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Az orosz–indiai–kínai háromoldalú
együ�működés
Németh Iván 

Az elmúlt évszázad utolsó éveire egyértelművé vált, hogy a Szovjetunió össze-
omlása után, az annak örököseként megszülető Orosz Föderációt – a „nyuga-
tos” (zapadnyik) orosz értelmiség erőfeszítései s Jelcin elnök minden szemé-

lyes törekvése ellenére – az Egyesült Államok még látszatra sem hajlandó egyenrangú 
partnerállamnak elfogadni. Az új Oroszorszú ággal az Egyesült Államok nagyjából olyan
együ�működést képzelt el, mint amilyen a második világháború után Németország-
gal és Japánnal kialakult: azaz a feltétel nélküli betagozódást az általa uralt nemzet-
közi rendszerbe és az amerikai szupremácia tudomásul vételét. Zbigniew Brzezinski 
A nagy sakktábla című, 1997-ben megjelent könyvében a következőket írta: „Röviden,
az Egyesült Államok senkinek sem tartozik bocsánatkéréssel azért, hogy ke�ős poli-
tikai célt tűzö� maga elé: Amerika vezető szerepét fenn kell tartani még legalább egy 
nemzedéken keresztül, sőt lehetőleg tovább is; és olyan geopolitikai keretet kell létre-
hozni, amely képes mérsékelni a társadalmi-politikai változásokkal járó elkerülhetet-
len sokkhatásokat és megszorításokat, miközben átalakul a világ békés irányításáért 
vállalt közös felelősség geopolitikai tényezőjévé. Az együ�működés hosszabb fennma-
radása a kulcsfontosságú eurázsiai partnerekkel – Amerika ösztönzése és felügyelete
melle� – segíthet megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a jelenlegi, egyre inkább el-
avult ENSZ-struktúrák később átalakulhassanak. A felelősségek és előjogok új eloszú -
tása akkor majd számításba veheti a megváltozo� világhatalmi realitásokat, melyek
drasztikusan különböznek az 1945-ös helyze�ől.” Ennek megfelelően Brzezinski már 
Oroszország „decentralizálását” vizionálja: „Egy laza oroszországi szövetség – mely
az ország európai részéből, egy Szibériai Köztársaságból és egy TáTT vol-keleti Köztársa-
ságból állna – könnyebben tarthatna fenn szorosabb gazdasági kapcsolatokat Európá-
val, az új kú özép-ázsiai államokkal és a keleti országokkal; ennek folytán felgyorsulna 
Oroszország fejlődése.” Érzékelve azt a kiábrándultságot, amely az amerikai magatar-
tást Oroszországban fogadta, talán kicsit vissza is lépve korábbi nézeteitől, kĳelenti:
„…a csalódás talán elkerülhető le� volna, ha korábban – még az amerikai–orosz mé-
zeshetek idején – Amerika magáévá te�e volna a NATO-bővítés koncepcióját, és ezzel 
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egy időben »visszautasíthatatlan alkut« kínált volna az oroszoknak, nevezetesen kü-
lönleges együ�működést Oroszország és a NATO közö�.”1 Az orosz politikai vezetés
az 1990-es évek második felére döbbenten ve�e tudomásul, hogy a Varsói Szerződés
egyoldalú feloszlatását a NATO részéről nem köve�e a legalább a gesztusok szintjén
elvárt reakció, a Kreml vezetőiben ekkor tudatosult csak, hogy – éppen ellenkezőleg
– megkezdődö� a szervezet benyomulása a VSZ korábbi területeire, és ezt már nem 
tudták másként, csak bekerítésként értelmezni.2 Az orosz fél ugyancsak csalatkozo� a
jelentősebb amerikai gazdasági segélyhez fűződő reményeiben. Jelcin korai lelki-szel-
lemi összeomlásában feltehetően az Egyesült Államok felé követe� külpolitikai irány-
vonalának csődje is szerepet játszo�.

A háromoldalú együ�működés eseménytörténete

Az 1990-es évek második felében ve�e kezdetét az orosz külpolitikában az a hangsúly-
váltás, amelynek következményeként visszafogták a korábbi időszakban tapasztalt, egy-
oldalúan a Nyugat felé forduló külpolitikai kurzust, s kezdték felváltani kiegyensúlyo-
zo�abb gyakorla�al. Ennek jegyében törekedtek újraú építeni és aktivizálni az orosz állam
meggyengült ázsiai kapcsolatrendszerét, első lépésként Kínával. E külpolitikai irány-
váltás koncepciójó ának kidolgozása több lépésben formálódo�, és Jevgenyĳ Primakov
nevéhez, valamint az úgyneveze� eurázsiai gondolatkört valló külpolitikai iskola kép-
viselőihez köthető. Az orosz diplomácia 1996–97-ben, még Primakov külügyminiszter-
sége idején, kezde� el puhatolózni, elsősorban Kínában, majd hamarosan Indiában is, a
szorosabb együ�működés lehetőségéről. Az új irú ányvonal lényege abban összegezhető,
hogy – nemzetközi presztízsének újjú áélesztése érdekében – Oroszországnak „fel kell lép-
nie” Washingtonnal szemben, s véget kell vetnie a folyamatos visszavonulásnak, amely
a Gorbacsov–Sevardnadze-korszakban kezdődö�, és a Jelcin–Kozirjev ke�ős sikertelen
külpolitikájá ában csúcsosodo� ki. A koncepcióban Primakov államok viszonylag széles
körének társulásával számolt: Kínán és Indián kívül szó volt Irán és Irak, Szerbia és Szíria
bevonásáról és esetleges francia és német kapcsolódási pontokról is.

Oroszország, Kína és India – Primakov megközelítésében – nemcsak regionális, ha-
nem világhatalmak is, amelyek az egységesnek tételeze� eurázsiai geopolitikai térség-
ben foglalván helyet globális szerepre hivato�ak, külön-külön is, de fellépésüket ösz-
szehangolva különösen. A három ország lakossága a világ népességének egyharmadát
adja, gazdaságuk sikeresen fejlődik,3 s Oroszország szempontjából tekintve a helyzetet, 
a kétoldalú kapcsolatok is sikeres időszakban vannak. A közelmúltra visszatekintve ez
nem állítható persze sem az indiai–kínai kapcsolatokról, sem az orosz–kínai viszony-
ról, de tény, hogy hosszabb ideje mind az orosz–kínai, mind az indiai–kínai viszonyban 
a rivalizálás és a stabilitás elemei egyszerre vannak jelen.
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E három állam egymás közö�i kapcsolatait azonban részben beárnyékolja az Orosz 
Birodalom, a Kínai Császárság és a Brit-India korába visszanyúló történelmi múlt: a 
ma rendeze�nek tűnő orosz–kínai határ- és területi problematika, valamint a jelenleg
nyugvóponton lévő, de jogilag nem rendeze� indiai–kínai határ- és területi kérdések, 
illetve Tibet – nemzetközi jogilag – rendeze�, de az indiai közvélemény elő� nem iga-
zán lezárt ügye. Mint ismeretes, India a Kínai Népköztársaság magalakulása után Ti-
betet (és Tajvant) Kína részének ismerte el, határmegállapodás azonban nem születe�
a felek közö�. Az 1962-es kínai–indiai határháború emlékei Indiában mind a mai napig
élnek és zavarják a két ország kapcsolatait, s a feleknek területi követeléseik is vannak.
Az orosz–kínai viszony, hosszas rivalizálás, fegyveres konfliktusok után, ez idő tájt á
„stratégiai partnerségnek” minősül, és szilárdnak tekinthető.4

Napjainkban sem Oroszország, sem Kína, sem India nem képes arra, hogy önállóan, 
teljes mértékben befolyásolja a mindhárom állammal határos Közép-Ázsia sorsát, rá-
adásul a Szovjetunió felbomlása után a térségben egy új szereplú ő, az Egyesült Államok
is megjelent. Befolyásának erősödése vagy akár csak egyszerű jelenléte azonban sem
Oroszországnak, sem Kínának nem kívánatos; India magatartása egyéb szempontok fi-
gyelembevételével fog alakulni. Mindhárom állam célpontja az iszlám radikalizmusnak,
ezért biztosra vehető, hogy valamennyien érdekeltek az ellene való közös fellépésben. 

Az Oroszország, India és Kína közö�i háromoldalú együ�működés gondolatát állami
szinten Jevgenyĳ Primakov akkor már orosz miniszterelnökként kezdeményezte 1998 
decemberében, Indiában te� hivatalos látogatása során.5 Orosz források szerint a javasla-
tot kezdetben mind indiai, mind kínai részről erős visszafogo�ság, tartózkodás fogadta. 
Ebben minden bizonnyal szerepe volt az akkori nemzetközi helyzetnek: a NATO Jugo-
szlávia elleni katonai fellépésének, az Irak körüli fejleményeknek. A kínai és az indiai po-
litikai elit érzékelte annak veszélyét, hogy az orosz kezdeményezés melle�i egyértelmű 
kiállás – ha a pekingi– és az újdelhi vezetú őknek le� volna is ilyen szándékuk –, egy ny– íltan 
Amerika-ellenes szerveződésbe sodorná őket, amit nem vállalha�ak, de nem is akartak
vállalni. Ezt a helyzetet orosz részről is pontosan érzékelték, s maga Primakov is több
alkalommal kifejte�e, hogy nincs szó harmadik állam ellen irányuló tömörülés a létre-
hozásáról. Egyidejűleg az orosz fél elégede�en ve�e tudomásul, hogy „a multipolaritást 
előmozdító javaslatát” (ahogyan ugyancsak tartózkodó stílusban Moszkvában fogal-
maztak), sem Indiában, sem Kínában nem utasíto�a vissza egyetlen fajsúlyos politikai 
erő sem: azaz mindkét megkerese� állam politikai vezetése egyetérte� azzal, hogy a
multipolaritás kívánatosabb számára, mint az úgyneveze� egyközpontú világrend.

A „háromszög” gondolatának hivatalos kezdeményezését követő hónapokban a 
felek diplomáciai úton hosszas konzultációkat folyta�ak egymással, ezek annak egy-
értelművé tételére irányultak, hogy a részvevők szigorúan egyenrangúak, az ado�
időszakban semmiféle „döntést” nem hoznak, s találkozóikat a tudományos (főként 
politológiai) szférában kezdik meg a vélemények egyeztetése, egymás nézeteinek ala-
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pos megismerése és távlatos megközelítések kimunkálása céljából. Ennek megfelelően,
2001 őszétől, első lépésként, megindult az úgyneveze� „tudományos-kutatói párbe-
széd” Oroszország–India– –K– ína a 21. században elnevezéssel, melyben az esetek többsé-
gében orosz részről a TáTT vol-keleti Intézet (Insztyitut Dalnyevo Vosztoka), kínai részről
a Nemzetközi Kapcsolatok Intézete (Zhongguo Guoju Yanjiusou – Chinese Institute of 
International Studies), indiai részről pedig a Kínai Tanulmányok Intézete (Institute of 
Chinese Studies) ve� részt. Ezeken a megbeszéléseken általában a nemzetközi helyzet
időszerű kérdései – Közel-Kelet, Közép-Á

g
zsia, koreai problematika, ENSZ-reform, a 

Sanghaji Együ�működés Szervezetének ügyei stb. – szerepeltek. 2004 óta napirendre
tűzték az energetikai együ�működés összete� kérdéskörét is.

Bár Primakov 1999-ben távozo� a miniszterelnöki posztról, a háromoldalú együ�-
működés, a jelze� szerény keretek közö�, haladt tovább. Az Orosz Föderáció külpolitikai 
koncepciójaó  címmel már Vlagyimir Putyin elnökségének idején, 2000. június 28-án életbe 
lépe� iránymutatás azonban Á

y
zsia, Kína és India kapcsán nagyon visszafogo�an fogal-

mazo�, s kerülte a hármas együ�működés említését; a dokumentum a következőket 
állapíto�a meg: „Az Orosz Föderáció egyik legfontosabb külpolitikai iránya Ázsiában 
a vezető ázsiai hatalmakkal, mindenekelő� Kínával és Indiával fenntarto� baráti kap-
csolatok fejlesztése. Oroszország és a KNK elvi megközelítéseinek egybeesése a világ-
politika kulcsfontosságú kérdéseit illetően – a regionális és globális stabilitás alappil-
léreinek egyike. Oroszország minden tekintetben kölcsönösen előnyös együ�működés
fejlesztésére törekszik Kínával. A fő feladat jelenleg az, hogy a gazdasági együ�műkö-
dés nagyságrendjét a politikai viszonyok színvonalával összhangban lévő szintre emel-
jük. (…) Oroszország készen áll elmélyíteni hagyományos partneri viszonyát Indiával,
beleértve ebbe a nemzetközi kérdéseket, valamint készen áll elősegíteni a Dél-Ázsiában 
még fennálló nehézségek felszámolását, a regionális stabilitás megerősítését.”6

Oroszország és Kína kétoldalú kapcsolatai 2001 júliusában, a barátsági szerződés alá-
írásával, „stratégiai szintre” emelkedtek. Oroszország és India kétoldalú kapcsolatait a
felek 2000 októbere, az Orosz Föderáció és India közö�i stratégiai együ�működésről szó-
ló nyilatkozat aláírása óta minősítik „stratégiai partneri viszonynak”, amelyben „intéz-
ményesíte� formát nyert” a legfelső szintű vezetők rendszeres, személyes eszmecseréje.é

Az Egyesült Államokat 2001 szeptemberében ért iszlám fundamentalista terrortá-
madás némileg új helyzetet teremte� a nemzetkú özi kapcsolatokban, s ez átmenetileg 
hatással volt az orosz–indiai–kínai hármas együ�működésre is, jelentősen csökkentve 
az iránta megnyilvánuló érdeklődést mind Oroszország, mind Kína részéről. Moszkva,
ismét nyilvánvaló illúziókat táplálva, abban reménykede�, hogy az Egyesült Államok
hajlandó lesz a csecsenkérdést a tágabban veendő iszlám terroristafenyegetés részé-
nek tekinteni, s a vele szembeni orosz fellépést ennek megfelelően kezelni. Jelcin után
Putyin is megpróbálkozo� azzal, hogy országát az Egyesült Államokkal egyenrangú
partnernek fogadtassa el – ez alkalommal az iszlám terrorizmus elleni harc közös zász-
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laja ala�. A kínai vezetés, az oroszhoz hasonlóan, szintén kitűnő lehetőségnek tekintet-
te az eseményeket arra, hogy a terrorizmusellenes együ�működésre építve Amerikát 
a kínai szocializmus iránt elfogadóbb magatartásra ösztönözze. Ami Indiát illeti, az
ország ekkor kezde� el komolyabban kísérletezni az 1998-as katonai célú nukleáris
robbantása után meghozo� amerikai szankciók, egyáltalán az egész megmerevede�
indiai–amerikai reláció oldásával. Az orosz és a kínai várakozás mögö� az a remény 
húzódo� meg, hogy most az Egyesült Államoknak nagyobb szüksége van a két ország 
támogatására, mint korábban bármikor volt. Anélkül, hogy az események további tag-
lalásába e helyü� belemennénk, ismeretes, hogy törekvésük most sem járt sikerrel: az
Egyesült Államok következetesen kitarto� korábbi álláspontja melle�, mely szerint az
egyközpontú világrendben sem hely, sem szükség nincs egyéb központokra, és a kínai
társadalmi rendszer iránti fenntartásai sem enyhültek. 

E fejlemények – különösen az Egyesült Államok 2001. decemberi kivonulása az 1972-
es szovjet–amerikai ABM-szerződésből, illetve Irak 2003-as megszállásának – fényében, 
levonva a belőlük kínálkozó tanulságokat, tért vissza az orosz vezetés viszonylag nagy
publicitással, a kínai vezetés kevésbé nyilvánosan, az indiai pedig hallgatólagosan a hár-
mas együ�működés gondolatához. 2006 őszéig a hármas együ�működés „első lépcső-
fokát” jelentő „tudományos párbeszéd” keretében hat tanácskozást tarto�ak, felváltva 
Moszkvában, Pekingben és Ú

pp
jdelhiben.Ú Érzékelhető a „fokozatos előrehaladás” elvének 

érvényesülése: egyik fél sem erőlte�e a nagyszabású megnyilvánulásokat, jóllehet a tu-
dományos tanácskozások melle� megjelentek a részben már a nyilvánosságnak is szánt 
külügyminisztériumi, majd külügyminiszteri megbeszélések is, mint az együ�műkö-
dés „második lépcsőfoka”. Középszintű külügyminisztériumi vezetők 2003–2004-ben 
több alkalommal tarto�ak megbeszélést, minden alkalommal az őszi ENSZ-ülésszak
kapcsán, majd 2004 októberében már a külügyminiszterek is találkoztak Almatiban,
ugyancsak egy nemzetközi találkozó, az ázsiai országok bizalomerősítő értekezletének 
apropójó án. 2005 júniusában Vlagyivosztokban, ezú�al már önállóan, egyéb nemzetközi 
találkozókat mellőzve, találkozo� a három ország külügyminisztere, s hasonló össze-
jövetel volt 2007 februárjában Újdelhiben is Sz. Lavrov, P. Mukherjee Ú és Li Csao-hszing 
részvételével. A vlagyivosztoki találkozó napirendjén „a világméretű és regionális sta-
bilitást érintő stratégiai kérdések”, a nemzetközi terrorizmus és kábítószer-kereskede-
lem elleni fellépés szerepeltek. A 2007-es összejövetel napirenden kívüli megbeszélései
főként Iránra összpontosultak, indiai sajtókommentárok szerint szóba került az is, ho-
gyan reagálnának a felek egy Irán elleni amerikai katonai fellépésre, mivel „az súlyosan
veszélyeztetné gazdasági és egyéb érdekeiket”. A kiado� közös közlemény mindazo-
náltal nyomatékosan hangsúlyozza, hogy „a háromoldalú együ�működés egyetlen más
ország érdekei ellen sem irányul, célja pedig az, hogy elősegítse a nemzetközi harmóniát 
és megértést”. A miniszterek rámuta�ak a három ország közö�i kölcsönös megértés és
bizalom erősítésének fontosságára, és kifejezték készségüket abban, hogy folytassák a 
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közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket illető konzultációjukat legfelsó ő szinten is, 
annak érdekében, hogy elérjék céljaikat, melyeket a fejlődés, a béke biztosítása, vala-
mint a regionális és globális béke és biztonság szavatolása érdekében tűztek maguk elé.
Hangsúlyozták, hogy „a terrorizmus ellen következetesen, tervszerűen és sokoldalúan
kell harcolni, és nem engedhető meg ke�ős mérce alkalmazása”. Megállapodtak, hogy
összehangolják lépéseiket annak érdekében, hogy felszámolják mindazokat a tényező-
ket, amelyek a nemzetközi terrorizmus táptalaját jelentik, beleértve ebbe a pénzügyeket, 
a kábítószerrel folytato� illegális kereskedelmet, illetve a szerveze� nemzetközi bűnö-
zést. A közlemény szerint a miniszterek úgy vélekedtek, hogy a globalizáció világmé-
retű lehetőséget teremt a források egyenlőbb elterjedéséhez, létrehozva ezáltal egy szi-
lárdabb és kiegyensúlyozo�abb nemzetközi rend alapját. Sajtóértekezletén mindehhez 
Lavrov még hozzáte�e, hogy „a regionális és globális ügyek megközelítését az együ�-
működésnek, nem pedig a konfrontációs szellemnek kell irányítania…, a nemzetközi
kapcsolatokat pedig demokratizálni szükséges”. Az orosz külügyminiszter fontosnak 
nevezte továbbá az ENSZ, beleértve a Biztonsági Tanács reformját.7

A két külügyminiszteri találkozó közö�, 2006. július 17-én, Szentpéterváro� került
sor, a G8-országok tanácskozásának mellékágaként, az orosz és a kínai elnök, illetve 
az indiai miniszterelnök (Putyin, Hu Csin-tao és Manmohan Singh) első csúcstalálko-
zójára (harmadik lépcsőfok), amelynek lényegét – pillanatnyilag – protokolláris jelen-
tősége adja. Putyin ez alkalommal, a nyilvánosság elő� is megismételve kĳelente�e:
kételkedik abban, hogy Kína és India részvétele nélkül a világgazdasági, pénzügyi és
energetikai kérdések rendezhetők lennének.8 E megjegyzés nyilván úgy értelmezendő,
hogy a két országnak – Oroszország véleménye szerint – előbb-utóbb teljes jogkörrel
csatlakoznia kell a nyolcak csoportjához.

A Vlagyimir Putyin 2007. januári újdelhi lú átogatásáról kiado� közös közlemény már
nevesítve foglalkozik a hármas együ�működéssel. Megállapítja, hogy „a felek síkra-
szállnak Oroszország, India és Kína háromoldalú formában folyó együ�működésének
szélesítéséért”, illetve hogy „a szentpétervári csúcstalálkozó új impulzust ado� a hú árom 
ország sokoldalú együ�működése szélesítésének, erősíti a nemzetközi egyetértést az újú
kihívásokkal és veszélyekkel szemben, különös tekinte�el a nemzetközi terrorizmusra, 
s hozzájá árul a béke és a stabilitás erősödéséhez Ázsiában és az egész világon”.9

Úgy tűnik tehát, hogy a háromoldalú politikai együ�működés miniszteri szinten 
stabilizálódik, s várható, hogy időről időre a legfelső vezetők is vállalják a melle�e
való nyilvános elköteleződést. 2007. március 20-án, Hu Csin-tao kínai köztársasági el-
nök, mielő� Moszkvába indult az oroszországi kínai év ünnepélyes megnyitására, a 
Rosszĳszkaja Gazeta című lapnak kĳelente�e: „Kínának, Oroszországnak és Indiának, 
amelyek a nemzetközi szintéren nagy befolyással rendelkező államok, sok közös érde-
kük van, egy sor fontos nemzetközi és regionális kérdésben pedig hasonló álláspontot
képviselnek.” Rituálészerűen hozzáte�e azonban, hogy a háromoldalú együ�működés 
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„egyetlen más fél ellen sem irányul, miközben elősegíti a három ország fejlődését, va-
lamint a regionális és világméretű előrelépést”.

A háromoldalú együ�működést mindig óvatosan kommentáló, de a kommentárokat 
leginkább kerülni kívánó indiai fél, igaz csak egy politikai elemző útján, a következő-
képpen foglalt állást: „Az újjú ászülető Oroszországnak nagy a jelentősége India regioná-
lis és globális politikája szempontjá ából, mivel erősítheti az Ú

j
jdelhi rendelkezÚ ésére álló

választási lehetőségeket. Valószínűsíthető, hogy Közép-Ázsia, Irán és Nyugat-Ázsia
(Közép-Kelet) ügyében nagyobb érdekazonosság áll fenn India és Oroszország, mint 
Újdelhi Ú és Washington közö�.”10

Mindenesetre érdemes tudatosítani, hogy az Orosz Föderáció előbbiekben említe�
külpolitikai koncepciójó ának naprakész, 2007-es változata még mindig mennyire óvatos 
a hármas együ�működés ügyében, hiszen nem emeli be a kérdést az orosz külpolitika 
tételesen rögzíte� elemei közé. Az alábbiakat írja a kétoldalú viszonyt illetően: „Kapcso-
lataink Kínával a kölcsönös bizalom példátlanul magas szintjére juto�ak, s a világpoliti-
ka fontos tényezőjő évé váltak. A KNK-val folytato� együ�működésünk alapját Oroszor-
szág hosszú távú nemzeti érdekei, valamint a két állam megközelítéseinek hasonlósága 
jelentik a fennálló világrend alapvető kérdéseiben. Fenntartva Kínával a bizalomra épü-
lő partnerség és stratégiai együ�működés sokoldalú erősítésének és minden területre 
történő kiterjesztésének irányvonalát, törekedni kell arra, hogy jelenlegi Kína-politikánk 
gyakorlati eredményekkel járjon. (…) Oroszország külpolitikai prioritásainak egyike
továbbra is az Indiával való stratégiai partnerség fejlesztése és elmélyítése – politikai, –
gazdasági, kereskedelmi, technológiai, kulturális és mikrotechnológiai téren, különös
hangsúllyal azoknak a szféráknak az előmozdítására, ahol országaink hosszú távú ér-
dekei egybeesnek vagy közel állnak egymáshoz, az együ�működés pedig kölcsönösen
előnyös. E cél elérésére ki kell dolgozni a prioritást képező feladatok legteljesebb meg-
valósításának időrendjét, a legfelső szintű megállapodásnak megfelelően. A legfonto-
sabb cél az, hogy az Oroszország és India közö�i gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokat 
2010-re tízmilliárd USD-re emeljük.” S csupán a fentieket követő Ajánlások ck ímű részben 
olvasható: „Folytassuk a párbeszéd fejlesztésének és az együ�működés kiterjesztésének 
irányvonalát az Oroszország–India–Kína háromoldalú formában.”11

Oroszország olyan, geopolitikai alapokon nyugvó együ�működést szorgalmaz, na-
gyon tartózkodó formában, Kínával és Indiával, amelynek lényege túlmutat az egyéb-
ként is stratégiainak tekinthető orosz–kínai, illetve orosz–indiai együ�működésen.
Olyan háromoldalú viszonyrendszer kialakításáról lenne szó, amely kibontakozása
esetén lehetővé tenné az eurázsiai geopolitikai térség jelentős részének közvetlen ellen-
őrzését, Japán térségbeli befolyásának minimalizálását és az ASEAN vagy legalábbis 
fontosabb államai (indokínai államok, Thaiföld, Malajzia, Mianmar) beépítését ebbe a 
koncepcióba. Oroszország és Kína azonban, amelyek az őket érintő amerikai politika
mia� nagyon is fontosnak érzik ugyan a maguk részéről a tervet, arra kényszerülnek, 
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hogy az indiai érzékenységekre tekinte�el ne konkretizálják céljaikat, már csak azért 
sem, mert ők maguk is, Indiával egyetemben, rendkívül érdekeltek az Egyesült Ál-
lamokkal fennálló jó viszony megtartásában és szélesítésében is, hiszen e kapcsola-
tok önmagukban is szilárdítják nemzetközi pozíciójukat. Úgy érzik ugyanakkor, hogy
deklarálniuk kell: az egyetlen szuperhatalom egypólusú világrendje nekik mégiscsak
elfogadhatatlan. Érzékeny egyensúlyozást folytatnak tehát, amelynek célja, hogy – 
amennyire lehet – magukhoz kössék Indiát, felsorakoztassák legalább a multipolaritás, 
egyébként általa is oszto�, céljának nyílt és együ�es vállalása melle�, másrészt sem-
legesítsék a Kínával szembeni indiai ellenérzéseket és ellenérdekeket. Nem feledhető
ugyanis, hogy az 1998-as katonai célú nukleáris robbantást India még a Kína részéről
fenyegető veszéllyel indokolta, s az Egyesült Államokkal napjainkban folyó indiai nuk-
leáris egyezkedés, ha sikerrel jár, India pozícióját, Pakisztán melle�, elsősorban Kínával
szemben fogja erősíteni. Mindezen túl nem kétséges az sem, hogy Oroszország és Kína
is a legmesszebbmenőkig kerülni igyekszik bármiféle súlyosabb konfrontációt az Egye-
sült Á

g
llamokkal, és mindke�en saját nemzeti érdekeikből indulnak ki, amikor követke-

zetesen ismételgetik: nem áll fenn az a veszély hogy az „Amerika-ellenesség” válhatna 
a háromoldalú együ�működés alapjává.

A következőkben összefoglalom azokat a szempontokat, amelyek előmozdíthatják
Oroszország, India és Kína háromoldalú együ�működését, majd pedig azokat, ame-
lyek az együ�működés ellenében hatnak.

Az együ�működést előmozdító szempontok

Nemzetközi téren
– Mindhárom ország szenvedő alanya az elsősorban iszlám indí�atású nemzetközi ter-
rorizmusnak. 

Oroszország az Észak-Kaukázusban, India ma már szinte egész területén, Kína
főként Hszincsiang tartományban szembesül a problémával. Mindhárom országnak 
jelentős muszlim lakossága van, s mindhárom államban, különböző okoknál fogva, 
tapasztalható az iszlám erőteljes terjedése. A térségbeli muszlim radikalizmus bázis-
államai Afganisztán, Pakisztán és Banglades, amelyeknek katasztrofális belső helyze-
tére, megoldatlan társadalmi konfliktusaira telepszik rá a főként szaúd-arábiai szélső-
séges vallási körök által támogato� militáns radikalizmus. Oroszország, India és Kína
e veszéllyel szembeni fellépésükben természetes geopolitikai szövetségesek lehetnek.
Mindhárom politikai vezetés ügyel arra, jóllehet ezért időnként belső bírálatokkal kell
szembenéznie, hogy a terrorizmust nyilvánosan ne azonosítsa nemzetiségi vagy vallási
csoportokkal, az iszlámmal magával. Ebből a szempontból talán az indiai vezetés hely-
zete a legnehezebb, mert a hindu vallási közösségnek, amely „hinduságát” az iszlám és 
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a kereszténység által veszélyeztetve érzi, erős politikai támasza van, az Indiai Néppárt
és különösen annak civil társadalmi szervezetei. Összekapcsolhatja a három országot 
ebben a kérdésben is a ke�ős mőő érce – általuk nyugatinak neveze� – gyakorlatának el-
utasítása, valamint hogy kulturális hagyományaik folytán az emberi jogok kérdéskörét 
nem kívánják amerikai-európai minták szerint értelmezni. Szakértői szinten nyíltan 
beszélnek a ke�ős mérce abszurditásáról, illetve arról, hogy az emberi jogokat tágabban
kell kezelni, mint azt a Nyugat teszi, s ha egy-egy jogsértés esetén összehangoltabban
lépnének fel, könnyebben derülne ki, hogy a nyugati államok időnként egyszerű esz-
közként használják e kérdéskört. Oroszország és Kína általában az emberi jogi kérdések
humánus vonatkozásaiban (erőszakos hatósági fellépések stb.) érzik találva magukat, 
India inkább a vallási-társadalmi gyakorlatát (kasztrendszer, kaszton kívüliek helyze-
te) érintő bírálatokra reagál ingerülten. India és Kína nyíltan, Oroszország csak hall-
gatólagosan egyetértve, az emberi jogok nyugatik értelmezésével szembeállítva, gyakran 
használja az ázsiai értékek kifejezk ést. (Az ázsiai értékek értelmezésének, ugyanúgy mint 
a nyugati értelmezésű emberi jogokénak, széles irodalma van. I� annyit látszik célsze-
rűnek rögzíteni, hogy az ázsiai értékek gondolata, bőségesen merítve a konfucianiz-
mus, a buddhizmus ideológiájá ából és Mahatma Gandhi spirituális örökségéből, nem az
individuumra, hanem az egyénnek a kisebb-nagyobb közösség iránti lojalitására helye-
zi a hangsúlyt; nagy szerepet biztosít a tanulási és munkaetikának; előnyben részesíti 
a szilárd és erős közösségi hatalmat a politikai pluralizmussal szemben (szemléletes
példája ennek Japá án), különösen fontosnak minősíti a társadalmi harmóniát a konfron-
tációra épülő nyugati érdekérvényesítéssel szemben (például az ázsiai vállalatirányítá-
si gyakorlatot), és nagy súlyt helyez – nyilvánvalóan a nyomorúságos anyagi múlt túl-
ságos közelisége mia� – a társadalom tagjainak a munkához, a kielégítő élelmezéshez
és a ruházkodáshoz való jogára. Mivel nukleáris hatalmak, Oroszország, India és Kína 
különösen érzékeny a nukleáris arzenált fenyegethető esetleges terroristaveszélyekre. 
Ez a problematika rendszeresen szerepel a különböző háromoldalú egyeztetőkön, s már
olyan különleges munkacsoportok is létrejö�ek, amelyek igyekeznek megfelelő közös
ellenlépéseket kidolgozni a nukleáris eszközök és erőművek elleni esetleges akciókra. 
Mindhárom fél késznek nyilváníto�a magát arra, hogy együ�működjön az ENSZ égi-
sze ala� kialakítandó globális, terrorizmusellenes stratégia kidolgozásában is.

– Afganisztánt illetően a három állam egyaránt érdekelt a stabilitás fenntartásában. 
Oroszország kivonta ugyan reguláris alakulatait az afgán–tádzsik határtérségből, kato-
nai tanácsadókkal azonban továbbra is jelen van. Érdekeltek továbbá a mostani afgán 
kormányzat belső pozícióinak megszilárdításában és Afganisztán területi egységének 
fenntartásában is. Mivel e folyamatokra az országban jelen lévő amerikai és NATO-erő-
kön kívül a térségbeli szovjet utódállamokon keresztül Oroszország és Kína tud hatás-
sal lenni, e tekintetben konkretizálódik India érdekeltsége a Sanghaji Együ�működési
Szervezet (SESZ) tevékenységében. Ez az érdekeltség a SESZ stabilizálódásával párhu-



132 Külügyi Szemle

NéNN meth Iván

zamosan erősödö�, s elvezete� India megfigyelői státusához, s bizonyos körülmények 
megléte esetén elvezethet a teljes jogú tagsághoz is. Figyelemre méltó fejlemény, hogy 
a SESZ keretében 2005 augusztusában tarto� orosz–kínai hadgyakorlatokon megfigye-
lőként jelen volt az indiai hadsereg képviselője is; Szergej Ivanov akkori orosz védelmi 
miniszter pedig fontosnak tarto�a, hogy felvesse a SESZ keretében a közép-ázsiai tér-
ségben megtartandó orosz–kínai–indiai hadgyakorlat lehetőségét is.

Gazdasági téren
E területen mind az orosz–kínai, mind az orosz–indiai kapcsolatoknak gazdag hagyomá-
nyai vannak, és ezeknek része a tudományos-technikai és a haditechnikai együ�működés
is. Ez utóbbi vonatkozásokban a felek érdekei jól kiegészítik egymást. Ami a hagyomá-
nyos kereskedelmet illeti, részben az orosz gazdaság viszonylagos gyengeségének, rész-
ben az indiai–kínai relációban tapasztalható politikai bizalmatlanság meglétének követ-
keztében az összforgalmi adatok szerények, és messze elmaradnak a feleknek az EU-val,
az Egyesült Államokkal vagy Japánnal folytato� kereskedelmének nagyságrendjétől. Lát-
hatók azonban a helyzet megváltoztatására te� erőfeszítések első jelei is: az orosz–indiai
kereskedelmi forgalmat 2010-re – mint említe�em – tízmilliárd dollárra, a kínai–indiai
forgalmat ugyanekkorra húszmilliárd dollárra tervezik növelni. Úgy tűnik, ennek nem
lesz akadálya. A haditechnikai együ�működés is virágkorát éli. Az orosz hadiipar mind 
Kína, mind India alapvető beszerzési forrása, különösen a légierő, a páncélosok, a rakéta-
technika és űrkutatás, a tengerala�járók építése és a könnyűfegyverek tekintetében.

– A polgári célú repülőgépgyártás terén Oroszország a háromoldalú együ�műkö-
dés keretében kezdeményezte rövid és közepes hatósugarú teherszállító repü-
lőgépek közös gyártását az oroszországi Egyesült Repülőgép-ipari Konzorcium
(OAK) bázisán, távlatilag felvetve egy háromoldalú, transzázsiai polgári repülési
központ lehetőségét.

–  Az információs technika területén ugyancsak készültek együ�működési javas-
latok: India alkalmazo� szo�verekkel, Kína hardvertechnológiával, Oroszország
pedig tudományos kutatói bázisával segítené az együ�működést.

– Nukleáris együ�működés most is folyik a felek közö�, ennek motorja az orosz
technológia- és fűtőanyag-szállítás.

– A biotechnológia területén a három ország közö� India az élenjáró, de gyógysze-
reinek a nemzetközi előírásoknak megfelelő tesztelése nem eléggé fejle�, erre vi-
szont mind Kína, mind Oroszország tud vállalkozni. Feltehetően e téren is megta-
lálják majd az együ�működés lehetőségeit.

Energetikai téren
– A háromoldalú kapcsolatok egyik legtávlatosabb eleme az energetikai együ�mű-

ködés, ebben meghatározó az érinte�ek geopolitikai elhelyezkedése. Oroszország
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hatalmas olaj- és gázexportjának több mint kilencven százaléka ma nyugati irány-
ban realizálódik, miközben Kína és India gazdasága rendkívül gyorsan fejlődik, s
mindkét állam energiahiánnyal küzd. Orosz számítások szerint 2030 körül Kína 
olajfogyasztásának kilencven százalékát, India pedig 70-75 százalékát importból 
lesz kénytelen fedezni. Oroszország mind Kína, mind India „energiafilozófiájá á-
ban” kiemelt, stratégiai partnerként jelenik meg, s mindkét állam érdekelt az orosz 
energiaforrásokkal való valamilyen közvetlen vagy nem túlságosan összete� ve-
zetékes kapcsolat kiépítésében. Oroszország érdekeltsége abban áll, hogy a kelet-
szibériai lelőhelyek feltárásához, kiaknázásához hosszú távon biztosítsa a kínai és
indiai pénzügyi forrásokat. Oroszország és Kína vezetékes összekapcsolása tech-
nikailag egyszerűen megoldható kérdés, csupán politikai döntést igényel; Orosz-
ország és India összekapcsolása csak Közép-Á

pp
zsián keresztül képzelhető el, ezért 

a térség stabilitásában, ha ilyen stratégiai döntés valaha megszületik, India még in-
kább érdekel�é válik. A dolgok mai állása szerint ez elképzelhetetlen a Kínával és
Oroszországgal folytato� politikai dialógus és katonai együ�működés (Sanghaji 
Együ�működési Szervezet) nélkül. Az orosz elnök 2007. januári újdelhi lú átogatásá-
ról kiado� közös közlemény 10. pontja javasolja, hogy az orosz, az indiai és a kínai
gáz- és olajipari cégek kezdjenek közvetlen tárgyalásokat háromoldalú egyezmény 
aláírására, illetve harmadik országban megvalósítandó projektek ügyében. Ez utób-
bi kitétel értelemszerűen a közép-ázsiai szovjet utódállamok bevonását jelenti, hi-
szen bármiféle vezeték India és Oroszország közö� érinti őket is.

– Intenzív ipari fejlődése következtében mind Kína, mind India súlyos ökológiai
katasztrófák veszélyével néz szembe. Kína ilyen jellegű problémái már ma is köz-
vetlenül érintik Oroszországot, az indiai környezetszennyezés hatásai pedig köz-
vete� módon fogják érinteni. Oroszország saját problémái e téren közismertek. 
Mindennek alapján orosz részről látnak lehetőséget – Kínával gyakorlati, Indiával
inkább elméleti téren – az együ�működésre, amennyiben a kérdés súlyossága, 
Oroszországhoz hasonlóan, a két másik államban is tudatosul. Ha sor kerülne a
fentiekben említe� vezetékek üzembe helyezésére, biztonságuk garantálása, az
ökológiai veszélyek minimalizálása nagy erőfeszítéseket igényel majd az érintet-
tek részéről. Lényeges az egész nemzetközi közösség szempontjából, hogy egy 
ilyen helyzetfelismerés megtörténjen.

Az együ�működés ellenében ható tényezők

Mint az eddigiekből kitűnik, a háromoldalú együ�működés gyenge láncszeme India, 
bár az orosz–kínai kapcsolatoknak is vannak problematikus elemei. Az orosz TáTT vol-
Keleten a kínaiak növekvő számú, legális és illegális betelepülése egy idő után feszült-
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séget okozhat a két fél viszonyában, általánosságban fogalmazva pedig Kína „túlerő-
södése” Oroszországgal szemben azt eredményezheti, hogy az oroszok által amúgy 
is gyéren benépesíte� térség módosuló összetételű lakosságának Oroszország iránti
elköteleze�sége kérdésessé válik.

Az ingadozó, a háromoldalú együ�működés gondolata melle� hangsúlyosan „el
nem köteleződő” indiai magatartásnak több oka is van, amelyek két történelmi tapasz-
talat körül kristályosodnak ki. Ma még nem látható, hogy India végül is elutasítja-e
az orosz kezdeményezést, vagy társul-e hozzá, vagy – legvalószínűbb megoldásként
– valamiféle középutas pozícióba helyezkedik-e. Az azonban biztos, hogy stratégiai
viszonyát Oroszországgal hosszú távon is meg fogja őrizni; Kínával való viszonyának 
hosszabb távú alakulása ma még nem látható előre. A fentebb említe� két történelmi
tapasztalat: a brit gyarmatosítás szellemi öröksége és Tibet kérdése.

Az új India kú özponti intézményeit, politikai szerveit, hadseregének vezetését össze-
tartó erő, katonai műszóval a „vezénylési nyelv” a soknemzetiségű, soknyelvű, sokval-
lású föderatív államban vitathatatlanul az angol, s látványos mindaz a szellemi hatás,
amellyel ez szükségszerűen együ� jár. Az indiai elit, vagyis az a néhány tízmillió főből
álló értelmiségi-politikai-gazdasági csoport, amely oly sikeresen jeleníti meg Indiát a 
külvilág szemében, mára gyakorlatilag anyanyelvként használja az angolt, s angolul 
tájá ékozódik a világ dolgaiban. Gyengéje, hogy más nyelvet szinte nem is ismer, s tu-
dása így egyrészt mély lehet ugyan, másrészt azonban egyoldalú; időnként világosan
tapasztalható az ideológiai indoktrináció hatása. Ez a szellemi elit teljes érzelmi átélés-
sel kívánja Indiát az angol nyelvű világhoz kapcsolni – ahogyan Churchill mondta: 
„az angol nyelvű népek nagy családjához” kíván tartozni. Elköteleze�sége e világhoz
megkérdőjelezhetetlen, a kérdés csupán az, hogy az indiai nemzeti érdekek egyidejű
képviselete melle�i hangsúlyos elköteleze�ségét is látva, befogadják-e az említe� „csa-
ládba”.

A független Indiai Köztársaság és a Kínai Népköztársaság megalakulása után az 
indiai–kínai politikai és érzelmi kapcsolatokban a bizalom vagy bizalmatlanság alap-
problémája Tibet sorsa le�, amely nemzetká özi jogilag rendeze� ugyan, de az indiaiak
többsége érzelmileg nem tekinti lezártnak.

A két új ú állam megalakulását megelőző időszakban a brit gyarmati hatalom eredmé-
nyesen törekede� arra, hogy indiai gyarmatát ütközőállamokkal válassza el a félgyar-
mati státusú, ugyancsak erős brit befolyás ala� álló Kínától: így vált önálló állammá a
nepáli és a bhutáni hercegség, s egy sor lépést te�ek Tibet – természetesen brit befolyás 
ala�i – „önállóságának” kiépítésére is. A végrehajtásra azonban nem maradt elegendő
idő, s Tibetet, amely történelme során sem Indiának, sem Kínának nem volt soha állam-
jogi értelemben meghódíto� része, Kína 1950-ben magához csatolta. Tibetben történel-
mileg mind az indiai, mind a kínai politikai-kulturális hatás egyidejű megléte cáfolha-
tatlan tény. A kínai hadsereg tibeti behatolásakor India nem volt abban a helyzetben,
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hogy érdekeinek védelmében fel tudjon lépni, s így a kialakuló helyzetet, amelyet a
későbbiekben államközi szerződéssel nemzetközi jogilag is szentesíte�ek, tudomásul
kelle� vennie. Mivel azonban a kölcsönösen elfogado� határvonal kĳelölése nem tör-
tént meg, az 1950-es évek végétől kezdődően pedig a kínai bel- és külpolitika erőtel-
jesen radikalizálódo�, egyenes út vezete� az 1962-es határháborúhoz, amelyben India 
– közvéleményének megítélése szerint – megalázó vereséget szenvede�. E kudarccal az
erőszakmentesség filozófiájá ára épülő Gandhi–Nehru-féle indiai külpolitika jóvátehe-
tetlenül megsérült, az indiai–kínai kapcsolatok pedig, a területi követelések kölcsönös
fenntartása melle�, hosszú időre eljelentéktelenedtek, és reaktivizálásuk csak az utóbbi 
években kezdődö� meg. India szempontjából a helyzetet súlyosbíto�a a kínai–pakisztá-
ni kapcsolatok gyors rendeződése, majd fejlődése, amelynek India-ellenes éle mindig is 
nyilvánvaló volt. Mindennek következtében India, a Szovjetunióval együ�működve új,ú
a pakisztáni–kínai fenyegetés elleni védekezést középpontba állító külpolitikai irányt 
kényszerült választani, ez lényegileg a szovjet állam fennmaradásáig tarto�. 1991 után 
kezdődö� meg az indiai külpolitika legújabb irú ányvonalának kimunkálása, amely az 
el nem köteleze�ségtől való gyorsuló elszakadást, az Egyesült Államokkal való kap-
csolatnormalizálási kísérleteket, a kisebb jelentőségűvé váló orosz reláció újraú építését 
és a Délkelet-Ázsia – mint hagyományos indiai politikai, gazdasági, szellemi befolyási
övezet – felé való nyitást jelente�e. Ebben a környezetben kell elhelyeznünk Primakov 
orosz miniszterelnöknek az Egyesült Államokkal szemben ellensúlyt képezni akaró
orosz–kínai–indiai együ�működésre felhívó említe� kezdeményezését. 

A tanulmány készítésének idején a hivatalos tárgyalások – a korábbiakban tárgyalt
nehézségek mia� – szüneteltek, de a színfalak mögö�i szakértői egyeztetések valószí-
nűleg nem álltak le. Az amerikai kormányzat könnyen kerülhet időcsapdába: ha 2007 
végéig nem hozzák tető alá az egyezséget, a megállapodás a 2008-as elnökválasztás utá-
ni időszakra csúszhat át. Megítélésem szerint Washington finomítani fog álláspontján, 
valamilyen „diplomáciai fogalmazással” áthidaló megoldást kell találnia az ÚjdelhinekÚ
elfogadhatatlannak látszó követelésre, vagy nukleáris egyezség nélkül kell elfogadnia
Indiát a Kína elleni együ�működéshez. Ez utóbbi lehetőség könnyen valósággá válhat, 
de az új helyzetben India egú észen más mozgástérbe kerülhet, mint azt az eredetileg 
kialakítani kívánt feltételrendszerben a washingtoni forgatókönyvek neki szánták.12

Összegzés

Új szÚ ázadunk elején már világosan látszik, hogy a hidegháborúnak neveze� kétpólu-
sú szembenállás a Szovjetuniónak és kelet-európai befolyási övezetének felbomlásával 
csak részlegesen ért véget: Oroszország „nem gyengült le eléggé” ahhoz, hogy feltétel 
nélkül elfogadja, a második világháborúban vesztes (Nyugat-) Németországhoz és Ja-
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pánhoz hasonlóan, az amerikai világrendbe való beilleszkedést – a világrend vezető
hatalma meghatározó befolyásának tudomásul vételével, Kína pedig nem vesztesként,
hanem egyértelműen nyertesként került ki az 1991 óta zajló nemzetközi folyamatok-
ból, hatalmas gazdasági fejlődést tudva maga mögö�. Másrészt a korábbi szocialista
világrendszer keleti ága, éppen Kína helyzetének erősödése mia�, nem omlo� össze. 
Így, miután az újra megerú ősödő Oroszország ismételten helyet követel a nemzetközi
színtéren, s maga melle� tudhatja Kínát, a szembenállás – korlátozo� keretek közö�
és részben új formú ában (némileg azért emlékeztetve az 1950-es években fennálló hely-
zetre is) – tovább folytatódik, elsősorban Kelet-Ázsiában. A Primakov-terv kísérlet volt
arra, hogy a szembenállásba az orosz–kínai fél további szereplőt/szereplőket vonjon be,
konkrétan Indiát, s ezáltal eurázsiai méretűvé alakítsa az erőpróbát, mert csak így érzi
elháríthatónak a távlatilag „Oroszországot ismét nemzetállammá” (Brzezinski) tenni 
kívánó, Kínában pedig társadalmi rendszerváltozást s esetleg területi felosztást is kie-
rőszakolni akaró amerikai törekvéseket.

A kínai–amerikai viszony felújú ítása az 1970-es évek elején a Szovjetunióval szembeni 
közös érdekekre épült, s a kínai (szocialista) vezetés egy ideig talán maga is elhi�e,
hogy ez a viszony túlélheti a közös ellenség kiesését, sőt egy majdani világméretű ame-
rikai–kínai kollaboráció alapjává lehet. Ebben a várakozásában Kínának fokozatosan 
kelle� csalódnia, s a reálpolitika kényszerű parancsának engedve, lépésről lépésre tért 
vissza a korábbi ellenségével (és még régebbi barátjával) való ismételt intenzív együ�-
működéshez.

Az indiai külpolitika alakítóinak egy csoportja néhány éve ugyanazzal a taktikával
kísérletezik, mint amelyet Kína alkalmazo� oly sikeresen az Egyesült Államokkal a 
Szovjetunió ellenében az elmúlt évszázad harmadik harmadában, csak most a szerepek 
némileg felcserélődtek: az említe� indiai külpolitikai csoport főleg Kína ellenében kere-
si az Egyesült Államok barátságát, s Amerika láthatóan készen áll a már ismert szerep
újbú óli eljátszására. A kérdés az, hogy milyen súlya lehet az Egyesült Államok politikájaá
mögö�i indiai kiállásnak, illetve mennyire bizonyul tartósnak az a ma képviselt ameri-
kai külpolitikai irányvonal, amely Kínával elkerülhetetlennek látja a konfrontációt, s a
megmérkőzéshez társakat keres.

Nézetem szerint az ázsiai geopolitikai térség fölö�i befolyásért folytato� küzdelem-
ben ma még minden lehetőség nyito�, visszavonhatatlan döntést sem az Egyesült Álla-
mok, sem az orosz–kínai ke�ős, sem India nem hozo�; Japán, Ausztrália és Indonézia
mint mellékszereplők pedig a kialakuló feltételekhez fognak alkalmazkodni.

E mérkőzésben a legbefolyásosabb tényező, minden kétséget kizáróan, az Egyesült 
Államok, mely feltehetően hatalma csúcsára érkeze�. TáTT rsadalmi rendje, belső bizton-
sága szilárd, gazdasági és katonai ereje meghaladja az orosz–kínai ke�ősét, „puha ha-
talma” pedig széles tömegek szemében teszi vágyo� partnerré. Az ázsiai, de az orosz
(és kelet-európai) modernizációkhoz is ma az Egyesült Államok szállítja az eszméket, 
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amelyeket Oroszországban és Indiában a társadalom széles rétegei láthatóan elfogad-
tak; Kínában, az ország saját hagyományai alapján, a piaci elvek s a (konfuciuszi-szo-
cialista) irányíto� társadalmi modell valamilyen egybeépítésével kísérleteznek, előre 
nem látható eredménnyel.

Oroszország, Kína, de India is lényegileg szárazföldi hatalmak, amelyek méretük-
nél, történelmi múltjuknál, lakosságuk számánál fogva túl nagynak tűnnek ahhoz,
hogy csupán egy alapvetően tengeri hatalom érdekkörébe sorolt másodrendű szerepet 
játszanak el. Jevgenyĳ Primakov és az orosz geopolitikai iskola pontosan ráérze� az
amerikai hatalom gyenge pontjára, az eurázsiai térség magterületein való tartós szá-
razföldi katonai jelenlét lehetetlenségére. Az Egyesült Á

gg
llamok, németországi és japán 

szerepvállalásával ellentétben, sem Oroszországban, sem Kínában, sem Indiában nem 
tud (s amíg el nem követi ezt a hibát, nem is akar) katonailag megjelenni. Ha viszont
ezek az államok nem kerülnek „alávete�” helyzetbe, az önálló erőközpon�á való válás-
ra irányuló törekvésük sem lesz fékezhető.

Úgy látom, hogy a Primakov-féle kezdeményezésnek van jövője, de ez nagyrészt 
a�ól függ, hogy az Egyesült Államok milyen külpolitikai irányvonalat fog tartósan vin-
ni, elsősorban az orosz–kínai ke�ős irányában. Ha politikája dá öntően konfrontatív lesz, 
szükségszerűen közelíti őket egymáshoz, mint történt ez a múlt század ötvenes évei-
ben is. Ebben az esetben India nagyon nehéz választás elé kerül. Ha ugyanis demonst-
ratív módon hátat fordít a hármas együ�működésnek, és Japán mintájá ára az Egyesült 
Államok szoros szövetségesévé válik, nemcsak Kínával kerül szembe, hanem elkerül-
hetetlenül Oroszországgal is. Úgy vélem, az indiai külpolitika erre a lépésre nem szánja
el magát, mert a korábbiakban részleteze� érdekei mia� nem adhatja fel az Oroszor-
szághoz mint minden feltételek közö� kipróbált, legkitartóbb barátjához fűződő, első-
sorban katonai kapcsolatait. Az is valószínűsíthető azonban, hogy az orosz–kínai ke�ős
melle�i teljes elköteleze�séget sem vállalja, hiszen azzal éppen az Amerikához fűződő, 
ugyancsak részleteze� érdekeit sértené. Egyensúlyozó magatartásra fog tehát töreked-
ni, amellyel legalább részlegesen kielégítheti az orosz–kínai igényeket, de még nem
idegeníti el magától az Egyesült Államokat sem. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hármas
együ�működés továbbra is „csendesen folydogál majd”, nagy, látványos akciók nem 
várhatók, s az Egyesült Államok „ellensúlyozó szerepét” inkább a színfalak mögö�i
egyeztetésekkel fogja betölteni. Ado� esetben ez meg is felelhet az orosz–kínai ke�ős
alapvető érdekeinek, amely – mint ezt számtalan esetben leszögezték – szintén kerülni
akarja a nyílt Amerika-ellenesség felszínre törését. 

Primakov 2006 szeptemberében a következőképpen nyilatkozo� saját kezdemé-
nyezésének perspektíváiról: „A térségbeli stabilitás természetesen nem biztosítható
kizárólag a belső vagy regionális problémák rendezésével. Ha globális perspektívából 
kiindulva akarunk a stabilitásról beszélni – nézetem szerint –, n– övekvő jelentőségre 
tesz szert az Oroszország–Kína–India háromszög. Nincs jele annak, hogy a három ha-
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talom közö� katonai blokk formálódna, a bizalmi kapcsolatok folytatódó kifejlődése a 
három óriás közö� azonban elvezethet a globális színtéren jelen lévő destabilizáló ten-
denciákkal szembeni bizonyos kiegyensúlyozódáshoz. Bizonyos mértékig ez az eszme
ölt testet a Sanghaji Együ�működési Szervezetben, amelynek tagállama Oroszország, 
Kína, Kazahsztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán és TáTT dzsikisztán, megfigyelői státusú tag-
ja pedig Mongólia, India, Pakisztán és Irán. A szervezet súlya évről évre nő. Legfőbb 
jelentőségét egyrészt a részt vevő országok gigantikus területi és humánerőforrás-po-
tenciálja, másrészt a két nukleáris hatalom, Oroszország és Kína stratégiai partnersége
adja. Az orosz–kínai és az orosz–indiai katonai gyakorlatok nem zajlo�ak le észrevét-
lenül. Jóllehet a SESZ nem katonai blokk, de képessé teszi tagjait arra, hogy megvédjék
geopolitikai érdekeiket. Nem véletlen, hogy a szervezet 2005. évi csúcstalálkozóján el-
fogado� közlemény arra ösztökélte az Egyesült Államokat, hogy mivel véget ért a ter-
roristaellenes akciók aktív szakasza, jelöljön meg pontos időpontot a SESZ-államokban
lévő katonai berendezések és az amerikai katonai jelenlét befejezésére.”13

E nagyon határozo� állásfoglalás ellenére, amely véleményem szerint egyébként tö-
kéletesen tükrözi az orosz és a kínai vezetés egyeztete� álláspontját, ha az Egyesült Ál-
lamok következő kormányzatai valóban békülékeny, együ�működésre kész magatar-
tást tanúsítanának Oroszország és Kína felé, ha belenyugodnának a valószínűleg elke-
rülhetetlen többközpontú világrend kialakulásába, amelynek legfőbb eleme amúgy is 
mindenképpen az Egyesült Államok lenne, kiegészülve az Európai Unióval és Japánnal,
akár fel is bomlaszthatnák az orosz–kínai–indiai vagy az orosz–kínai együ�működést.
Ugyanis a háromszög mindhárom tagjának az Egyesült Államokhoz fűződő valóságos
nemzeti érdekei tulajdonképpen nagyobbak, erősebbek lennének, mint – a szembenál-
lás jegyében – az egymás közti kapcsolataik. A sokszínű amerikai külpolitikában ennek 
a gondolkodásmódnak a meglétére utaló jelek is megtalálhatók.14 Magyarországnak, 
amelynek a hármas együ�működés mindegyik államában fontos érdekeltségei van-
nak, feltétlenül ez az utóbbi szempontokat megvalósító amerikai külpolitikai irány-
vonal lenne hasznos. Ezt a véleményt annál is könnyebben képviselhetjük, mert az 
EU brüsszeli központja maga is a többközpontú világrend melle� kötelezte el magát, 
amelynek célszerűségét újkori kú ülpolitikai tapasztalataink messzemenően igazolják.

Jegyzetek
1 Zbigniew Brzezinski: The grand chessboard (American primacy and its geostrategic imperatives). 

USA –A Basic Books, 1997. Magyarul: A nagy sakktábla. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1999.
2  Vlagyimir Putyin 2007. február 10-én a müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondo� beszédé-

ben a következőképpen foglalta össze a kérdéssel kapcsolatos orosz álláspontot: „Gondolom, nyil-
vánvaló, hogy a NATO-kibővítés folyamatának nincs semmi köze a szövetség korszerűsítéséhez
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vagy az európai biztonság szavatolásához. Ellenkezőleg, súlyos provokációt jelent, amely csökkenti 
a kölcsönös bizalom szintjét. S nekünk jogunk van nyíltan megkérdezni, ki ellen irányul a kibőví-
tés? És mi le� azoknak a fogadkozásoknak a sorsuk, amelyeket nyugati partnereink te�ek a Varsói
Szerződés feloszlatása után? Hol vannak ma ezek a nyilatkozatok? Emlékezni sem emlékszik rájuk á
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Résumé 

The Russian-Indian-Chinese Triangular Cooperation

The aim of this study is to show the development of ties among Russia, China and India
– in the framework of the so called ”triangular cooperation” or ”Strategic Triangle”,  
initiated by the well-known Russian politician, former foreign minister, later Prime 
Minister Y. M. Primakov. The author gives in detail the course of main events stressing 
that the driving force behind the process is the Russian side. The paper points out that
the three countries are creating a kind of coopertation, the scope of which surpasses the
bilateral collaboration between Russia and China, Russia and India, India and China. 
If this relation among these countries gains in strength, it may influence heavily the
evolution of strategic situation in Asia. It goes without saying, however, that the ”weak 
link” in the story is India, the country whose relations with China, at least for the time
being, are not ”problem-free”. From the point of view of the future of the ”triangular 
cooperation” the United States plays a special role. Depending on whether the U. S.
treats the cooperating parties in an offensive manner or – just the contrary – accepts
them, together and one by one, as components of the new, multipolar world order, may
strengthen or weaken the cohesion among the three countries. Hungary has long and 
successful relations with all the participants of the ”triangular cooperation” and, of 
course, with the Unites States. The author is of the opinion that for Hungary a balanced, 
multipolar world order would be the most beneficial solution.


