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Az orosz elnök évente kétszer tart nagy sajtóértekezletet: egyet az év végén az új-
ságíróknak, egyet pedig az év első negyedében, a népnek. Ez utóbbira került sor, 
immár tizennegyedik alkalommal, 2016. április 14-én. Az élő adás hossza 3 óra 40 
perc volt, ami elmaradt ugyan a rekordtól, de a műfaja kiválóan alkalmas arra, hogy 
felmérjük, milyen kérdéseket kíván a hatalom exponálni, illetve Vlagyimir Putyin vá-
laszaiban milyen új elemek jelenhetnek meg.

Irányított spontaneItás, kIs hIbával

Jóllehet a szervezők célja az volt, hogy bemutassák, az orosz elnök a témák 
széles körében képes spontán és kompetens módon válaszolni, a mostani 
rendezvény – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – ismét csak precízen 

megrendezett, sőt előre begyakorolt, szigorú kontroll alatt tartott esemény volt. 
(Egy nappal korábban még főpróbát is tartottak, válogatott közönséggel.) En-
nek eredményeképpen az élő adásban nem történt nagyobb malőr. Viszont, mint 
utólag kiderült, az egyik legfontosabb témakörben, a Panama-dokumentumokkal 
kapcsolatban egy komoly hibát követett el Putyin. Azt állította ugyanis, hogy 
a Süddeutsche Zeitung tulajdonosa az amerikai Goldman Sachs, és ezzel azt az 
érvelését támasztotta alá, hogy Washington érdeke volt a kiszivárogtatás (vagy 
tevőlegesen is részt vett abban). (Az elnök szóvivője azóta elnézést kért a száz szá-
zalékban a Süddeutscher Verlag tulajdonában lévő újságtól.)

belpolItIkaI kézI vezérlés

A feltett kérdések nagy többsége belpolitikai témájú volt. Meghatározó részüket 
a lobbizás és a panaszirodai bejelentés kategóriájába sorolhatnánk. (Például: 
a hazai gyógyszergyártás helyzete, az utak állapota, a rezsiköltségek, a pál-

maolaj alkalmazásának korlátozása, a béreket ki nem fizető vállalati vezetők, stb.) 
Az orosz kézi vezérlési viszonyokra jellemző eset is történt: röviddel azután, hogy 
egy omszki kérdező jelezte az ottani utak rettenetes állapotát, még az adás alatt 
élőben tudósítottak arról, hogy a helyi városi vezetés döntött: sürgősen rendbe teszi 
a kérdéses útszakaszokat. Putyin nem tudott meggyőzően válaszolni egy moszkvai 
lakosnak arra a kérdésére, hogy ha az infláció csak 12 százalék körüli, miképpen 
nőttek a rezsikiadások 5-ről 10 ezer rubelre.

Az orosz középosztály kedvelt üdülési célpontjaival (Egyiptom, Törökország) 
kapcsolatban az elnök azt hangsúlyozta, hogy a biztonsági helyzet nem teszi le-
hetővé a repülőjáratok újbóli megindítását, mert Egyiptomban „mindennap harc 
dúl”, Törökország déli részén pedig „nehéztüzérséggel vívott polgárháború folyik, és 
minden héten terrorista merényletet követnek el”.

http://moskva-putinu.ru/#page/main
http://www.portfolio.hu/short/elnezest_kert_putyin_szovivoje_a_suddeutche_zeitungtol.230400.html
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Az orosz politikai élet utóbbi néhány évének legellentmondásosabb figurájáról, 
Ramzan Kadirov csecsen vezetőről is kérdezték az elnököt. (A dúsgazdag, befo-
lyásos Kadirov az elmúlt években a „nép ellenségének” nyilvánított több ellenzéki 
politikust és újságírót is.) Putyin azzal indokolta Kadirov „érinthetetlenségét”, hogy 
olyan emberről van szó, aki korábban fegyverrel a kezében harcolt Moszkva ellen, 
ám mára meggyőződésévé vált, hogy Csecsenföld helye Oroszországon belül van.

A magánéletére vonatkozó érdeklődést eddig következetesen elhárító Putyin 
most gyakorlatilag elismerte, hogy van valakije. (A kérdés úgy hangzott el, hogy 
mikor mutatja be az új first ladyt, mire az elnök azt válaszolta: „lehet, hogy egyszer 
kielégíthetem a kíváncsiságát”.)

pozItív külpolItIkaI gesztusok

A külpolitikai kérdések felvetésére adott válaszaiban Putyin elnök a béküléke-
nyebb arcát mutatta. Ez Ukrajna vonatkozásában például abban nyilvánult 
meg, hogy az ukrán elnököt „Pjotr Alekszejevicsnek” nevezte, ami az orosz 

szokás szerint a bensőségesebb, tegező formula. Ennél is fontosabb, hogy Moszkva 
először fogadta el azt a régi ukrán javaslatot, hogy az EBESZ jelenlegi, fegyvertelen 
megfigyelő misszióját egészítse ki egy fegyveres békefenntartó misszió is. (Még 
egy nyelvi nüánsz jelezte Putyin retorikai puhulását: amikor Ukrajnáról beszélt, az 
általános gyakorlattól eltérően a „v Ukrainye” formát használta, nem pedig a „na 
Ukrainye” verziót. Ez utóbbi esetén ugyanis Ukrajnáról nem Oroszországtól elkü-
lönült államként van szó; a „v Ukrainye” azonban az ország önállóságának a nyelvi 
kifejezése.) Az orosz elnök a nemrégiben megalakult új ukrán kormánytól pragma-
tizmusra számít. Ez érzékelhetően ellenpontozza a lemondott Arszenyij Jacenyuk 
meglehetősen harcias oroszellenességét.

Putyin tagadta az egyik kérdésbe foglalt tézist, miszerint Oroszország ellensé-
ges gyűrűbe került volna (Ukrajna és Törökország között); az általa adott cáfolat 
azonban inkább csak arra mutatott rá, hogy Moszkva a Sanghaji Együttműködés 
Szervezetével és a BRICS-szel milyen jól tud együttműködni.

A szankciók ügyében meglehetősen visszafogott volt az elnök, és azt prog-
nosztizálta, hogy azok feloldása nem következik be egyhamar. Ezt a kijelentést 
elsősorban azoknak a megnyugtatására tette, akik azt kérdezték tőle, hogy mi lesz 
az utóbbi időben felfuttatott termelésükkel, ha a szankciókat feloldják. Egyúttal azt 
is beismerte, hogy amikor azonban az bekövetkezik, nehéz helyzetbe fogja hozni 
azokat a belföldi termelőket, akik a nyugati élelmiszer-beviteli tilalom következtében 
tudtak teret nyerni az orosz piacon.

Amikor valaki azt firtatta, hogy az elnök miért nem reagált határozottabban 
az offshore-botrányra, Putyin azt felelte, hogy a témát lezártnak tekinti. Feszült-
ségoldóként hozzátette, hogy ismert zenész barátja már minden pénzét elköltötte 
régi hangszerekre. Ennek az érvelésnek a végén próbált rámutatni arra – mint az 
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elemzés elején arról már volt szó: tévesen –, hogy a szálakat amerikai körök moz-
gatják, a Süddeutsche Zeitungon keresztül.

Az orosz és kelet-európai sportolók doppingügyei kapcsán – az orosz média 
kezdeti reakciójával ellentétben – nem akart semmilyen, az ország elleni politikai 
összeesküvést láttatni, hanem inkább a nemzetközi intézményekkel való együttmű-
ködést sürgette.

értékelés

Az idei első elnöki médiashow megfelelt a hatalom várakozásainak: Putyin 
hosszan, látványosan és a tőle elvárt magabiztossággal nyugtatta meg a 
gazdasági stagnálás/visszaesés következtében érzékelhető életszínvonal-

csökkenés miatt aggódó közvéleményt. Az, hogy a first ladyre vonatkozó kérdés 
elhangozhatott a műsorban, nem kizárt, hogy a tudatos első mozzanata annak az 
eseménysornak, amellyel Putyin leendő feleségét bevezetik a politikai nyilvános-
ságba, és az sem kizárt, hogy része lesz a 2018-as elnökválasztási kampányban 
is. A külpolitikai részben adott – a hazai közönségnek általában szóló, erőteljesebb 
retorikától eltérő – válaszai arra engednek következtetni, hogy Putyin keresi a nem-
zetközi közösséggel való együttműködést, van kompromisszumpotenciálja, és a 
szankciók valóban hatékonyak.


