva?
– Nagy hiba lenne azt hin-

ni, hogy minden, ami megje-
lenik az állami tévécsatorná-
kon, felülről szentesített: az 
alkotók elég sok szabadság-
gal rendelkeznek, és van le-
hetőségük arra, hogy a saját 

szempontjaikat is kifejezzék. 
Amikor valaki egy olyan je-
lentős, az adott ország fejlő-
dését befolyásoló eseményt 
értékel, mint az ’56-os forra-
dalom, könnyen az egyszerű-
sítés hibájába eshet, és túl-
értékelhet egy tényezőt vagy 
okot. Ehelyett alapos törté-
neti kutatást kellene végez-
ni, elérhető, nyílt források-
ból. Igaz, még ez sem garan-
tálja, hogy a magyar és az 
orosz oldal értékelése telje-
sen megegyezzen. 

ALEKSZEJ  
VIKTOROVICS 
DRINOCSKIN

➡ 1963. október 20-án 
született Moszkvában

➡ 1984-ben 
diplomázott a 

Plehanov Közgazdasági 
Egyetemen

➡ 1992-ben védte 
meg Magyarország 

külpolitikája című PhD-
dolgozatát

➡ Fő kutatási területe 
Kelet-Európa gazdasági 

fejlődése
➡ Csaknem 80 

tudományos értekezést 
publikált

➡ Rendszeres 
vendégszerzője orosz 
és más kelet-európai 

médiumoknak

 Lelkes fogadtatás 2015-ben
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