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A tanulmány nem tekinti feladatának, hogy az Ázsia szívében jelenleg megfigyel-
hető folyamatok gyökereit teljeskörűen feltárja, és megkíséreljen megbízható 
előrejelzésekkel szolgálni a következő évek várható fejleményeire vonatkozó-

an. Arra vállalkozik csupán, hogy – miként a világháló segítségével utolérhető népsze-
rű program teszi, amellyel számítógépünk előtt ülve pásztázhatjuk glóbuszunkat, hol 
kisebb, hol nagyobb felbontású képek segítségével ismerkedve a felszíni viszonyokkal 
– rögzítsen bizonyos főbb körülményeket és tendenciákat, amelyek 2008 közepén a ré-
gió fejlődésének irányait jelzik.

A szakirodalomban immáron közhellyé vált „Nagy Játszma” kifejezést – a térségben 
a 19. században zajló brit–orosz versengést jellemezve – Rudyard Kipling Kim című kis-
regénye tette a nagyhatalmak befolyási övezetért folytatott küzdelmének metaforájává. 
Noha a párhuzam csak részleges, a 21. század elején ismét a régió iránti megnövekedett 
érdeklődésnek, különböző eszközökkel és területeken zajló pozíciószerzésnek, politi-
kai, gazdasági és kulturális befolyásért folytatott küzdelemnek vagyunk tanúi. 

Vizsgálódásunk tárgyát a Kaszpi-tengertől az Altáj–Tiensan–Pamír–Hindukus hegy-
vonulatokig terjedő, északon a Volga és az Urál medencéje, valamint a délorosz sztyep-
pe, délen az Iráni-felföld és a már említett hegyvonulat láncai által határolt területen a 
Szovjetunió felbomlása után 1991-ben függetlenné vált közép-ázsiai országok, Türkme-
nisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán és közvetlen környeze-
tükkel való kölcsönhatásai képezik. 

A tanulmány arra keresi a választ, hogy az utóbbi csaknem két évtized és különösen 
az elmúlt néhány év világgazdasági és világpolitikai fejleményei miként befolyásolták 
annak a közép-ázsiai régiónak a fejlődését, amelyben évezredek óta különböző civi-
lizációk, etnikumok, vallások, kultúrák kerülnek egymással kölcsönhatásba, s amely 
napjainkban is kínai, perzsa, szláv, türk népek, a buddhista, az iszlám és a keresz-
tény egyházak együttélésének, Samuel P. Huntington kategorizálását1 alkalmazva, az 
iszlám, a kínai, a nyugati és az ortodox civilizáció találkozásának színhelye. Miként 
látni fogjuk, a szűkebb értelemben vett közép-ázsiai régió nem azonosítható csupán 
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a Szovjetunió felbomlása után létrejött öt független állammal, hiszen – ahogy azt az 
UNESCO nagyszabású kulturális projektje2 is sugallja –– Kína északnyugati tartomá-
nya, Hszincsiang, Afganisztán, Irán északkeleti része és bizonyos mértékig Pakisztán 
és India északi területei is szerves részét képezik a közép-ázsiai folyamatoknak. Ennek 
egyik oka az éles etnikai-vallási-kulturális határvonalak hiánya, amely körülmény a 
külső hatalmak figyelme szempontjából is fontos tényező. Az Afganisztánban élő üzbé-
gek és tádzsikok, a Kínában élő kazakok, a Kazahsztánban élő oroszok, üzbégek, ujgu-
rok, a Kirgizisztánban élő üzbégek, oroszok, dungánok (moszlim vallású kínaiak), a tá-
dzsikisztáni üzbégek, az üzbegisztáni oroszok, tádzsikok és kazakok, a türkmenisztáni 
üzbégek és oroszok, valamint az Oroszországban milliós nagyságrendben élő, illetve 
vendégmunkásként dolgozó közép-ázsiaiak léte és szerepe speciális – feszültségfor-
rások mellett a kereskedelmi-kulturális kapcsolatok előtt távlatokat nyitó – elemekkel 
gazdagítja a szomszédos országokhoz fűződő viszonyt. 

Az ókortól a középkor végéig ezen a területen haladt át a Kelet és a Nyugat kö-
zötti kereskedelem és kulturális csere egyik legfontosabb folyosója. A Ferdinand 
von Richthofen 19. századi német földrajztudós által Selyemútnak nevezett, Közép- 
Ázsiát átszelő első világkereskedelmi útvonalrendszeren, amely Kelet-Turkesztánból 
a Taklamakán sivatag két peremét övező oázisokon keresztül, déli és északi irányban 
elágazva haladt a Közép-Kelet és Európa felé, a kínai birodalom nyugati határvidéke-
iről türk, indiai, perzsa kereskedők szállították Nyugatra a drága selymeket, papírt, 
teát, kerámiát, tükröket, drágaköveket, orvosságokat, és adtak cserébe lábas jószágo-
kat, ritka élelmiszereket, növényeket.3 A fő távolsági kereskedelmi útvonalaknak a vi-
lágtengerekre való áttevődésével leáldozott a Selyemút fénykora, és egészen az 1990-
es évekig kellett várni, míg a régió ismét bekapcsolódott a nemzetközi kereskedelem 
érrendszerébe. 

A Szovjetunió felbomlása után itt létrejött független államok kínálta piaci lehető-
ségek (hatvanmillió fogyasztó), a környező világ szénhidrogénéhségének erőteljes 
növekedésével mind értékesebbé váló óriási kőolaj- és földgáztartalékaik, ritka és ke-
resett egyéb ásványi kincseik (arany, urán, berill, molibdén, wolfram stb.), stratégiai 
elhelyezkedésük (beékelődve Irán, Afganisztán, Kína és Oroszország közé), egymásra 
rétegződő, különböző kulturális elemeket ötvöző hagyományaik kiváltották a nagyha-
talmak és a nemzetközi közösség érdeklődését. A Szovjetunió megszűnése és az 1990-
es évek első felében a nyugati kapcsolatok erősítésén munkálkodó orosz külpolitika 
nyomán keletkezett átmeneti űr teret engedett a frissen létrejött és önálló nemzetálla-
mi hagyományokkal korábbról nem rendelkező országoknak nemzeti önazonosságuk 
megteremtésére, egyfajta civilizációs „korrekcióra” és önálló nemzetközi kapcsolat-
rendszer kialakítására. Ehhez a térségben való jelenlétben különböző okoknál fogva 
érdekelt hatalmak és környező országok készségesen szolgáltak mintával és nyújtot-
tak segítséget. 
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A tanulmány célja, hogy vázolja, a térség folyamataira legnagyobb befolyással bíró 
országok (Amerikai Egyesült Államok, Kína, Oroszország) milyen téren, milyen eszkö-
zökkel és mekkora sikerrel igyekeznek befolyásukat növelni Közép-Ázsiában.

A „Nagy Játszma” főszereplői

Amerikai Egyesült Államok
A régió korábban nem tartozott a Washington számára megkülönböztetett fontosságú 
térségekhez, Kína gazdasági és pénzügyi szerepének erősödése, a térségbeli hagyo-
mányos orosz befolyás ideiglenes gyengülése és az új államok útkeresése, továbbá az 
energiahordozók iránti igény növekedése, majd pedig a közvetlen szomszédságukban 
lévő Afganisztánnak az amerikai külpolitika figyelmébe kerülése és a régió biztonság-
politikai jelentősége azonban felértékelte ezt a területet.

Az amerikai külügyminisztérium térséggel foglalkozó helyettes államtitkára így 
utalt erre: „Kétségtelen, hogy Közép-Ázsia meghatározó jelentőséggel bír az Egyesült 
Államok nemzeti érdekeire nézve. Politikánk célja, hogy a térség népei és nemzetei 
számára lehetőségeket biztosítsunk. Támogatjuk, hogy a teljesen szuverén, stabilan de-
mokratikus nemzetek a világgazdaság szereplőiként, egymással, az Egyesült Államok-
kal és partnereinkkel együttműködve növeljék regionális biztonságukat és stabilitásu-
kat. Nem úgy tekintünk Kazahsztánra vagy bármelyik másik közép-ázsiai nemzetre 
mint valamely másik állam speciális befolyási övezetére, kapcsolataink alapját nem a 
más hatalmakkal való versengés képezi.”4 

Az Egyesült Államok kezdetben a befektetési/üzleti célok mellett elsősorban a nyu-
gati típusú demokratikus jogállami berendezkedés modelljének meghonosítását tartot-
ta szem előtt a régióban, amit a közép-ázsiai országoknak 1992 és 2007 között összesen 
több mint 1,5 milliárd USD értékben az emberi jogok tiszteletben tartásán alapuló de-
mokratikus intézményrendszer, a piacgazdaság feltételei és a befektetési környezet, az 
oktatás és az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez nyújtott támogatással igyekezett előse-
gíteni.5 2001. szeptember 11., a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem, az afganisz-
táni tálibok szerepe a szélsőséges iszlám mozgalmak utánpótlásképzésében azonban 
a washingtoni diplomácia számára a térségben prioritássá tette a terrorizmus, illetve 
az Afganisztánnal szorosan összekapcsolódó illegális drog-, fegyverkereskedelem és 
migráció elleni küzdelmet. A gazdag közép-ázsiai szénhidrogénforrásokhoz való hoz-
záférés, a meglévő, elsősorban északra, Oroszországon át vezető szállítási útvonalak 
diverzifikálása, déli és nyugati irányba való kiterjesztésük, ezáltal a régió „kinyitása” 
Dél-Ázsia felé olyan további stratégiai szempontok, amelyekben az Egyesült Államok 
érdekei a leginkább szembekerülnek a térségben meghatározó másik két hatalom, Kína 
és Oroszország céljaival. 
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Kína
A Közép-Ázsiára mindig is közvetlen érdekszférájaként tekintő, de a Szovjetunió fenn-
állása alatt, különösen a kínai–szovjet kapcsolatok lehűlésének idején az itteni orszá-
goktól csaknem hermetikusan, szigorúan őrzött határokkal elválasztott Kínát ener-
giabiztonsági, kereskedelmi-gazdasági és biztonságpolitikai szempontok egyaránt a 
fokozott jelenlétre, az itt zajló folyamatok mind erőteljesebb kontrolljára késztetik. Kína 
számára alapvető fontosságú, hogy a régió közlekedési, szállítási infrastruktúrájának 
kiépítésével újraéledjen a távol-keleti óriást a Nyugattal – Európával és a Közép-Ke-
lettel – összekötő közúti és vasúti „Selyemút”, ezáltal csökkenjen az oda irányuló áru-
szállítások ideje és költsége. A gazdag türkmén, kazak és üzbég gáz- és olajlelőhelyek 
ígérte energiaforrásokhoz való hozzáférés a szénhidrogénéhségben szenvedő ország 
gazdasági növekedésének biztosításában és északnyugati tartománya regionális súlyá-
nak növelésében játszik szerepet. A Hszincsiangban élő nyolcmillió muzulmán ujgur 
önálló államiságra való törekvései speciális biztonságpolitikai dimenzióba helyezik 
az iszlám országokkal határos területet, amelynek védelme, ugyanakkor gazdasági 
potenciáljának kiaknázása Kína számára a nem kívánt külső hatások kiszűrését és a 
kapcsolatrendszer elmélyítését egyszerre igénylő stratégiai érdek. Ennek érvényesíté-
sét szolgálja a növekvő súlyú kínai jelenlét és a regionális biztonsági együttműködés 
erősítése.

Oroszország
A térség fölött csaknem másfél évszázadon át gyakorolt gazdasági-kulturális-politikai 
fennhatóságra, valamint jelenlegi gazdasági-biztonsági érdekeire alapuló viszonya 
miatt az Orosz Föderáció napjainkban is az egyik legfontosabb tényező a régióban.  
A függetlenné válást követő lanyhuló orosz jelenlétet a 2000-es évek elejétől felváltotta 
a viszony szorosabbra fűzésére, a különböző, két- és többoldalú multilaterális keretek-
ben szorgalmazott együttműködésre, az energiaszállításban játszott kizárólagos szerep 
konzerválására, a kulturális kapcsolatok erősítésére irányuló törekvés. Noha a közép-
ázsiai országok függetlenné válásuk óta határozott lépéseket tettek nemzeti önazo-
nosságuk, kulturális identitásuk meghatározására, a tény, hogy közoktatási rendsze-
rük, tudományos közéletük, a tömeges alfabetizáció, az értelmiségiek képzésének és 
továbbképzésének rendszere szovjet minta alapján épült fel, nemzetközi kapcsolataik 
orosz nyelvi közvetítéssel alakultak ki, hosszú időre befolyásolja kulturális kitekintésü-
ket. Az érintett országok az utóbbi másfél évtizedben sokat tettek ugyan saját, az iráni 
nyelvű Tádzsikisztán kivételével türk nyelvük helyzetének megerősítésére, az orosz 
nyelv lingua franca szerepe azonban – a mindenhol jelenlévő orosz kisebbségnek, az 
Oroszországhoz fűződő sokrétű viszonynak és az Oroszországban dolgozó nagyszá-
mú közép-ázsiainak köszönhetően is – nem szűnt meg. Ebben a közép-ázsiai országo-
kat irányító, Moszkvához fűződő régi kapcsolatokkal bíró elitek is szerepet játszanak. 
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Ezért is vetődik fel igen élesen a felnövekvő értelmiségi nemzedék képzésének, kul-
turális orientációjának kérdése, amelyért a pozícióikat hosszú távra biztosítani akaró 
külországok diszkrét versengést folytatnak.

A határok biztonsága, az illegális migráció, a kábítószer- és fegyverkereskedelem, a 
terrorizmus feltartóztatása, a katonai és hadiipari együttműködés fenntartása mellett 
Oroszországnak elsőrendű érdeke, hogy a közép-ázsiai szénhidrogének külpiacok-
ra juttatásában korábban élvezett kizárólagos szerepét megőrizze, biztosítva ezzel az  
Európába irányuló földgáz- és kőolajexportjának folyamatos fenntarthatóságát. A régió 
kőolaj- és gázkitermelésében, a vezetékek építésében játszott szerepe vállalatai térség-
beli pozícióit is erősíti. A sok esetben hiányos helyi – energetikai, műszaki, hadiipari, 
katonai – szakértelem pótlásához, oroszországi kiképzéséhez nyújtott segítség szintén 
része a stratégiának. 

India és az Európai Unió
India a világ hatodik, 2010-ben várhatóan a negyedik legnagyobb kőolajigényű országa, 
szükségletének hetven százalékát importból fedezi. Új-Delhit szintén a szénhidrogén-
forrásokhoz való hozzáférés motiválja a kapcsolatok elmélyítésére, de nemzetbiztonsági 
szempontból is fontos az országnak Közép-Ázsia, főként a terrorizmus, a tálib stílusú 
iszlám terjedésének veszélye miatt. Indiát az ázsiai térségben megcélzott vezető szerep 
is arra ösztönzi, hogy szorosabbra fűzze viszonyát a közép-ázsiai országokkal.6

Az Európai Uniót a térséghez fűződő kapcsolatainak erősítésében az Ázsiába vezető 
kereskedelmi útvonalak ígérte lehetőségek mellett tagállamai szénhidrogénigényének 
több forrásból, hosszabb távon való biztosításának célja vezérli. Az Európai Unió a 2007-
ben elfogadott Közép-Ázsia stratégiájának megfelelően, a 2007 és 2013 közötti időszakra 
kidolgozott támogatási programjában 750 millió eurónyi hozzájárulást irányoz elő az öt 
ország energia- és úthálózatának korszerűsítésére, a kereskedelmi és gazdasági környe-
zet, az oktatás, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás fejlesztésére, a határvédelem 
erősítésére, a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, az emberi jogok tiszteletén alapuló 
államberendezkedés megszilárdítására és a kultúrák közötti párbeszéd élénkítésére.7

A térség iránt intenzív érdeklődést tanúsít továbbá a szintén az energiaforrásokhoz 
való hozzáférés igényétől vezérelt Japán és Dél-Korea, de az iszlám országok együtt-
működését erősíteni akaró arab világ is. 

A térség országai

Noha indokolt volna, terjedelmi okokból eltekintünk a térség országainak részletes 
bemutatásától, általánosságban azonban érdemes megjegyeznünk, hogy a Szovjetunió 
felbomlását követő átalakulási periódus súlyos gazdasági visszaesését 1996-tól már je-
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lentős mértékű, a térségben mostanra átlagosan 8,7 százalékos, ám az egyes országok 
– Kazahsztán és Türkmenisztán, illetve Üzbegisztán, Tádzsikisztán és Kirgizisztán – 
között számottevő különbségeket mutató gazdasági növekedés váltotta fel.8 Ennek hát-
terében a végrehajtott gazdasági reformok, a nemzetközi donorközösség támogatása és 
a térség fő exportcikke, a szénhidrogén-alapú energiahordozók árának növekedése áll. 
A térség országainak gazdasági vonzerejét növeli a sok fontos egyéb ásvány és színes-
fém, de itt van a világ második legnagyobb gyapottermő területe is. 

Az elsősorban türk (Tádzsikisztánban iráni) népek által lakott, etnikailag azonban – 
nem utolsósorban a szovjet időszak áttelepítései és az orosz betelepülés következtében, 
különösen Kazahsztán és Kirgizisztán esetében – vegyes, nemzetállami előzményekkel 
nem rendelkező közép-ázsiai országokban az önállóvá válást követően felelevened-
tek az iszlám vallási és civilizációs hagyományok és a törzsi-nemzetségi kötődések is. 
Az iszlám mérsékelt vonulatát képviselő szekularizált állam keretei között különböző 
mértékben zárt és szigorú tekintélyuralmi rendszerek működnek, a gazdasági szférá-
ban is erőteljes állami szerepvállalással. A szovjet típusú állami tervgazdálkodásról a 
korlátozott piacgazdaságra való áttérés viszonyai között jelentős érdeklődés mutatko-
zik az „irányított kapitalizmus” kínai modellje iránt.

A közép-ázsiai országok nemzetközi kapcsolatrendszerük alakítása során igye-
keznek kiaknázni az elhelyezkedésükből, ásványkincseikből és civilizációs hagyomá-
nyaikból fakadó komparatív előnyeiket. Ezt a célt szolgálja az orosz külpolitikai straté-
giában is használt fogalomra rímelő „sokvektorúság” gyakori emlegetése, ami lehetővé 
teszi számukra, hogy kapcsolatépítésüket a geopolitikai megfontolások mellett egyéb 
pragmatikus és kulturális szempontokra alapozzák.

Kazahsztán például a Kína és Eurázsia közötti „transzkontinentális gazdasági híd” sze-
repét célozta meg, amit „regionális lokomotívként” ható robusztus gazdasági növekedé-
sével és a térség közlekedési infrastruktúrájának intenzív fejlesztésével igyekszik elérni.9 
A térségben legnagyobb arányban nem türk lakossággal is rendelkező országként híd-
szerepét a különböző relációk iránti nyitottságával támasztja alá, ami a civilizációk közötti 
párbeszéd előmozdításában vállalt tudatos szerepben is hangsúlyosan jelentkezik. 

Az 1990-es években a nemzetközi donorközösség egyik kedvencének tartott 
Kirgizisztán Kazahsztán mellett a térség egyik legliberalizáltabb gazdaságává és – egye-
düliként – a WTO tagjává vált. A világ egyetlen olyan országa, ahol amerikai (Manas) 
és orosz (Kant) katonai légi bázis is működik.10 Szénhidrogénkinccsel nem, de értékes 
ásványokkal, arannyal és vízi energiával, turizmusra alkalmas adottságokkal, valamint 
a magas hegyektől övezett régióban természetes kelet–nyugati irányú folyosóval ren-
delkező országként kínál lehetőségeket a külföldi befektetőknek.

A szénhidrogénekkel szintén nem, de vízi energiával, számottevő alumíniumkohá-
szattal bíró Tádzsikisztán a nyelvi közösség alapján igyekszik szorosabbra vonni kap-
csolatait az iráni nyelvű országok formálódó szerveződésével,11 s Iránt egyik megkülön-
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böztetett partnerének tekinti. Afganisztánnal határos országként az Amerikai Egyesült 
Államok és Oroszország geostratégiai terveiben egyaránt fontos szerepet játszik. 

A térség legnépesebb (27 millió), jelentős súlyú mezőgazdasági szektorral és a leg-
erősebb hadsereggel rendelkező országa, Üzbegisztán az Afganisztánnal való egyetlen 
télen is járható köz- és vasúti összeköttetése és a szövetséges erőknek használatra áten-
gedett légi bázisai miatt különleges jelentőségre tett szert a NATO afganisztáni művele-
tének megindításakor. Az Egyesült Államok és Oroszország egyaránt szoros – védelmi, 
gazdasági – együttműködésre törekszik Üzbegisztánnal, amely geostratégiai jelentősé-
gét az engedmények és az elutasítások váltogatásával is értésre adja. Taskent emellett 
az arab és a muzulmán világ felé is erőteljesen tájékozódik.

Az óriási földgáztartalékokkal rendelkező Türkmenisztán, amely Sz. Nyijazov el-
nök („Türkménbasi”) alatt elzárkózó, szigorú tekintélyelvű diktatúrában élt, G. Berdi-
muhammedov elnök 2007. eleji hivatalba lépése óta fokozatos nyitást hajt végre; a 
„pozitív semlegesség” jegyében Ashabad sokvektorúvá vált külpolitikájában Kína, 
Oroszország, az Egyesült Államok, Irán és az arab világ is fontos partner, de Türkme-
nisztán az egyik kulcsa a Kaszpi-tengeri régió földgázkincsének Oroszországot elkerü-
lő útvonalon Európába juttatni szándékozó európai uniós elképzelések sikerének is. 

A „Nagy Játszma” terepe

Energia, gazdaság, kereskedelem

Földgáz és kőolaj
A közép-ázsiai befolyásért folytatott küzdelem egyik legfőbb célja a térség szénhidro-
génkincséből való hosszú távú részesedés biztosítása, a kitermelést és szállítást szolgá-
ló infrastruktúra feletti ellenőrzés, az annak kiépítésében való részvétel.

Egyes becslések12 szerint Közép-Ázsia és a Kaszpi-tenger térsége rejti a föld kőolaj-
tartalékainak három-kilenc és földgáztartalékainak négy-tizenkét százalékát. Vámbéry 
Ármin látnoki szavai egy évszázada a következőt jósolták: „Turkesztán termékenység-
re egy homokba foglalt drágakő… A három khánság a jövőben nagy jövedelmi forrása 
lesz az orosz kincstárnak…”13 

A „homokba foglalt drágakő” valódi értéke a fosszilis energiahordozók iránti igény 
és az árak növekedésével párhuzamosan nő. A kazah, türkmén és üzbég kőolaj- és föld-
gáztartalékok lelőhelyeinek feltárásához, kitermeléséhez, elszállításához és felhaszná-
lásához fűződő érdekek meghatározó jelentőségű szempontjává váltak az utóbbi évek 
kapcsolatépítésének. Míg a lelőhelyek feltárásában és kitermelésében az állami tulajdo-
nú hazai monopolcégekkel együttműködve számos külföldi – amerikai, kínai, orosz, 
brit, japán, német, dél-koreai, olasz stb. – nagyvállalat is koncessziókat szerzett, a kőolaj 
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és elsősorban a földgáz külső piacokra való eljuttatása a legutóbbi időkig csaknem ki-
zárólag a régebben kiépített csővezetékeken keresztül, Oroszországon áthaladva, orosz 
mamutcégek közvetítésével történt. 

Az energiahordozókért folytatott élesedő küzdelem, birtoklásuk stratégiai jelentősé-
ge a fogyasztókat beszerzési forrásaik diverzifikálására, a kitermelő országokat pedig 
egyirányú exportfüggésük oldására készteti.

Az energiabiztonság vonatkozásában Condoleezza Rice akkori amerikai külügymi-
niszter14 egy lapinterjúban az Egyesült Államok Közép-Ázsiához fűződő viszonyáról 
szólva így fogalmazott: „…jómagam és a kormányzat nézete nagyon határozottan az, 
hogy az ellátásban (olaj és gáz – M. L.) diverzitásra van szükségünk, az útvonalakban 
diverzitásra van szükségünk, annyi csővezetéket és szállítási útvonalat kell kialakíta-
nunk, amennyi csak gazdaságosan lehetséges…”15 

A térségért felelős amerikai külügyi helyettes államtitkár 2006-ban a kongresszus 
egyik albizottsága előtt így foglalta össze az amerikai elképzeléseket: „Víziónk részét 
képezik az új energiaútvonalak, amelyek a dél- és közép-ázsiai vállalkozók következő 
generációja számára biztosítják az üzleti sikereikhez szükséges energiaforrásokat. Sze-
retnénk a Dél-Ázsiában élőknek hozzáférést biztosítani Közép-Ázsia óriási és gyorsan 
növekvő energiaforrásaihoz, lett légyen az kazah, türkmén olaj vagy gáz, üzbég hő- 
vagy tádzsik, kirgiz vízi energia.”16 

Míg az Egyesült Államok elképzelései szerint a tervezett új vezetékek déli és nyugati 
irányba is megnyitnák az – elsősorban türkmén – gáz útját, amely így Oroszország el-
kerülésével jutna el a külföldi fogyasztókhoz, Kína konkrét projektet hajt végre a közép-
ázsiai földgázt keletre szállító csővezeték kiépítésével, Oroszország pedig a meglévő, 
rajta keresztül haladó szállítási infrastruktúra megerősítésén és kibővítésén fáradozik. 

Az energiabiztonsággal kapcsolatos nagyhatalmi érdekek és játszmák sajátos ütkö-
zőpontjába került Türkmenisztán, amely egyes becslések szerint a föld ötödik legna-
gyobb, 28 billió köbméternyi földgáztartalékával rendelkezik.17 Az ország jelenleg évi 
60-70 milliárd köbméter földgázt termel ki, amelynek jelentős részét (kb. évi 50 milliárd 
köbmétert) az orosz Gazprom veszi át,18 illetve egy kisebb része Iránba kerül. 

Türkmenisztán – okulva a kilencvenes években a Gazprommal kialakult árvita kap-
csán az exportlehetőségek átmeneti kieséséből, energiapolitikája egyik legfontosabb 
feladatának a nemzetközi együttműködés diverzifikálását tekinti.19 Egy 2007-ben kö-
tött türkmén–kínai kormányközi megállapodás értelmében Türkmenisztán 2009-től 
kezdődően 30 éven át évi 30 milliárd köbméter földgázt szállít az óriási szénhidro-
génínségben szenvedő Kínának egy Üzbegisztánon és Kazahsztánon át Kínába vezető, 
épülőben lévő vezetéken.20 A gáz kitermelésében és az infrastruktúra kiépítésében a 
kínai állami olajvállalat (China National Petroleum Corporation) is részt vesz, az épülő 
vezeték pedig a tervek szerint 2009 végére üzembe állhat. A Közép-Ázsia egyik legje-
lentősebb beruházásának nevezett vezetéképítés szervesen illeszkedik a Hszincsiang 
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tartománynak a régióban szánt stratégiai szerepére vonatkozó kínai elképzelésekhez. 
Ezek szerint a Közép-Ázsiából érkező földgáz és kőolaj a Hszincsiangi Ujgur Autonóm 
Terület szénhidrogén-tartalékait kiegészítve alapját képezi egy itteni energiaközpont 
kialakításának, amelynek jelentőségét a Lopnor-tavaknál lévő kínai atomkísérleti telep 
is növeli. A kínai és a türkmén fél 2008 nyarán történt, elnöki szintű találkozói során 
felvetődött a Kínának évente szállítandó gázmennyiség 40 milliárd köbméterre emelé-
sének lehetősége is,21 ennek teljesítéséhez azonban a kitermelés jelentős mértékű nö-
velésére, következésképpen nagyarányú beruházásokra van szükség. Kína egyébként 
már most is 49 nagyobb befektetési projektet hajt végre Türkmenisztánban, összesen 
1285 millió USD értékben, főleg a kőolaj- és gázkitermelésben.22 

A Hszincsiang kínai energiaközponttá emelésére irányuló tervekhez illeszkedik a Ka-
zahsztánból származó kőolajszállítás, amelynek infrastruktúrája jelentős mértékben ja-
vult az utóbbi évben; a Kaszpi-tenger partvidékén lévő lelőhelyekről Kínába vezető, több 
szakaszban épülő csőrendszernek a kazah–kínai határt átlépő része ugyanis 2006 óta 
üzemben van. A vezeték teljes kiépítése után évi 20 millió tonna kazah olajat lesz képes 
szállítani Kínába, ha akadozna azonban az utánpótlás, az oroszországi, Omszk–Pavlodar 
vezetékhez való kapcsolódása révén orosz kőolajjal is enyhíthető lesz az ínség.23 

Kazahsztán 2007-ben napi 1,2 millió hordó kőolajat exportált, elsősorban Oroszor-
szágon keresztül, de Iránba és Kínába is. A Közel-Keleten kívüli legnagyobb olajmező-
vel (Kashagan) rendelkező országnak jelentős földgáztartalékai is vannak. Az amerikai 
vállalatok térségbeli legjelentősebb beruházásai is a kazahsztáni szénhidrogén-kiter-
melésbe irányultak.24 

2008-ban Oroszország látványos lépéseket tett a közép-ázsiai földgáz hosszú távon 
való beszerzésének biztosítása érdekében. A 2003 áprilisában 25 évre kötött orosz–
türkmén gázszállítási megállapodás betartása iránti elkötelezettséget erősítendő, 2008 
júliusában a Gazprom megállapodott a jelenlegi vezeték által érintett Kazahsztánnal, 
Türkmenisztánnal és Üzbegisztánnal, hogy 2009-től világpiaci – későbbi megegyezés 
tárgyát képező – áron veszi át tőlük a földgázt25 a 2008 végéig érvényes, 1000 köbméte-
renként 150 USD-s ár helyett. Elemzők nem zárják ki, hogy az összeg a 270-300 USD-t 
is elérheti, ami az Ukrajnának továbbadott gáz árát is befolyásolja. 

2007-ben kazah–orosz–türkmén szándéknyilatkozat született egy új, a Kaszpi-tenger 
keleti partjával párhuzamosan északra haladó gázvezeték megépítéséről is,26 amelyen 
keresztül a Gazprom évente tíz-tíz milliárd köbméternyi türkmén, illetve kazah gázt 
tudna továbbszállítani nyugati piacaira. A Gazprom és Oroszország vezetői intenzíven 
dolgoznak ennek mielőbbi megvalósításán, illetve a meglévő csővezeték kapacitásai-
nak növelésén, ezzel ugyanis tovább csökkenthetnék az alternatív vezetékek (mint a 
Nabucco) esélyét, és saját szállítási kötelezettségeik teljesítését is elősegíthetnék, amely-
re a kitermelés növelésének korlátai miatt a cégóriásnak szüksége van.27 Gennagyij 
Smal, az Orosz Kőolaj- és Gáztermelők Szövetségének elnöke így nyilatkozott ennek 
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jelentőségéről: „Szükségünk van a türkmén gázra, és nem csupán arra… Mindenesetre 
Türkmenisztánból Európába a legrövidebb út Oroszországon át vezet… Ha megoldó-
dik a Kaszpi-tenger menti (értsd: a Kaszpi-tenger keleti partjával párhuzamos – M. L.) 
vezeték ügye, a Nabucco terv egyszerűen meghal.”28 A cél érdekében a Gazprom részt 
vesz a gázberuházások megvalósításában, és hozzájárul a türkmén olaj- és gázipari 
szakértők képzéséhez.29

A türkmén földgázlelőhelyek kincsének nyugati irányba, Oroszországot és az orosz 
infrastruktúrát elkerülő módon való szállítására elképzelt, a Kaszpi-tenger fenekén ha-
ladó vezeték megvalósulását a víztömeg földrajzi besorolásának és nemzetközi jogi 
státusának rendezetlensége is nehezíti. Különböző nemzetközi jogi vonzatai vannak 
ugyanis, ha több ország határán elhelyezkedő tóként, illetve, ha tengerként kezelik e 
földrajzi jelenséget, s ennek konzekvenciái vannak a tengeri talapzat természeti kin-
cseihez való hozzáférési jogosultságra nézve is. A Kaszpit határoló államok (Azerbaj-
dzsán, Irán, Kazahsztán, Oroszország, Türkmenisztán) azonban egyelőre a rendszeres, 
magas szintű egyeztetések ellenére sem tudtak megállapodni a kérdésben, s az érintett 
felek érdekellentétei könnyen vezethetnek egy esetleges nemzetközi projekt akadályo-
zásához.

A közép-ázsiai gáz világpiaci áron való átvételéről és a jelenlegi vezeték kapacitá-
sának növeléséről 2008 nyarán született megállapodás, amelyhez szeptember elején 
Üzbegisztán is csatlakozott,30 növeli Oroszország esélyeit a közép-ázsiai szénhidro-
génexport feletti ellenőrzés fenntartására. A majdani új vezetékkel és a meglévő korsze-
rűsítésével évi mintegy 20 milliárd köbméterrel növelhető az Oroszországnak eladható 
gáz mennyisége.31 

Türkmenisztán 2030-ig szóló szénhidrogén-fejlesztési politikája a Kínába vezető, va-
lamint a Kaszpi-tenger keleti partvidékével párhuzamosan északra haladó, Kazahsz-
tánnal és Oroszországgal közösen megépítendő gázvezeték mellett az Afganisztánon 
át Pakisztánba tervezett csővezeték elképzelését is tartalmazza.32 

A diverzifikáció és az ország legfőbb exportcikke piacának biztosítására irányuló 
igyekezet jegyében Türkmenisztán és India 2008 áprilisában szándéknyilatkozatot foga-
dott el, amely olaj- és gázipari kooperációt irányoz elő,33 az Európai Unióval pedig 2008. 
május végén írtak alá hasonló dokumentumot, amelyet egy kompressszorállomás alap-
kőletételével és egy másik megnyitásával nyomatékosítottak is.34 Türkmenisztán nyitott 
a Nabucco projekt megvalósításában való részvétel iránt is, a kérdés csupán az, hogy a 
nagy versenytársakkal az elmúlt időszakban megkötött hosszú távú szállítási szerződé-
sek hagynak-e elegendő kapacitást egy esetleges további kötelezettség teljesítésére. 

2008 nyarának a nagyhatalmak egymáshoz fűződő viszonyára is kiható kaukázusi 
eseményei ugyancsak ráirányítják a figyelmet a közép-ázsiai térség energiahordozóit a 
külpiacokra – elsősorban Európába – eljuttató infrastruktúra kiépítésének, biztonságá-
nak és „kék” vagy „fekete” „arannyal” való feltöltésének óriási jelentőségére. Ezt jelzi 



154 Külügyi Szemle

Makkay Lilla

az amerikai, orosz és török politikusok, vezető tisztségviselők megélénkült forgalma 
Ashabadban,35 s a szénhidrogén-infrastruktúra kiépítésében való részvételre Türkme-
nisztánnak tett nagyvonalú ajánlatai is. 

Vízi energia
Közép-Ázsia vízkincse jelentős, de egyenlőtlen eloszlású, ráadásul a folyók szabályo-
zása a Szovjetunió fennállása alatt és annak népgazdasági érdekeiből kiindulva a rend-
kívül vízigényes gyapottermesztés öntözéssel való elősegítésének szempontjait elő-
térbe helyezve történt. A közép-ázsiai tagköztársaságok utódaiként létrejött országok 
különböző energiapotenciál birtokába jutottak, s az önálló energiaforrások felértéke-
lődése a szénhidrogénekben szegény, viszont a térséget ellátó nagy folyók felső, hegyi 
szakaszának otthont adó országok (Kirgizisztán, Tádzsikisztán) energetikai helyzetét 
is új megvilágításba helyezte. A két ország nemzetgazdaságában nagy szerepet kap a 
vízi erőművek előállította elektromos energia exportja, amely iránt nagy a környező 
országok kereslete. A hidroenergetika és az öntözéses mezőgazdasági termelés víz-
használati igényei azonban éles ellentétben állnak egymással, s ez az érintett államok 
(Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán) konfliktusait is maga után vonja, miként 
ez 2008 nyarán is élesen jelentkezett.36

A száraz területek magashegységi folyóinak vize jórészt a téli hótakaró tavaszi olvadá-
sából származik. Alsó szakaszuk csapadékszegény területen áthaladó jövevényfolyó (ilyen 
az Amu-Darja és a Szir-Darja is). A konfliktus abból adódik, hogy Kirgizisztán és Tádzsi-
kisztán a folyók felső folyásának energiatermelésre való hasznosításában, az alsó folyások 
mentén gyapotot termelő Üzbegisztán pedig a nyári öntözésben érdekelt. A vízmegosz-
tásról 1998-ban született jegyzőkönyv ellenére azonban nehéz elérni a négy, különböző 
vízhasznosítási érdekekkel rendelkező állam egyetértését. A vízmegosztás megnyugtató 
rendezésének, az energiatermelés és az öntözéses növénytermelés szempontjai összehan-
golásának elmaradása egyes vélemények szerint a régiót destabilizáló veszélyforrás.

A térség gazdasági, kereskedelmi kapcsolatainak élénkítését, az egységes feltétel-
rendszer kialakítását és a közös erőfeszítések összehangolását több – terjedelmi okokból 
itt nem részletezhető – regionális kezdeményezés is szolgálja. Az együttműködésben 
egyre markánsabb szerepet játszó és eredendően biztonságpolitikai indíttatású Sang-
haji Együttműködés Szervezete (SCO) is egyre nagyobb figyelmet szentel a gazdasági 
kérdéseknek; például közös energiastratégia kimunkálására és a vízügyi együttműkö-
dés problémáinak megvitatására is vannak kezdeményezések. 

Kereskedelem 
A közép-ázsiai országok Kelet és Nyugat, illetve Észak és Dél közötti közvetítő szerepe 
a Szovjetunió felbomlása után, a határok átjárhatóbbá válásával új dimenziót nyert. 
Noha a Kelet-Ázsiát Európával, az indiai szubkontinenst Eurázsiával összekötő szá-
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razföldi útvonalak óriási távlatokat nyithatnak a kereskedelmi forgalom és az érintett 
országok gazdasága előtt, a hiányos infrastruktúra, a fejletlen úthálózat hátráltatja az 
ilyen irányú tervek valóra válását. 

Az út- és vasúthálózat és a szállítási infrastruktúra kiépítése a termékeit ennek kö-
szönhetően a tengeri útnál lényegesen rövidebb idő alatt Európába juttató Kínának, 
a világkereskedelembe ezáltal könnyebben bekapcsolódó közép-ázsiai országoknak 
és a tágabb régión áthaladó kereskedelmi forgalomban szintén részt vevő távol-keleti, 
európai és dél-ázsiai államoknak is érdekük. Az Egyesült Államok védelmi minisztere 
így összegezte az infrastruktúra-fejlesztés biztonsági szempontból sem elhanyagolható 
szempontjait: „Az infrastruktúra – közút vagy vasút, telekommunikáció vagy áramter-
melés és -elosztás – fejlesztése kritikus jelentőségű, elengedhetetlen feltétel. A dübörgő 
gazdaság több lehetőséget biztosít majd Közép-Ázsia népeinek, a terroristák utánpót-
lását pedig csökkenti.”37 

Nem véletlen, hogy a geopolitikai helyzet megváltozása szinte azonnal lökést adott 
az úthálózat felélesztésének. Az Európai Közösség által 1993-ban indított, a TACIS prog-
ramból támogatott TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) projekt célja 
Európát Bulgárián és Románián, Törökországon és a Kaukázuson keresztül a Kaszpi-
tenger keleti partján lévő kikötőkből Türkmenisztánon, Kazahsztánon át Kínáig érő 
országutak, vasutak, kikötők rendszerével összekötni az óriási kelet-ázsiai piaccal és 
infrastruktúrával. Az így létrejövő úthálózat – bár Oroszországot elkerüli – a meglévő 
utakkal-vasutakkal összekapcsolódva az észak–déli összeköttetést is erősítheti. 

Az Egyesült Államok törvényhozása által 1999-ben elfogadott Selyemút stratégia 
törvény38 a gazdasági reformok, a demokratikus viszonyok erősítése, a humanitárius 
segítségnyújtás mellett fontos szerepet szánt a közép-ázsiai országok közlekedési és 
energetikai infrastruktúrája fejlesztésének is. Az Afganisztánnal kapcsolatot teremtő 
útvonalak korszerűsítéséhez nyújtott amerikai támogatás a területet észak–déli irány-
ban átszelő és távlatilag az Indiai-óceán medencéjével, a Perzsa-öböllel összekötő fo-
lyosó tervébe illeszkedik.

A Szovjetunió fennállása idején a térségben nemzetközi forgalom alig működött; a 
szigorúan őrzött kínai–szovjet határon például nem volt áruforgalmat lebonyolító ha-
tárátkelőhely. Jelenleg nyolc határátkelőn folyik a közlekedés Kína és a közép-ázsiai 
országok között, jelentősebb forgalom lebonyolítására közülük négy alkalmas.39 A Tur-
kesztán–Szibéria vasútvonalat Hszincsiang központjával, Urumcsival összekötő, a ka-
zah–kínai határt Dostyk–Atasu–Alasankounál átlépő vasúti és közúti határátkelő, ahol 
immár csővezeték is halad, a további fejlesztések révén várhatóan fontos logisztikai 
központtá válik, de már jelenleg is itt bonyolódik le Kína és Közép-Ázsia teherforgal-
mának 75 százaléka.40 Az útvonal, összekapcsolódva az 1960–70-es években elkészült, 
a kínai csendes-óceáni partvidéket Urumcsival összekötő vasútvonallal, megteremti a 
Kelet-, Délkelet-Ázsia és Európa közötti gyorsabb szárazföldi áruszállítás lehetőségét. 
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A térségbeli híd és a legfőbb közvetítő-szerepére törekvő Kazahsztán 2015-ig szó-
ló közlekedési stratégiájában az ország területén áthaladó négy nemzetközi folyosó  
26 milliárd USD beruházást igénylő kiépítését tűzte ki célul.41 Az áruszállítás az ország 
tetemes részben szénhidrogénexportra épülő GDP-jének dinamikusan növekvő hánya-
dát adja (2004-ben 10,5 százalékát).42

Az 1997-ben Irkestamnál megnyílt kirgiz–kínai határállomáson át Hszincsiangból 
Kirgizisztánon át vezető, 2010-re tervezett autópálya a legrövidebb összeköttetést ígé-
ri a kínai kereskedelemnek a tádzsik és a legnépesebb üzbég piaccal. Nem véletlen, 
hogy a beruházást a Kínai Fejlesztési Bank is támogatja, és kínai vállalat nyerte el a 
kivitelezés jogát.43 Peking tervei szerint a jelentős gazdasági növekedést produkáló 
Hszincsiangnak távlatilag a közép-ázsiai gazdaság egyik fő motorjává kell válnia. Ezt 
a régiók közötti fejlettségbeli különbségek kiegyenlítésére 2000-ben indított Go West 
programmal is igyekeztek elősegíteni, ennek keretében több milliárd USD-t fordítottak 
a nyugati tartományok – köztük Hszincsiang – fejlesztésére, ezzel is megalapozva az 
„eurázsiai kontinentális híd” szerepet. A Hszincsiang és a szomszédos országok kö-
zötti kereskedelmi forgalom értéke 2006-ban elérte a kilencmilliárd USD-t. Miként az 
ENSZ egyik, 2008 márciusában közzétett jelentése megállapítja, Kína nyugati tartomá-
nyainak fejlesztése szorosan összekapcsolódik a szomszédos országok kezdeményezé-
seivel, amelyek a határon átnyúló kereskedelem élénkítésével szándékoznak fejleszteni 
a határ menti elmaradottabb körzeteket.44 

A kínai befektetések a közép-ázsiai közlekedési infrastruktúra fejlesztésében, a kő-
olaj- és gázkitermelésben való aktív részvétel mellett számos egyéb iparágban és a me-
zőgazdaságban is megjelentek, és a kínai kereskedők meghatározó szerepet játszanak 
a térség kiskereskedelmében is. Az olyan együttműködések pedig, mint amilyen a se-
lyemkészítésnek Türkmenisztánban való meghonosítására irányul, a kínai termelési 
kultúra és modell exportját is szolgálják.45 

Biztonság, biztonságpolitika

A térség biztonságpolitikai szempontból már a Szovjetunió szétesését követően felértéke-
lődött a külső hatalmak számára, az afganisztáni tálib uralom megdöntése és a terroriz-
mus elleni nemzetközi összefogás pedig tovább növelte az együttműködés jelentőségét 
az itteni országokkal. Noha a radikális iszlám mozgalmak a közép-ázsiai országok ve-
zető elitjében nem leltek széles körű támogatásra, az iszlám közösséghez való tartozás 
érzésének erősödése, Afganisztán és az al-Káida kiképzőbázisainak közelsége következ-
tében való megjelenésük ezekben az országokban is növelte a biztonsági kockázatokat.  
A közép-ázsiai országokat – hagyományaik, lakosságuk etnikai összetétele, a politikai-
gazdasági átmenetet terhelő feszültségek eltérő volta miatt – különböző mértékben érin-
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tik a szélsőséges ideológiai hatások. A nem moszlim lakosság aránya, az iszlám civilizáció 
virágzó középkori közép-ázsiai központjának hagyományaihoz, a türk, illetve – Tádzsi-
kisztán esetében – az iráni identitáshoz való erős kötődés, Afganisztán közelsége, az ott 
élő üzbégekkel és tádzsikokkal fenntartott kapcsolatok, a Szovjetunió afganisztáni hábo-
rújában bevetett tádzsikok által importált vallásos irodalom leginkább Tádzsikisztánban 
és Üzbegisztánban vezetett a militáns iszlám mozgalmak megjelenéséhez.46 

A régió problémáinak egyik gócpontja Afganisztán, az ország nem csupán a szélsőséges 
iszlám mozgalmak utánpótlásképzése, hanem a jelentős mértékű, növekvő kábítószer-ter-
melés és -kereskedelem,47 valamint a fegyvercsempészet és az illegális migráció miatt is 
biztonsági veszélyt jelent a környező térségre. Az Afganisztánban termelt ópium közép-
ázsiai útvonalakon át jut el Európába, Kínába, a Közép-Keletre, de még Észak-Afrikába 
is. A közép-ázsiai országok az utóbbi időben már nem csupán tranzitfolyosóként, hanem 
felvevő- és feldolgozóhelyként is megjelentek az illegális drogkereskedelem térképén, ami 
érthetővé teszi a probléma prioritássá tételét a regionális együttműködésekben. 

Az illegális drog-, fegyver- és emberkereskedelem mellett az Egyesült Államokat 
elsősorban a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem sikere, az afganisztáni helyzet 
konszolidálása, Kínát a régióval határos Hszincsiang tartományában élő nagy számú 
moszlim ujgur közösség önállósodási mozgalma, a drogfeldolgozás és -kereskedelem 
aggasztja.48 Az amerikai és a NATO-haderő megjelenése a térségben, az afganisztáni 
hadművelet kiszolgálására a Kína érzékeny északnyugati zónája közelében létrehozott 
katonai bázisok (Kirgizisztánban, Üzbegisztánban, Tádzsikisztánban) aggodalommal 
töltötték el az ázsiai országot, a terrorizmus afganisztáni melegágyának felszámolásá-
ért indított nemzetközi fellépést – és nem utolsósorban az orosz pozícióknak ellensúlyt 
jelentő amerikai szerepvállalást – azonban támogatta. Hszincsiang stratégiai szerepe 
miatt Peking fokozottan érdekelt a térség stabilitásának erősítésében. Oroszországot 
a föderáció határain belül is jelen lévő szélsőséges iszlám mozgalmak támogatásá-
nak megakadályozása, a határait övező régiók általános biztonsága érinti elsősorban, 
amelynek garantálását azonban nem kívánja – nem is tudná – egyedül vállalni, ezért 
érdekelt a regionális együttműködések biztonsági dimenziójának erősítésében és – pa-
radox módon – az Egyesült Államok jelenlétében. 

A közép-ázsiai országokban a szovjet időkben létrehozott katonai bázisok átvétele, 
leszerelése változó dinamikával zajlott, az önállóvá vált országok védelméhez szük-
séges szakmai kapacitások pedig szintén eltérő mennyiségben és színvonalon állnak 
rendelkezésre. A közép-ázsiai országok némelyikében (Kirgizisztán, Tádzsikisztán) 
a határok védelmét még több évvel a Szovjetunió megszűnése után is az Orosz Fö-
deráció határőrsége látta el.49 A számos elemében megőrzött és az utóbbi időszak-
ban Moszkva által tovább erősített védelmi-hadiipari együttműködés révén, illetve a 
Független Államok Közösségének és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének 
(Organyizacija Dogovora Kollektyivnoj Bezopasznosztyi – ODKB, angolul Collective Security 
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Treaty Organization – CSTO) keretében Moszkva jelenleg is megpróbál döntő befolyást 
gyakorolni a közép-ázsiai országok honvédelmére, ezáltal pedig a térség erőviszonya-
ira. A Kirgizisztánban, Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban lévő orosz, illetve az afga-
nisztáni hadművelet kiszolgálására a NATO rendelkezésére bocsátott katonai bázisok 
fenntartása a műveleti-logisztikai szempontok mellett a térségbeli jelenlét alátámasztá-
sa miatt is stratégiai jelentőségű kérdés. 

A térségben működő legfontosabb, biztonsági dimenzióval is rendelkező regionális 
szervezet, a Sanghaji Együttműködés Szervezete (SCO) eredetileg a Kína, valamint a 
közép-ázsiai országok és Oroszország közötti határok megállapítására, a régi határviták 
rendezésére 1993-ban létrejött 4+1 csoportból (Kazahsztán, Kirgizisztán, Kína, Oroszor-
szág, Tádzsikisztán) nőtt ki, amit 1996-ban Sanghajban a bizalom erősítésére irányuló 
megállapodás megkötése követett. A „sanghaji ötök” 1998-as almati találkozóján Kíná-
nak már sikerült az etnikai szeparatizmus elleni küzdelmet az együttműködés fontos 
irányaként elfogadtatnia.50 1999-ben Biskekben megegyeztek az igazságszolgáltatás és 
a speciális szolgálatok együttműködéséről, a 2000-ben Dusanbéban kiadott nyilatkoza-
tuk pedig fontos feladatként nevesítette a szeparatizmus, terrorizmus és a szélsőséges-
ség (a „három gonosz”) Afganisztánból Közép-Ázsiába és Kínába való átterjedésének 
megakadályozását. Ennek folyományaként került sor egy terrorizmus elleni központ 
létrehozására Biskekben.51 A 2001-ben szervezetté vált SCO az afganisztáni helyzet 
megoldásában való érdekeltségét és részvételi szándékát 2005-ben az SCO–afgán kon-
takt csoport létrehozásával is nyomatékosította.

2001-t követően, az Egyesült Államok térségbeli katonai jelenlétének megerősödése 
után az SCO védelmi dimenziójának határozottabbá válása a többi között közös had- és 
terrorelhárító gyakorlatokban öltött testet. 2005-ben Asztanában az SCO hat tagállama 
elfogadta a „három gonosz” elleni küzdelemről szóló koncepciót. A biztonság növelése 
és a terrorizmus elleni összefogás indokaként említik az olaj- és gázvezetékek, az urán-
kitermelő helyek, az űrkutatás szempontjából fontos létesítmények (Bajkonur), az épü-
lő vasutak, közúti projektek védelmét is. Az SCO regionális szerepének és hatókörének 
kiterjesztésére irányuló szándékot jól jelzi Mongólia, Irán, Pakisztán és India megfigye-
lőként való jelenléte a szervezetben. A 2008. évi dusanbei csúcstalálkozó a tagfelvételi 
folyamat előkészítésére létrehozta a dialóguspartneri státust.52 

Kulturális befolyás

A külországok és nagyhatalmak által a közép-ázsiai országok fejlődésének, orientációjá-
nak irányára gyakorolható hatás egyik kevésbé látványos, hosszú távon azonban annál 
jelentősebb vetülete a kultúra, az oktatás, a tudomány, a humán erőforrások fejlesztésé-
ben játszott szerep. Az önállóvá válást követő időszak a kulturális öndefiníció, a nem-
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zeti azonosságtudat kialakításának ideje volt, s ez a hosszadalmas folyamat máig sem 
zárult le. Nemzetállami előzményekkel nem, inkább vallási és törzsi hagyományokkal 
bíró országokként és a cári Oroszország, majd a Szovjetunió erőszakos civilizáló aktivi-
tásának célpontjaiként a térség államai mozgásterük hirtelen megnövekedését a szov-
jet modelltől való eltávolodásra, új minták keresésére is felhasználták. Ebbe igyekeztek 
minél aktívabban bekapcsolódni a nyugati jogállami, emberi jogi normákat közvetítő 
amerikai és nyugat-európai országok és donorszervezetek, a nyelvi-kulturális rokon-
ságra építő Törökország, a vallási kötődéseket hangsúlyozó – és a kőolaj- és földgázki-
termelésben komoly szakértelemmel rendelkező – arab országok és Irán. A regionális 
reintegrációban érdekelt Oroszország ennek egyik elengedhetetlen eszközeként tekint a 
kulturális kapcsolatrendszerre,53 és az elsősorban gazdasági-kereskedelmi eszközökkel 
pozíciókat szerző Kína civilizáló befolyása is egyre erőteljesebben érződik. 

A közép-ázsiai államok értelmiségének, következő politikusgenerációjának kinevelése 
fontos tényezője államberendezkedésük, jogrendszerük, külpolitikai orientációjuk ala-
kulásának. Miután az itteni országok még nem határozták meg fejlődésük fő irányát, a 
térségbeli befolyás erősítésében érdekelt országok a civil társadalom erősítéséhez nyúj-
tott támogatásokkal, ösztöndíjakkal, oktatási és kulturális együttműködések szorgalma-
zásával is próbálnak hatni a folyamatokra. A közép-ázsiai országokban manapság már 
az állami vezetők esetében sem ritka a Kínában szerzett felsőfokú végzettség (mint Karim 
Maszimov kazah miniszterelnöknél), de gyakori az öböl menti országok vagy az Egyesült 
Államok, Nyugat-Európa felsőoktatási intézményeiből kikerülő diplomás is. Egyre-más-
ra születnek a megállapodások orosz egyetemek közép-ázsiai (például legutóbb türkme-
nisztáni, tádzsikisztáni) filiáléinak megnyitásáról, diákcserékről. A 2007/2008-as tanévre 
Oroszország 330 ösztöndíjat biztosított a kirgiz hallgatóknak orosz felsőoktatási intézmé-
nyekben,54 Kazahsztán 2005–2010-re szóló oktatásfejlesztési programja pedig állami for-
rásokból 3000 kazah fiatal kiküldését irányozza elő „Kelet-Európa és Oroszország legjobb 
egyetemeire”.55 Kínában is sok kazah diák tanul (a határ mindkét oldalán élő ujgurok és 
kazahok közötti helyi kapcsolatoknak köszönhetően is), Biskekben pedig a kirgiz mellett 
amerikai, orosz és török egyetem is működik. Türkmenisztán nemzetközi oktatási kapcso-
latainak legfőbb partnerei a kínai, török, malájziai, ukrán és orosz felsőoktatási intézmé-
nyek; Oroszország hetven szakterületen képez leendő türkmén értelmiségieket.56 

A közép-ázsiai országok erősen központosított, az állam meghatározó szerepválla-
lására épülő, tekintélyelvű berendezkedésétől nem idegen a kínai modell. Türkmenisz-
tán előző elnöke, Sz. Nyijazov „Türkménbasi” utolsó időszakában maga is foglalkozott 
bizonyos reformok bevezetésének gondolatával, amelyek megtervezését kínai szakér-
tők segítették volna. Ennek az iránynak a továbbélését mutatja, hogy az országban fo-
lyó alkotmánymódosítási folyamat keretében G. Berdimuhammedov elnök 2008. július 
21-én a törvényhozás alkotmányügyi bizottsága előtt kijelentette: Türkmenisztánban az 
„irányított kapitalizmus” kínai modelljét kell meghonosítani.57 
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Tádzsikisztán intenzív kapcsolatokat ápol a perzsa állammal. Az iráni nyelvű orszá-
gok formálódó közössége nem csupán a kulturális, hanem a gazdasági együttműkö-
dést is igyekszik elmélyíteni. Tádzsikisztánban napirendre került a tádzsik nyelv cirill 
betűs írásmódjáról az arab írásmódra való áttérés. Ez a fordulat az iszlám szellemi-kul-
turális, valamint ideológiai befolyásának növekedését is magával hozhatja, ami a térség 
geopolitikai viszonyaira is hatással lehet.58 

Közép-Ázsia múltjából, sokrétegű kulturális hagyományaiból fakadóan kiváló tere-
pe a civilizációk párbeszédének, amely leginkább Kazahsztán esetében érhető tetten. 
A híd szerepet hangsúlyozó és „sokvektorú” külpolitikát folytató ország az Európát 
és a nyugati világot, valamint az iszlám országokat egyesítő szervezetekben (2010-ben 
az EBESZ, 2011-ben az Iszlám Konferencia Szervezetének elnökségét fogja betölteni) 
vállalt markáns szerepét a civilizációk közötti párbeszéd tartalommal való megtölté-
sére is fel kívánja használni. Ennek jegyében rendeznek Asztanában 2008 októberében 
nemzetközi konferenciát Közös világ – fejlődés a sokszínűség segítségével címmel.59 

Összegzés

A világpolitika és a világgazdaság aktuális trendjei – az ázsiai kontinens és Kína gaz-
dasági súlyának erősödése, a szénhidrogén-alapú energiahordozók iránti igény növe-
kedése, Oroszország fokozódó nemzetközi szerepvállalása, a gazdasági és politikai be-
folyásának fokozására tett egyre markánsabb, a súlyosabb nemzetközi konfrontációtól 
sem visszariadó erőfeszítések, az afganisztáni helyzet stabilizálásának elhúzódása – 
előre vetítik, hogy a „Nagy Játszma” Közép-Ázsiában folytatódni fog. Egyelőre kevés 
jel mutat azonban arra, hogy a főszereplők közötti erőviszonyok kiegyenlítődjenek. 
Mind több elemző figyelmeztet arra, hogy a nyugati világ – elsősorban az Egyesült 
Államok – befolyása minden figyelmeztetés60 dacára csökken a régióban,61 miközben 
az erősödő és erőt mutató Oroszország kapcsolatai megszilárdításán, Kína pedig a kö-
zép-ázsiai gazdasági dominancia kiépítésén munkálkodik. Nyilvánvaló ugyanakkor, 
hogy az Egyesült Államok – nem csupán az amerikai cégek elsősorban Kazahsztánban 
számottevő befektetései miatt, de az afganisztáni helyzet rendezésében vállalt szerepe, 
a tágabb régió stabilitásához fűződő érdekei, nem utolsósorban pedig az erősödő kí-
nai és orosz befolyást ellensúlyozandó – változatlanul igyekszik hatással lenni a térség 
jövőjére. Az Európai Unió a magas szintű találkozók gyakoribbá tételével és az ener-
giaügyi együttműködés fontosságának hangsúlyozásával az utóbbi időben láthatólag 
igyekszik ugyan aktivizálni a térséggel kapcsolatos politikáját, a versenytársak pozíci-
óit fenyegető szereplővé válására azonban aligha kell számítanunk. Valószínű viszont, 
hogy India – biztonsági és gazdasági érdekektől egyaránt vezéreltetve – fokozza aktivi-
tását, s ugyanezt valószínűsíthetjük Dél-Korea és Japán vonatkozásában is.
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Noha egyelőre nem látható, hogy például a kőolajárak mozgása hogyan hat majd a 
nemzetközi kereskedelemre, a szállításokra, a termeléskihelyezésre és a beruházások-
ra, a térség szomszédságában (Kaukázus) kialakult nemzetközi konfliktusok miként 
befolyásolják a nagyhatalmak közti kapcsolatokat, s ezek erőterében a közép-ázsiai or-
szágok hogyan igyekeznek magukat pozicionálni, a jelenlegi helyzet Kína és Oroszor-
szág közép-ázsiai szerepének további erősödését vetíti előre. 

Kína számára Közép-Ázsia gazdasági és biztonsági szempontból egyaránt fontos és 
kézenfekvő hátország, ahol gazdasági térnyerését nem csupán a tömegvonzás ereje, ha-
nem az általa kínált államkapitalista modell iránti fogékonyság révén is erősíteni tudja. 
A Kínán keresztül megnyíló kelet- és délkelet-ázsiai piacok nyújtotta lehetőségek pedig 
a közép-ázsiai országok gazdasági fejlődését is nagy mértékben meghatározhatják. 

Oroszország gazdasági és katonai eszközökkel, illetve a kettő kombinációjával egy-
re nagyobb sikerrel erősíti közép-ázsiai pozícióit. A kazah, üzbég és türkmén földgáz 
világpiaci áron való beszerzésére vállalt kötelezettség, az átvételről, a szállítási infrast-
ruktúra fejlesztéséről és kiegészítéséről kötött hosszú távú megállapodások, a kétolda-
lú védelmi és hadiipari együttműködések kiterjesztése (Üzbegisztán, Tádzsikisztán), 
a katonai bázisok bővítése, cserébe az adott ország gazdasága szempontjából fontos 
beruházások finanszírozása (Tádzsikisztán) azt mutatja, hogy a „Nagy Játszmában” 
Moszkva fokozott erővel óhajt részt venni. Ezek az ambíciók részben ellentétesek ugyan 
Kína érdekeivel, a „3 fő gonosz” féken tartásában vállalt vezető katonai, biztonsági sze-
rep, egyébként is izmosodó együttműködésük és az amerikai befolyás erősödésének 
megakadályozásában való közös érdekeltség azonban a két ország itteni szerepvállalá-
sának egymást kiegészítő jellegét erősíti.

A régióbeli kínai–orosz vetélkedés elsősorban gazdasági-kereskedelmi jellegű; 
sarkalatos pontja az energiahordozókhoz való tartós hozzáférés, a megígért forrá-
sok rendelkezésre állása lesz. Oroszországnak a legutóbbi időkig kevésbé volt módja 
nagyvonalú kedvezményes kölcsönök nyújtására, óriásberuházások finanszírozására 
(mostanra ez is változni látszik), Kína ezzel szemben a korrupció fokát mutató számo-
kon és a bankrendszer, a beruházási környezet kezdetlegességein, az állami szektor 
meghatározó szerepén a nyugatiaknál kevésbé fennakadó nagyszabású befektetései-
vel, nem utolsósorban pedig a több évtizedes áruhiány okozta fogyasztói éhség olcsó 
tömegcikkekkel való kielégítésével fokozatosan halad előre a pozíciószerzésben. Kér-
dés, hogy a kereskedelmi térnyeréshez társuló folyamatos bevándorlás, az olcsó kínai 
munkaerő tömeges megjelenése (ne feledjük, a túlnépesedéstől szenvedő Kínának nem 
csupán energiahordozókra, nyersanyagra, de szabad térre is szüksége van) nem okoz-e 
feszültségeket a közép-ázsiai tradicionális helyi közösségekben. Nem szabad természe-
tesen elfeledkeznünk az iszlám világ által gyakorolt kulturális és gazdasági hatásokról 
sem, amelyek szintén módosíthatják a régió politikai, társadalmi képletét. A nyugati 
hatalmak – figyelmüket megosztva a tágabb ázsiai térség szereplői között – jelenleg 
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nem mutatnak olyan kezdeményező erőt és érdekeltséget, amely összehangolt, konkrét 
lépésekkel alátámasztva képes lenne a folyamatok alapvető befolyásolására. Ugyan-
akkor a közép-ázsiai országok – élvezve az irántuk megnövekedett érdeklődést és az 
önálló mozgásteret, egyszersmind okulva a korábbi, egyirányú kapcsolatrendszer ta-
nulságaiból – szívesen lavíroznak a „sokvektorú” külkapcsolatok nyújtotta lehetőségek 
között. Számos belső és egymás közötti ellentétük mellett – a befektetők megnyerésére 
való tekintettel is – mindannyian érdekeltek a régió stabilitásában. Ez alapvető érdeke 
az afganisztáni erőfeszítéseit fokozni szándékozó Egyesült Államoknak is, az ország 
helyreállításához szükséges energiaforrások, a határvédelem, az utánpótlási útvona-
lak biztosításában ugyanis a szomszédos országok együttműködése elengedhetetlen. 
Gyorsan változó világunkban nehéz pontosan megjósolni, hosszabb távon miként ala-
kul egy-egy régió jelentősége, kapcsolatrendszere. Annyit azonban bízvást állíthatunk, 
a „Nagy Játszma” folytatódni fog, s az ázsiai kontinens szerepének növekedése a ten-
gerektől távol eső, ám számos adottsága miatt csábító belső régiók helyzetére is jelentős 
hatással van.
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Résumé

Increasing Traffic on the Silk Road – a New Phase of the ”Great Game” 
in Central Asia

The Central Asian region and its newly independent states have been gaining increas-
ing importance since the fall of the Soviet Union due to their location at important 
crossroads connecting East and West, North and South, abundant energy resources, 
and the proximity to countries of great opportunities and also volatility. For many cen-
turies being the main communication route for trade and cultural exchange between 
China and the West, the Silk Road and the countries along it are again attracting the 
attention of the great powers, the major actors of  the geostrategic play in Eurasia.

This article examines the current trends of development in Central Asia, focusing on 
China’s, the EU’s, Russia’s and the US’ efforts to increase their presence and predomi-
nance in this region, in terms of both economic and strategic, and also of cultural influ-
ence. The paper contains a brief exposure of how the main powers’ strategic interests 
compete with each other in Central Asia in the fields of securing oil and natural gas im-
port, creating new communication channels, gaining market opportunities, enhancing 
stability, and struggling for dominance in the cultural orientation of the people living 
in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Finally, some 
concluding remarks are offered on the future geoeconomic and geopolitical strategic 
relationship between the countries of the region and the possibility of revitalizing the 
spirit of the Silk Road.


