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Nem sokkal Barack Obama 2008-as megválasztása után több vezető közép-európai 
politikus is levelet juttatott el az amerikai elnöknek azzal a kéréssel, hogy továbbra 
is fordítson figyelmet a térségre. A demokrata vezető a kampányígéreteinek megfe-
lelően elsősorban a csendes-óceáni medence, így Ázsia feltörekvő gazdaságai felé 
kívánt nyitni, ezért sokan tartottak az Amerikai Egyesült Államok csökkenő figyel-
métől és az egyre asszertívabbá váló Oroszországtól. Most, hét évvel Obama elnök 
megválasztása és másfél esztendővel az ukrajnai háború kitörése után megkaptuk 
a figyelmet, amit annyira kértünk.

Keleti nyitásoK:
a régiós államoK új KülpolitiKai prioritásai

Barack Obama az első elnöki ciklusát azzal az ígérettel kezdte, hogy átalakít-
ja az Amerikai Egyesült Államok külpolitikáját, és a 21. század kihívásainak 
megfelelően inkább a csendes-óceáni térségre és Ázsiára koncentrál a ko-

rábbi, tradicionálisnak tekinthető európai irány helyett. A döntés logikusnak tűnt: 
mivel a világgazdaság súlypontja az észak-atlanti térségből egyre inkább a csen-
des-óceáni régióba kerül át, Amerika jövője szempontjából fontosabbnak látszott 
az új kihívások kezelése, mint a régi problémák elsimítása. Ráadásul Oroszország 
felé Washington meghirdette a „Reset” politikáját. Az új adminisztráció – ahogyan 
azt ma már láthatjuk: a frissen hivatalba lévő kormányok naivitásával – szerette 
volna biztosítani az európai szárnyat és levenni a kelet-európai feszültségeket a 
térképről annak érdekében, hogy a jelentős gazdasági hasznokkal kecsegtető ázsiai 
nyitásra tudjanak koncentrálni.

Az Egyesült Államok csökkenő figyelme, illetve a 2008-as elnökválasztási 
kampányban ismét előtérbe került izolacionista szólamok számos közép-európai 
vezetőben aggodalmat keltettek; így született meg a bevezetőben is említett levél. 
Viszont a régió kormányai egyre inkább közeledni kezdtek Oroszországhoz, amit 
akkor a (minden alap nélkül) Nyugat-barátnak tartott Dmitrij Medvegyev vezetett. 
A Szovjetunió egykori szatellitállamai igyekeztek Moszkva kedvében járni. Lengyel-
országban már Lech Kaczyński is szeretett volna nyitni Oroszország felé, azonban 
a közeledését Moszkva nem fogadta el. Így az első ilyen jellegű sikereket Donald 
Tusk kormánya érhette el, s a kapcsolatok javulását még Lech Kaczyński Szmo-
lenszk melletti tragikus halála sem tudta megakasztani. Vlagyimir Putyin orosz 
miniszterelnökként hajtott fejet a katyńi mészárlás áldozatai előtt, a lengyel állami 
gázkereskedő, a PGNiG pedig előnyös üzleteket kötött a Gazprommal.

Joggal merülhetett fel a Visegrádi Együttműködés többi országának vezető-
iben, hogy ha az elkötelezetten Amerika-barát és az oroszoktól tradicionálisan 
nagy távolságot tartó lengyelek igyekeznek Moszkva kedvében járni, akkor nekik 
is lehetőségük nyílhat arra, hogy visszaszerezzék az 1991-ben elveszített keleti 

http://wyborcza.pl/1,98817,6825987,An_Open_Letter_to_the_Obama_Administration_from_Central.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/65720/zbigniew-brzezinski/from-hope-to-audacity
http://www.foreignaffairs.com/articles/65720/zbigniew-brzezinski/from-hope-to-audacity
http://www.us-global-trade.com/Hilary Clinton.Asia (Foreign Policy Nov. 2011).pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-russia-relations-reset-fact-sheet
https://euobserver.com/foreign/29820
https://euobserver.com/foreign/29820
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8612825.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8612825.stm
http://www.nytimes.com/2010/04/08/world/europe/08putin.html
http://www.gazprom.com/press/news/2012/november/article147730/
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piacaikat. Csehország keleti nyitásának az egyik legnagyobb sikere Petr Nečas 
2013-as moszkvai látogatása volt. Az akkori (jobboldali) cseh kormányfő népes üz-
leti delegáció élén látogatta meg Vlagyimir Putyint, a témák pedig igen hasonlóak 
voltak a magyar–orosz egyeztetésekéhez: új üzleti lehetőségek, vízumkönnyítés, 
atomerőmű-bővítés. Több elemző már akkor is arra figyelmeztetett, hogy Csehor-
szág nehezen fogja tudni megőrizni az emberi jogi vonalon felépített hitelességét, 
ha a gazdasági érdekeit követve nagyon közel kerül az oroszokhoz. Miloš Zeman 
köztársasági elnökké választása a nyugati elemzők körében újabb aggodalmat 
keltett. Sokan ugyanis az orosz üzleti érdekek kiszolgálójának tartják Zemant, aki 
számos érdekes kijelentéssel vetette észre magát úgy Oroszország esetleges EU-
tagsága, mint a Krím nemzetközi elismerésének lehetősége kapcsán.

Ha van olyan ország, amelyet sokszor és sokan vádoltak túlságos oroszba-
rátsággal, az egyértelműen Szlovákia. Igaz, Robert Fico első kormányzása előtt 
inkább Nyugat-barát politikát folytatott a pozsonyi kabinet: Mikuláš Dzurinda még 
Irakba is küldött katonákat. A szlovák „keleti nyitást” Fico a 2006-os megválasztása 
után hirdette meg, és elsősorban Oroszországgal kívánta stabilizálni a kapcsolato-
kat. A szlovák kormányfő ellenezte a rakétavédelmi pajzs Európába telepítését, nem 
ismerte el Koszovó önállóságát, és Ivan Gašparovič köztársasági elnökkel együtt 
Grúziát is hibáztatta a 2008-as kaukázusi háborúért. Fico a pártok szintjén is az 
együttműködésre törekedett. A Smer-SD jó kapcsolatokat épített ki Putyin Egysé-
ges Oroszország pártjával.

Szlovákia számára elsősorban az energia miatt fontos a keleti kapcsolat: a 
szlovákok által felhasznált földgáz 97 százaléka, az olajnak pedig 98 százaléka 
Oroszországból érkezik. Az Európába irányuló orosz gázexport 40 százaléka halad 
keresztül az országon, jelentős bevételeket biztosítva a pozsonyi költségvetés szá-
mára. A mohi atomerőmű miatt az atomenergetikában is szoros együttműködésre 
van szükség; az erőmű bővítéséről 2009-ben született kétoldalú megállapodás. 
Fico igyekezett elérni azt is, hogy egy széles nyomtávú vasútvonal épüljön Szlová-
kia keleti határaitól egészen Bécsig, ezzel kívánt volna az „új selyemút” tranzitjából 
részesedni. A szlovák kormányfő a 2012-es újraválasztása óta is igyekezett meg-
értőbb álláspontot képviselni az oroszokkal kapcsolatban: többször is elítélően 
nyilatkozott az EU-s szankciókról, illetve megbékélést sürgetett az Európai Unió 
és Oroszország között. Pozsony ugyanakkor igyekszik egyszerre két vasat tartani 
a tűzben: miközben engedékenyebb hangot üt meg az orosz szankciók kapcsán, 
addig tetteiben egyértelműen bizonyítja atlanti elkötelezettségét. Igaz, ezeket a lé-
péseket igyekszik a nyilvánosság mellőzésével megtenni, hogy a keleti kapcsolatai 
ne szenvedjenek nagyobb károkat.

http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/business-interests-dominate-pm-necass-russian-visit
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/business-interests-dominate-pm-necass-russian-visit
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2013-06-05/czech-russian-nuclear-diplomacy
http://www.bloomberg.com/news/videos/b/2d49406e-a918-43ef-9c8c-886176529416
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-28/russia-eu-entry-favored-by-czech-president-zeman
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-28/russia-eu-entry-favored-by-czech-president-zeman
http://rt.com/news/czech-president-crimea-eu-881/
http://www.academia.edu/6005353/Slovakia_s_Eastern_policy_from_the_Trojan_horse_of_Russia_to_Eastern_multivectoralism_
http://cenaa.org/analysis/slovak-foreign-policy-after-eu-and-nato-accession/
http://uk.reuters.com/article/2014/05/22/ukraine-crisis-slovakia-idUKL6N0O847Y20140522
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Contracts_signed_for_completion_of_Mochovce-1606094.html
http://spectator.sme.sk/c/20046659/will-slovakia-get-broad-gauge-rail-line.html
http://uk.reuters.com/article/2014/08/30/uk-eu-summit-sanctions-slovakia-idUKKBN0GU0YM20140830
http://uk.reuters.com/article/2014/08/30/uk-eu-summit-sanctions-slovakia-idUKKBN0GU0YM20140830
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növeKvő nyomás UKrajna miatt

A 2013 végén megindult ukrajnai tüntetéshullám, az azt követő kijevi kormány-
váltás, illetve a 2014-es konfliktusok (a Donbasszban kitört válság, az MH17-es 
járat lelövése) egyre inkább kiélezték az Amerikai Egyesült Államok viszonyát 

Oroszországgal. Bár Obama elnök a Resettel valóban aggodalmat kelthetett a régi-
ós vezetőkben, az ukrajnai polgárháború következtében kiújult elhidegülés ismét a 
térségre irányította a State Department (az Egyesült Államok külügyminisztériuma) 
figyelmét. Míg korábban a térség országainak még volt játékterük az oroszokkal 
való üzleteléshez, addig a NATO összezárása, valamint az Európai Unió szankciói 
érzékeny kérdéssé tettek az oroszokkal kötött minden egyes megállapodást.

Az Egyesült Államok számára kiemelt fontosságú lett a NATO egyben tartása, 
illetve az esetleges „kibeszélő” tagállamok fegyelmezése. Az Észak-atlanti Szerző-
dés Szervezetének 2014-es walesi csúcstalálkozóján az egyik legfontosabb téma 
az ukrajnai szerepvállalás volt. Az állam- és kormányfők a találkozó zárónyilatkoza-
tában elítélték az orosz agressziót, s a dokumentum jelentős része szintén az ukrán 
válsággal foglalkozott. Ez is egyértelműen jelezte: a szövetség tagjai egyértelműen 
Oroszországgal szemben foglalnak állást.

A NATO mellett az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok is számos 
javaslatot tett arra, hogy miként tudnák az Ukrajnával határos országok segíteni 
bajba jutott szomszédjukat. A legegyszerűbb, szóbeli támogatás (Ukrajna területi 
egységének elismerése, az orosz agresszió elítélése) mellett anyagi segítséget, va-
lamint a gázszállítások megindítását várták el a térségbeli országoktól Brüsszelben 
és Washingtonban. A katonai támogatás, a kiképzők küldése, valamint az ukrán 
hadsereg egyéb segítése már inkább csak 2015-ben, a konfliktus elhúzódásának 
nyilvánvalóvá válásakor került előtérbe.

Az Egyesült Államok és az EU párhuzamosan, egymáséhoz hasonló rendel-
kezéseket hozott egyes orosz magánszemélyek beutazási tilalmáról, valamint a 
gazdasági szankciókról. Az USA ezenfelül számos olyan lépésről döntött, amelyek-
kel az orosz befolyást szeretné visszaszorítani Ukrajnában és Közép-Európában. 
Ahogyan azt Victoria Nuland is kifejtette az Egyesült Államok Képviselőházának 
Külügyi Bizottsága 2015. március 4-i ülésén: az ország nem csak a hagyományos, 
katonai fenyegetések ellen akarja felvenni a küzdelmet a térségben. Az olyan kihí-
vásokat is kezelni akarják, mint például a túlságosan nagy energetikai függőség egy 
megbízhatatlan és néha ellenséges szomszédtól; a korrupció, ami aláássa a bizton-
ságot és a függetlenséget; valamint a Kreml propagandája, amely jelentős hatást 
gyakorol mind Európára, mind Oroszország perifériájára. Nuland egyébként is in-
kább a héják közé tartozik a State Departmentben; ő volt például az első az amerikai 
kormány vezető tisztségviselői közül, aki inváziónak nevezte az ukrán eseményeket.

http://carnegie.ru/2014/12/22/russia-s-breakout-from-post-cold-war-system-drivers-of-putin-s-course/hxsm?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRolu6zKZKXonjHpfsX66OQoX66g38431UFwdcjKPmjr1YABT8Z0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D
http://www.washingtonpost.com/opinions/ukraine-deserves-support-from-nato-countries/2014/09/02/94f3f2d8-32c0-11e4-8f02-03c644b2d7d0_story.html
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
http://perspectives.carnegie.org/us-russia/ukraine-deal-buy-u-s-time-formulate-effective-russia-policy/
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303887804579502970256672130
http://abcnews.go.com/International/wireStory/us-ukraine-start-military-training-defying-russian-fury-30441275
http://www.reuters.com/article/2015/02/25/us-ukraine-crisis-poland-soldiers-idUSKBN0LT1KW20150225
http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerussia/
http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerussia/
http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2015/mar/238147.htm
http://www.theguardian.com/us-news/2015/mar/04/victoria-nuland-russia-actions-ukraine-invasion
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A Nuland által megnevezett három terület (energiabiztonság, korrupció, pro-
paganda) jelölte ki azokat a csapásokat is, amelyeken keresztül Washington 
oroszellenes(ebb) fellépésre igyekezett késztetni a közép-európai szövetségeseit. 
Mint arra Magyarországon is több példát láthattunk, a korrupció ügye számos alka-
lommal vezetett szóváltáshoz a közép-európai kormányok és az Egyesült Államok 
között, az oroszokkal ápolt szívélyes kapcsolatok okán pedig több régiós állam- és 
kormányfő került kellemetlen helyzetbe, akár az amerikai nagykövetek (ügyvivők) 
tevékenysége, akár a korrupcióról írt cikkek kapcsán.

a Közép-eUrópai országoK válaszai

Az orosz fenyegetés és az Amerikai Egyesült Államok egyre jelentősebbé váló 
külső nyomása a közép-európai országokat is érzékenyen érintette. Az egyes 
országok eltérő válaszokat adtak, azonban mindegyik igyekezett megfelelni 

az elvárásoknak, még akkor is, ha azzal a korábbi „keleti nyitásukat” kellett némi-
képp visszafogniuk.

Lengyelország esetében volt a leginkább egyértelmű az elköteleződés: a koráb-
bi, Tusk-féle enyhülési folyamat csak korlátozott eredményeket hozott, Oroszország 
válaszlépései (a kalinyingrádi csapaterősítések) pedig egyértelműen feszültté tették 
a lengyel–orosz viszonyt. Ráadásul a kelet-ukrajnai események ismét felerősítették 
a Moszkvával szembeni, keserű történelmi emlékekből táplálkozó bizalmatlanságot. 
Varsó ezért jelentős szerepet vállalt az új kijevi kormány támogatásában, biztosíté-
kokat kért arra, hogy a NATO szükség esetén életbe lépteti a washingtoni szerződés 
5. cikkelyét, valamint komoly fegyverkezési programba kezdett (jelentős részben 
amerikai eszközöket vásárolva). Ezenkívül Lengyelország – a régiós instabilitást ki-
használva – a saját fegyverexportját is növelni akarja. A lengyel kormány az elsők 
között kérte, hogy amerikai csapatok állomásozzanak a területén; az első egységek 
telepítése már meg is történt.

Csehország szorosabb szálakkal kötődött Oroszországhoz, mint Lengyelország, 
azonban ott is egy nyugati fordulatnak lehetünk a szemtanúi. A nyomásgyakorlás 
két példáját érdemes megemlíteni Prága esetében. Az első komolyabb összeütkö-
zést Miloš Zemannak a győzelem napi parádé idejére tervezett moszkvai látogatása 
jelentette: a prágai amerikai nagykövet, Andrew Schapiro a diplomáciában szokat-
lan módon kritizálta az államfő várható útját. Az ügy végül – érdekes csavarok 
útján – megoldódott, Zeman és a nagykövet viszonya azonban nem rendeződött. 
A cseh kormány szinte azonnal elhatárolódott a köztársasági elnöktől, ami a koráb-
bi, oroszbarátnak tartott cseh külpolitikához képest lényegi változást vetített előre. 
Nem szabad azonban elfeledkezni a belpolitikai vonalról sem. Bohuslav Sobotka 
kormánya a külpolitikájában is meg akarja különböztetni magát a korábbi, orosz-
pártinak tartott jobboldali kabinettől, illetve a Zemannal való konfrontációnak is van 
pártos színezete. Lubomír Zaorálek külügyminisztériuma nagyobb szerepet szán 

http://www.newsweek.com/2015/04/03/kaliningrad-putin-builds-arms-depot-inside-europe-317651.html
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=59752
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=59752
http://www.the-american-interest.com/2015/02/06/expect-russia-to-test-article-v/
http://www.the-american-interest.com/2015/02/06/expect-russia-to-test-article-v/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/11553975/Poland-to-buy-US-Patriot-missiles-as-it-keeps-wary-eye-on-Russian-expansion.html
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/industry/2015/04/25/poland-eyes-fund-to-arm-eastern-europe/26292901/
http://uatoday.tv/politics/poland-wants-permanent-us-troop-presence-amid-fears-over-growing-russian-military-threat-417360.html
http://uatoday.tv/politics/poland-wants-permanent-us-troop-presence-amid-fears-over-growing-russian-military-threat-417360.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/czech-president-to-skip-controversial-moscow-victory-day-parade/518917.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/czech-president-to-skip-controversial-moscow-victory-day-parade/518917.html
http://www.reuters.com/article/2015/04/06/us-czech-diplomacy-usa-idUSKBN0MW0RY20150406
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Csehországnak az EU-n belül, ezért is tartják magukat a szankciókhoz, miközben 
megpróbálják minimalizálni a gazdasági veszteségeiket.

A Nuland által említett korrupciós vonalon is érdekes fejleményeket láthattunk. 
Áprilisban a Foreign Policy közölt cikket Andrej Babiš miniszterelnök-helyettes és 
pénzügyminiszter orosz kapcsolatairól, illetve feltételezett korrupciós ügyeiről. Ez 
már csak azért is különös volt, mert nem sokkal korábban, február közepén Babiš 
pártja látványos Amerika-barát fordulatba kezdett – annak ellenére, hogy maga 
Babiš korábban minden lehetséges módon igyekezett elkerülni, hogy meg kelljen 
nyilvánulnia külpolitikai kérdésekben. Prága más területeken is igyekszik az Egye-
sült Államok kedvében járni: nemrég például egy roma ügyi konferenciának adott 
otthont a Cseh Köztársaság washingtoni nagykövetsége.

Szlovákia igyekezett a saját gazdasági érdekei és a nyugati elvárások között la-
vírozni, főleg akkor, ha abból jelentős gazdasági haszna is származhatott; éppen 
ezért kötött már 2014 áprilisában kétoldalú egyezményt Ukrajnával a reverz gáz-
szállításokról. Ennek lényege, hogy a korábban csak kelet–nyugati szállítási irányú 
gázvezetékeken egy kisebb technikai átalakítás és anyagi befektetés után az ellen-
kező irányba is lehet gázt szállítani, ezzel a térség gázellátásában a korábbi orosz 
monopólium csökkenthető. A megállapodás azért is volt jelentős, mert Ukrajna 
akkor éppen nem akart fizetni a Gazpromnak a leszállított gázért, ezért Kijevnek 
gyorsan alternatív források után kellett néznie, Szlovákia pedig szívesen nyújtott 
segítő kezet, a jelentős tranzitbevételeket is szem előtt tartva. A gázszállítás volt 
az egyik legfontosabb téma Robert Fico és Petro Porosenko 2015. február 6-i ki-
jevi találkozóján is, amikor a szállítandó mennyiség növeléséről is szó esett. Az 
energiabiztonság terén tett hozzájárulás azonban nem volt elég a korrupciós vo-
nal figyelmen kívül hagyásához. Theodore Sedgwick pozsonyi amerikai nagykövet 
többször is beszélt a korrupcióellenes küzdelem fontosságáról, nemrég pedig egye-
nesen Fico kért segítséget az Egyesült Államoktól a korrupció elleni küzdelemhez. 
Eredményekről ez idáig nem érkezett jelentés.

értéKelés, javaslatoK

Victoria Nuland nyilatkozataiból világosan ki lehet következtetni az amerikai 
elvárásokat: korrupcióellenes fellépés, szigorú elutasítás Oroszországgal 
szemben, illetve az ukránok támogatása, akár nyilatkozatokban, akár konkrét 

tettekben. Emellett az energiabiztonság is egy olyan központi téma (elsősorban az 
orosz befolyás csökkentésének igénye miatt), amely nagyban meghatározza a kö-
zép-európai országoknak az Egyesült Államokkal szembeni mozgásterét.

Magyarország számára a környező államok tapasztalatai számos tanulsággal 
járnak. A cseh példából láthatjuk, hogy még az sem feltétlenül nyújt védettséget a 
korrupciós vádak ellen, ha egy vezető politikus kifejezetten Amerika-barát fordulatra 
utasítja a saját pártját. Zeman győzelem napi – kudarcba fulladt – ballépése viszont 

http://foreignpolicy.com/2015/04/10/now-the-czechs-have-an-oligarch-problem-too-andrej-babis/
http://www.reuters.com/article/2014/11/05/us-czech-politics-babis-idUSKBN0IP0P320141105
http://praguemonitor.com/2015/02/13/ano-presents-pro-american-anti-russian-policy
http://www.praguepost.com/czech-news/46670-czech-embassy-hosts-roma-conference-in-washington-d-c
http://tass.ru/en/economy/729472
http://www.dw.de/slovakia-opens-reverse-flow-pipeline-to-carry-gas-to-ukraine/a-17895333
http://spectator.sme.sk/c/20053447/fico-slovakia-ready-to-supply-more-gas-to-ukraine-but-no-arms.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/12/10/a-korrupcio-elleni-fellepesre-szolitotta-fel-pozsonyt-az-amerikai
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/04/20/fico-a-korrupcio-elleni-harcrol-targyalt
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nagyszerű lehetőséget kínált a cseh kormánynak arra, hogy látványosan távolodjon 
az oroszbarát politikai vonaltól, és megerősítse a nyugati elkötelezettségét. Babiš 
ügye még nem dőlt el, azonban kevéssé valószínű, hogy az ország második legna-
gyobb pártjának a vezetőjét pusztán korrupciós vádakkal meg lehetne gyengíteni.

Szlovákia esetében az energiabiztonság kérdése az egyik legstabilabb tényező: 
a szlovákok eddig is megbízhatóan szállítottak gázt Ukrajnának, miközben maguk 
is alternatív ellátási útvonalakat akarnak kiépíteni (többek között a magyar tervek 
konkurenciájaként). A korrupció elleni harcban ugyan eddig még nem sikerült ered-
ményeket felmutatniuk, viszont a szavak szintjén már nagy az elkötelezettség.

Magyarországnak – amennyiben javítani kívánja a viszonyát az Egyesült Álla-
mokkal – a fenti koordinátarendszerben kell értelmeznie a kétoldalú kapcsolatokat. 
Hazánk mindig támogatta Ukrajna területi egységét, és ezt érdemes továbbra is 
minden fórumon hangsúlyozni. Az energiabiztonság terén elsősorban megfontolt 
lépésekkel, a jelenlegi egyoldalú függőséget csökkentő megoldások kidolgozásával 
lehetne Washington jóindulatát megszerezni: az interkonnektorok és az LNG-
kapacitások kiépítése vagy legalábbis a mellettük való látványos és nyilvános 
elköteleződés jelentős gesztusértékkel bírhat.

Az Amerikai Egyesült Államok számára most elsősorban az a fontos, hogy 
az egyre inkább befagyni látszó ukrajnai konfliktusban a szövetségesei (a NATO 
tagjai) megbízhatóak maradjanak, és ne közeledjenek az oroszokhoz, hiszen azzal 
rombolnák az EU- és az USA-szankciók egymást erősítő hatását, a nyugati tömb 
egységét. Ezenkívül a washingtoni kormány célja Oroszország régiós befolyásának 
a csökkentése is: az energiabiztonsággal kapcsolatos amerikai tervek egyértelmű-
en a gázellátáson keresztül megvalósuló politikai nyomásgyakorlás erejét akarják 
csökkenteni. A korrupció az amerikai elképzelésekben elsősorban szintén az orosz 
presszió leképeződését jelenti: az amerikai felet számos, egymástól független forrás 
szerint is elsősorban azok a létező vagy nem létező „titkos záradékok” aggasztják, 
amelyeket egy-egy Oroszországgal kötött előnyös szerződés mögött sejtenek. 
A korrupcióellenes fellépéssel tehát elsősorban nem az adott ország belpolitikáját 
akarják befolyásolni, sokkal inkább az orosz zsarolási potenciált kívánják gyengíteni.

A nyomásgyakorlás eszközei már adottak, mint ahogyan azt Magyarország is 
megtapasztalhatta 2014 őszén. A módszerek szintén hasonlóak: az elemzésben 
azt kívántam bemutatni, hogy a State Department nemcsak hazánkat tiszteli meg 
a figyelmével, hanem minden közép-európai országon rajta tartja a szemét. 2009-
ben Amerika figyelmét kértük, most viszont, hogy megkaptuk, valamiért mégsem 
tudunk örülni neki.


