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Előszó helyett  
Reflexiók Oroszország megítéléséről  
és a magyar–orosz viszonyról
Terényi János

Oroszország a magyar külpolitika egyik legtöbb belső vitát kiváltó partnere. 
Kétoldalú kapcsolataink ma sem mentesek a történelmi emlékezet hordalékától. 
A rendszerváltozás, illetve Magyarország geostratégiai státusának gyökeres 

megváltozása, NATO- és EU-taggá válása a magyar–orosz kapcsolatokban – kölcsö-
nösen elismert – politikai vízválasztó, ám a gazdasági szálak tágabb összefüggéseinek 
mérlegelésekor, különösen pedig a hazánk energiaellátásában betöltött orosz szerep ér-
tékelésekor a nem is olyan távoli múlt (vélt vagy valós) visszfénye befolyásolja a tisztán 
racionális érvelést. A mai Oroszország megítélése bizonyos értelemben még mindig olyan bel-
politikai azonosulási és önreflexiós szereppel bír, amelyben – többé-kevésbé rejtetten – a ma-
gyar–szovjet/orosz kapcsolatok örökségéhez és a 20. század második felének magyar 
történelméhez való viszonyulás aktuálpolitikai szempontjai, emocionális mozzanatai 
is megjelennek. A magyar–orosz viszony mindemellett nem értelmezhető pusztán kétoldalú 
keretek között. Jellege, mélysége és intenzitása külkapcsolataink széles spektrumában ori-
entációs értékű, s érzékenyen befolyásolja Magyarország nemzetközi megítélését. Mindennek 
fényében aligha meglepő, hogy az orosz kapcsolat időről időre kiéleződő politikai vita 
tárgya Magyarországon (is), s – a határon túli magyarság ügye mellett – azon témakö-
rök egyike, amelyek tekintetében egyelőre nem körvonalazódik külpolitikai konszenzus.

A Külügyi Szemle a fentiek tudatában vágott bele abba a vállalkozásba, hogy te-
matikus számot jelentessen meg Oroszországról és a magyar–orosz kapcsolatokról.  
A Magyar Külügyi Intézetnek – ars poeticájához híven – a magyar külpolitika fókuszá-
ban álló leglényegesebb és legaktuálisabb kérdésekkel kell foglalkoznia, még akkor is  
(sőt különösen akkor), ha azok a különféle nézetek és értékelések ütköztetésével járnak. 
A Külügyi Szemlének olyan témákban kell megnyilatkoznia, amelyek kapcsán elemző-
ink – intézeti kutatóink és külső szerzőink – nemcsak a hazai közönség felé tudnak 
érdemi mondandóval előállni, de a magyar nézőpontok bemutatása a külföldi szakér-
tőknek is fontos adalékokkal szolgálhat. Szerkesztési alapelvének megfelelően e szá-
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munk is széles tematikai és megközelítésbeli spektrumot ölel fel, s szándéka, hogy a témánk 
szempontjából releváns hazai vélemények metszetét adja.

Jelen előszó nem azzal a szándékkal íródott, hogy „harmonizálja” az e számban 
megjelentetett véleményeket. Szerzője nem formál igényt magának az Oroszország-
szakértő piedesztáljára, inkább a magyar külpolitika tágabb összefüggéseit próbálja 
bemutatni. Oroszország külső megítélésének ambivalenciáira, valamint ebből levezet-
hetően a magyar–orosz kapcsolatok dilemmáira és Oroszország-politikánk formálásának 
többsíkú szempontjaira igyekszik rávilágítani – anélkül, hogy bármilyen „hivatalos néző-
pont” képviseletére, komplett relációs koncepció felvázolására, vagy – mégoly fontos 
– részterületek mélyebb taglalására vállalkozna.

*
Oroszország megítélése a nemzetközi kapcsolatokban is hagyományosan vitatott, sze-
repe nehezen kategorizálható. Az európai civilizáció markáns jellemzőket magán vise-
lő része, amely sajátos (sui generis) fejlődéséből adódóan az államszervezés, az állam és 
a társadalom viszonya, illetve a társadalmi és politikai magatartási minták tekintetében 
a Nyugattól erősen különböző utat járt be. Egymásra gyakorolt hatásuk ugyanakkor 
távolról sem elhanyagolható: az orosz „magas kultúra” a Nyugat csodálatát és elisme-
rését vívta ki, míg az orosz elit jelentékeny része történelmileg nyugatos vonzalmak-
kal bírt, s az ország erőltetett, autoriter modernizálását célul tűző kezdeményezések 
– legalábbis technikai értelemben – gyakran szintén nyugati példákat tartottak szem 
előtt. Oroszország a külső hatásokat mindig „önnön képére és hasonlatosságára” formálva tette 
magáévá, ami egyúttal azzal a következménnyel is járt, hogy sajátos fejlődési modelljét 
nem volt képes tartósan exportálni. A szétágazó történelmi fejlődés ellenére közös európai 
civilizációs gyökerek a „közelség” és a „másság” kettősségét kölcsönzik a Nyugat és 
Oroszország kapcsolatának; azok az elvárások, hogy a „nyugati normáknak” megfe-
leljen, jóval erőteljesebben fogalmazódnak meg vele szemben ma is, mint más, teljesen 
eltérő civilizációs karakterű világpolitikai szereplők – például Kína – irányában.

Noha Oroszország – már csak földrajzi dimenziói miatt is – a nemzetközi kapcsola-
tok egyik kiemelkedő fontosságú tényezője, külső szerepvállalása és külföldi megítélése 
mindig is tükrözte az orosz fejlődés sajátosságait és belső ellentmondásait. Az orosz kül-
politika – diplomáciája kvalitásai ellenére – hagyományosan nem kis részben erőpolitika, 
amely a soft power eszközeire kevésbé tud támaszkodni. Oroszország nemzetközi szerepének 
történelmi ellentmondása éppen abban rejlik, hogy bár szélesebb körű dominanciára tett erőfeszíté-
sei – kapacitásainak korlátai és az általa kínált modellek jellege miatt – hosszú távon nem lehettek 
sikeresek, ám az erőpolitika forrásai elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy saját földrajzi környeze-
tében, korszakonként változó hatókörben, többé-kevésbé tartós befolyási zónákat hozzon létre.

A fentiekből következik az Oroszország külső megítélését hagyományosan jellemző 
harmadik ellentmondás, amely az országhoz kötődő biztonsági és politikai dilemmák szél-
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sőséges ingamozgását jelzi. Egy „túl erős” Oroszország – a neki tulajdonított expanziós 
szándékok miatt – nemzetközi biztonsági kockázat, csakúgy, mint egy „túl gyenge” 
Oroszország, amely – területi kiterjedése miatt is – egy széles spektrumú instabilitás 
veszélyével terhes politikai vákuum megjelenését vetítheti előre.

A felsorolt ellentmondásokat tükrözi az Oroszországgal szemben az elmúlt szűk két év-
tized folyamán megfogalmazott elvárások erős hullámzása. A kilencvenes évek első felének 
talán legfontosabb világpolitikai fejleménye és biztonsági hozadéka az egykori Szovjet-
unió lényegében békés felbomlása volt. Ennek menete – az utódállamok belső átalakulási 
folyamatainak súlyos politikai, gazdasági és morális ellentmondásai ellenére – megha-
zudtolta azokat a borúlátó jóslatokat, amelyek éles, akár fegyveres útra terelődő társa-
dalmi konfliktusokkal, emigrációs hullámokkal, erőszakos területi változásokkal és a 
nukleáris kapacitások illegális proliferációjával fenyegettek. A jelcini korszak másik ta-
nulsága ugyanakkor éppen az, hogy Oroszország végül is nem tudott és nem is kívánt har-
monikusan betagozódni egy olyan formálódó nemzetközi rendbe, amely számára junior partneri 
státust kínált. Fokozatosan teret nyert Moszkvában az a vélekedés, hogy az „elvesztett” 
hidegháború után a nyugati hatalmak Oroszországgal szemben nem a „bécsi” (a bé-
csi kongresszus által kidolgozott, a napóleoni háborúk utáni európai rendben a legyő-
zött Franciaországnak is szerepet kínáló) egyensúlyi modellt, hanem a „versailles-i”  
(az első világháború veszteseivel leszámoló) mintát követik. Az orosz elit és a társada-
lom zöme a Szovjetunió felbomlását és Oroszország nemzetközi tekintélyének degra-
dálódását vereségként élte meg, s ez – a belső gazdasági és társadalmi feszültségekkel 
együtt – megteremtette a feltételeket a konszolidáció putyini útjához, amely – a belső stabilizáció 
erősen (re)centralizáló hatalmi struktúrája és stílusa révén – az orosz külpolitikába is tartalmi és 
módszertani átrendeződéseket hozott.

A putyini konszolidáció bázisáról, eszközeiről, módszereiről és következményei-
ről zajló nemzetközi viták által felvetett számos dilemma közül ez alkalommal csak 
kettőre utalnék, amelyek egymással szorosan összefüggenek. Élénk polémia tárgya 
az energiahordozók stratégiai szempontoknak megfelelő felhasználása az orosz külpolitikában.  
Az a körülmény, hogy a szénhidrogénszektor – az orosz export és a költségvetési bevételek ki-
emelkedő jelentőségű forrásaként – a belső konszolidáció alapját és az egyre magabiztosabb orosz 
külpolitika hátterét képezi, egyszerre bizonyítja Oroszország konjunkturális (a nemzetközi kő-
olaj- és gázpiac árfeltételeitől függő) erősségét és strukturális gyengeségét. A szénhidrogének 
stratégiai jelentősége nem mai keletű felismerés – talán elég az 1973-as arab–izraeli 
háborút követő, az arab kőolajtermelő országok részéről kezdeményezett nemzetközi 
szállítási bojkottra emlékeztetni. „Az energia geopolitikája” jegyében a szénhidrogén-
szektor – különösen a gázexport és a vezeték-infrastruktúra – jól látható helyet foglal 
el az orosz külpolitika hatalmi eszköztárában. Nem kívánok bekapcsolódni azokba a 
meglehetősen meddő vitákba, amelyek arról folynak, hogy a kőolaj és a földgáz lehet-e 
„normális” piaci árucikk (commodity), de felmerül a kérdés, hogy az orosz szénhidro-
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génvagyon és a ráépülő „félállami” szektor nélkül vajon milyen belső stabilizációs és 
külső érdekérvényesítési eszközök állnának Moszkva rendelkezésére. A válasz nyilván 
a hadiipari export (mint az orosz ipar talán egyetlen nemzetközileg valóban verseny-
képes ágazatának) felfuttatása és a külpolitika ennek megfelelő alakítása lenne – ami 
a legkevésbé sem szolgálná a nemzetközi biztonság érdekeit. Az orosz gazdaság struk-
turális gyengeségével kapcsolatos dilemmák a nemzetközi pénzügyi válság, valamint a 
szénhidrogénárak csökkenése miatt tovább éleződnek, hiszen a putyini–medvegyevi kon-
szolidáció anyagi alapjainak kifulladása középtávon előre nem látható következményekkel járhat 
az ország belső állapotában és külpolitikai magatartásában egyaránt.

Oroszország külső megítélésében az elmúlt tíz hónapban szélsőségesebb kilengéseket ta-
pasztaltunk. Ezek „határértékeit” egyrészről a tavaly augusztusi orosz–grúz fegyveres 
konfliktus nyomán a nyugati államok és Moszkva viszonyában bekövetkezett erőtel-
jes lehűlés, másrészről pedig az Obama-adminisztráció hivatalba lépése után látványosan 
kezdeményezett – és az Európai Unió által is egyetértéssel követett – „újrakezdés”, a képletes 
reset button jelölte ki. A globális pénzügyi és gazdasági válság leküzdését célzó erőfe-
szítések nemzetközi infrastruktúrájában bekövetkezett eltolódások, a G20-ak előtérbe 
kerülése Oroszország partnerként történő integrálásának, s nem – mint ahogy attól tavaly 
augusztusban félni lehetett – valamiféle „mini hidegháború” gerjesztésének irányában 
hat. A „korhangulat” – ellentmondásos elemekkel tarkított – változásának érzékeltetése 
céljából idézzük fel a Nixon Center és a Belfer Center (a Harvard Egyetemen belül mű-
ködő John F. Kennedy School of Government kutatóintézete) által ez év márciusában 
közösen megjelentetett, The Right Direction for U.S. Policy toward Russia címet viselő 
stratégiai tanulmányt. Ez az amerikai–orosz viszony konstruktív átértékelésére és a 
két ország közötti érdemi együttműködésre szólít fel, éppen azokban a Washingtonban 
prioritást élvező kérdésekben (a terrorizmus elleni küzdelem, Irán, Afganisztán, Közel-
Kelet, Európa biztonsága, a nukleáris stratégiai támadófegyver-rendszerek korlátozása 
stb.), amelyekben Oroszország szerepének és érdekeinek negligálása kifejezetten az amerikai 
érdekérvényesítés hatékonysága ellen hat. A „kétpárti” szerzői kollektíva által jegyzett ta-
nulmány – miközben síkraszáll a demokrácia és az emberi jogok védelmében – elismeri 
az orosz történelem és a „tradíciók” súlyát, az orosz társadalom „saját ütemű” fejlődé-
sét, s az orosz külpolitikai szándékok, illetve az azokat motiváló érdekek megértésére 
és empatikus mérlegelésére ösztönöz.

*

A magyar külpolitika vonatkoztatási közege távolról sem homogén Oroszország megítélésében. 
A magyar–orosz kapcsolatok stratégiai irányainak megrajzolása és „finomhangolása” 
nyilván már csak ezért sem történhet a nemzetközi politika főszereplői között formáló-
dó viszonyok mechanikus leképezésével.
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Az Egyesült Államok mindenekelőtt geopolitikai szemüvegen keresztül szemléli az orosz kap-
csolatot, az egymást követő washingtoni adminisztrációk ideológiai vagy pragmatikus 
természetű preferenciái globális összefüggésekbe helyezik a Moszkvához fűződő kap-
csolatok alakítását. A pragmatikus megközelítés esélyét a következő időszakban para-
dox módon erősítheti, hogy – mint az a nemzetközi pénzügyi válság kitörése óta egyre 
világosabban kitűnik – az Egyesült Államok szempontjából a Kínához fűződő viszony 
– minden ellentmondásossága ellenére – kétoldalú és globális összefüggésekben egy-
aránt erőteljesen felértékelődik („G2”), hozzá képest Oroszország a nemzetközi politika 
kétségkívül nagyon fontos, de már nem elsődleges figyelemben részesülő szereplője.
Kína felemelkedése – nem is olyan távoli perspektívában – a geopolitikai szereplők kö-
zötti összetett érdekviszonyok átrendeződését eredményezheti, s a módosuló globális 
környezet kihat az amerikai–orosz kapcsolatok hangnemére és hangsúlyaira is.

Az Európai Unió megközelítése többrétegű. Az EU–orosz viszonyban a geopolitikai hát-
tér nem annyira meghatározó; a földrajzi közelségből fakadóan a gyakorlati együttmű-
ködés kérdései (kereskedelem, tőkebefektetések, energia) nyomatékosabbak. Az orosz 
kapcsolat szempontjait tekintetbe vevő megközelítés több súlyponti EU/NATO-tagál-
lam részéről olyan területeken is gyakran érezteti hatását – például a NATO bővítésé-
nek további menetét vagy az Európai Unió keleti szomszédsági politikájának ambí-
ciószintjét illetően –, amelyek hagyományosan orosz stratégiai „idegeket” érintenek. 
Az EU ma még nem beszél „egységes hangon” Oroszországgal, s ez megfelel az orosz érdekek-
nek és preferenciáknak. A kétoldalú kapcsolatok a legtöbb tagállam számára konkrétab-
bak és fontosabbak, mint az uniós szintűek, s ezt a gazdasági érdekeltségek súlya és az 
energiaellátásban elfoglalt orosz részesedés mértéke tovább differenciálja.

Magyarország földrajzi környezetében, illetve a saját „országkategóriáját” képező 
kelet-közép-európai államok jelentős részében a történelmi emlékek – amelyeket az orosz 
külpolitika gyakran konfrontatívnak érzett stílusa még inkább felerősít – emocionális 
és aktuálpolitikai értékkel bírnak. Ez különösen Lengyelországra és a balti államokra 
érvényes, de nem szabad elfeledkezni a cseh külpolitika erőteljes emberi jogi dimenzió-
jából fakadó távolságtartásáról, illetve a Moldova kapcsán máig ható román–orosz köl-
csönös bizalmatlanságról sem. Minél kisebb az Oroszországtól való földrajzi távolság, annál 
inkább csökken a – geopolitika szintjén tisztábban látható – globális összefüggések logikai ereje; 
az orosz belső viszonyok és külső hatalmi törekvések ellentmondásai közvetlenebbül érzékelhetők, 
miközben a kapcsolatok hangsúlyait a jól kitapintható gyakorlati érdekeltségek és a történelmi 
gyökerű érzelmek gyakran ellentmondásos elegye alakítja.

*

Egy ország külpolitikája – ha az a koherencia igényével lép fel – nyilvánvalóan több és 
összetettebb, mint a kétoldalú relációs politikák mozaikszerű összképe. A külpolitika 
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egységes vonalvezetéséhez (geopolitikai orientáció, értékek, szövetségi kapcsolatok, a 
partnerek fontossági sorrendje, gazdasági preferenciák) kell az egyes relációs politi-
káknak illeszkedniük, még olyan fontos partnerek esetében is, mint Oroszország.

Az Oroszországhoz fűződő viszonyunk irányainak és hangsúlyainak meghatározása nem 
pusztán kétoldalú relációs kérdés, hanem a nemzetközi életben elfoglalt pozíciónk fontos össze-
tevője is. Hazánk a transzatlanti közösség része, külpolitikánk meghatározó vonatkoztatási kere-
tét a NATO- és EU-tagság képezi. Ez kijelöli azon alapvonalakat, amelyek figyelembevételével a 
magyar–orosz szelektív partnerségi viszony érdekeinknek megfelelően fejleszthető és fejlesztendő. 
Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az Oroszország irányában folytatott magyar 
külpolitika csupán transzatlanti és uniós partnereink orosz kapcsolatainak tartalmához 
és hangvételéhez történő folyamatos alkalmazkodásból állna, hiszen – mint láttuk – 
Oroszország megítélése, a Moszkvához fűződő kapcsolatok intenzitása időszakoktól és 
országoktól függően jelentős kilengéseket mutat. A folyamatos és többirányú alkalmaz-
kodás következetlen külpolitikai szlalomozáshoz vezetne, aminek minden fordulatát az 
éppen aktuális – valós vagy vélt – külső elvárások, nyomások és befolyások eredője ha-
tározná meg. Kapcsolati politikánk zsinórmértékét értelemszerűen a magyar érdekek-
nek kell képezniük, amelyek alapján úgy kell Magyarország helyét megtalálnunk, hogy 
az a transzatlanti közösséghez való tartozásból fakadó vonatkoztatási keretek között 
tükrözze Oroszország iránti együttműködési készségünket. A magyar külpolitikának csak 
a szilárd NATO- és EU-beágyazottság adhat valós tekintélyt Moszkvában, így tudjuk elkerülni 
még a felületes látszatát is annak, hogy Magyarország az orosz érdekek „előretolt bás-
tyája” lenne a kelet-közép-európai térségben és az euro-atlanti szervezetekben.

Nyilvánvalóan nem tehetünk egyenlőségjelet az egykori Szovjetunió és a mai Orosz-
ország külpolitikája között, ami az Európával és közvetlen térségünkkel kapcsolatos 
orosz törekvések józan mérlegelését feltételezi. Igyekeznünk kell megérteni és reálisan ér-
tékelni azon érdekeket, célokat, stratégiai és taktikai megfontolásokat, amelyek a Kelet-Közép- 
Európa, s ezen belül Magyarország felé irányuló orosz politikát motiválják. Az orosz külpoliti-
kában Magyarország saját jogú értéke korlátozott. A magyar–orosz viszony aszimmetrikus 
jellege a két fél közötti dimenziókülönbségben és az érdekek megjelenítésének eltérő 
térbeli és tematikus spektrumában egyaránt megmutatkozik. Az orosz diplomácia a 
fontos világpolitikai, stratégiai és biztonsági kérdésekben a „nagyhatalmi kategóriá-
ban” keresi és leli fel tárgyalópartnereit. E szelekciós szempontot az EU irányában is 
alkalmazza: a „nagy tagállamokat” fogadja el egyenrangú partnerként, kapcsolataiban 
a kétoldalú csatornákat részesíti előnyben. Moszkvából nézve Budapest inkább regionális 
és európai összefüggésekben fontos. Relatív értéke a – térségbeli összehasonlításban – elő-
ítéletektől és oroszellenes érzelmektől mentes, alapvetően pozitív hozzáállású partneri 
viszonyon alapuló, szélesebb földrajzi hatókörű pozícióépítés lehetőségében, az egysé-
ges európai piacon történő befektetői és vállalati megjelenésben, mindenekelőtt pedig 
az európai energiaszállítási, -tárolási és -elosztási rendszerekben való részesedés foko-
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zatos kiszélesítésében ragadható meg. E gazdasági expanzióban az üzleti és a politikai 
komponensek közötti átfedés miatt stratégiai szándékok is felsejlenek.

A magyar külpolitika léptéke értelemszerűen más. Az orosz kapcsolat külső argu-
mentálásában fontos elem a „bevonási politika” – lehetőségeinkhez és adottságainkhoz 
mért – elősegítése, azaz annak elismerése, hogy Oroszország megkerülhetetlen part-
nerünk, s e ténnyel mind a NATO-nak, mind az EU-nak széles körben számolnia kell.  
A kétoldalú kapcsolatok bővítéséhez fűződő konkrét magyar érdekeltségek ugyanak-
kor zömmel gazdasági jellegűek, s az orosz piacon való jelenlétünk erősítésével és hazánk 
energiaellátásával állnak összefüggésben. Mivel a Magyarországgal kapcsolatos orosz, 
illetve az Oroszországgal kapcsolatos magyar törekvések metszéspontjában a gazdasá-
gi és az energetikai szférák állnak, érdemes e két mozzanatra külön is kitérni.

Magyar részről a keleti piac ígéretes lehetőségei hangsúlyosan szerepelnek az Orosz-
ország irányában folytatott intenzív kapcsolatépítés – benne a magas szintű politikai 
kontaktusok – motivációi között. Megkérdőjelezhetetlen tény, hogy az utóbbi években 
a magyar–orosz gazdasági kapcsolatok dinamikája felgyorsult; 2008-ban tizennégymil-
liárd dollárt elérő forgalommal Oroszország – a kimagaslóan listavezető Németország 
után – második legjelentősebb kereskedelmi partnerünkké vált, a befektetések mindkét olda-
lon másfél milliárd dollárt tettek ki. A fentieket értelemszerűen árnyalja, hogy az orosz 
relációban termelődik ki – a kínai után – a második legnagyobb kereskedelmi deficitünk, bár 
annak volumene – Kínával ellentétben – csökkenő tendenciát mutat. A zömében (92 szá-
zalékban) energiahordozókból álló import ellentételezésében 2007-ben 1:2,2, míg tavaly 
1:2,7 fedezeti arányt sikerült elérni, ami – a nemzetközi szénhidrogénárak változását is 
figyelembe véve – jelzi az exportdinamika potenciális határait is. 2008-ban a magyar ki-
vitel négy százaléka (négymilliárd dollár) ment Oroszországba, ami mutatja, hogy a ma-
gyar gazdaságnak és egy széles vállalati körnek szüksége van a keleti piacra. Hazánk szá-
mára Oroszország a külpiaci diverzifikáció fontos terepe. Az orosz piac nyújtotta lehetőségeket 
ugyanakkor reálisan kell értékelnünk. Oroszország éves összbehozatala – 2008-ban három-
százkétmilliárd dollár – csupán egyharmaddal haladja meg Lengyelországét, s hatvan 
százaléka az olaszországinak. Az Oroszországba irányuló magyar kivitel nagyságrendje 
– kétségtelen dinamikája ellenére – a szlovákiai és a romániai exportunk kategóriájában 
mozog – azzal a különbséggel, hogy e két utóbbi relációban tetemes magyar kereskedel-
mi többlet halmozódik fel. A további piacbővülésnek a nemzetközi gazdasági-pénzügyi 
válság Oroszországot sem kímélő hatása is gátat szab – ezt már érzi a magyar vállalati 
szektor. A két ország közötti kapcsolatok általános hangulata, a politikai viszony minősége befo-
lyással van a gazdasági együttműködés menetére, ami az esetek többségében mentes ugyan a 
közvetlen politikai előfeltételektől, ám az orosz üzleti szereplők folyamatosan érzékelik 
a politikai szféra áttételes jelzéseit, nem is beszélve a régiók irányában folytatott magyar 
piacbővítési törekvések fogadtatásának mikéntjéről. A magyar gazdaságnak Oroszország 
nagyon fontos piaca, de orosz piaci függőségünk exportoldalon nem stratégiai mélységű, 
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általános külpolitikai orientációnkat önmagában nem befolyásolhatja, s nem is engedhető meg, 
hogy azt bármely, az orosz relációban érintett üzleti részérdek befolyásolja.

A magyar–orosz viszony legérzékenyebb pontja az energetika. A hazai szénhidrogén-
ellátásban forrásoldalon elfoglalt domináns orosz pozíciók, a konkurens gázvezetékter-
vek körüli nemzetközi vita itthoni tükröződése, valamint az orosz akvizíciós törekvé-
sek fókuszálják mindazokat a Magyarország energiabiztonsága kérdésében összecsapó 
– bel- és külpolitikai elemekkel egyaránt átszőtt – véleményeket, amelyek a kétoldalú 
kapcsolatok hangnemének befolyásolása mellett az ország nemzetközi megítélésének 
is markáns tényezőjévé váltak. Az ismert adatok, tények és polemikus vélemények is-
métlése helyett koncentráljunk az alaphelyzetre: Magyarország egyoldalú függése az 
oroszországi forrásoktól a földgáz, a kőolaj és a nukleáris fűtőelemek vonatkozásában 
egyaránt fennáll. Ez szélesebb regionális kitekintésben is igaz: az egykori szocialista or-
szágok a rendszerváltás óta eltelt két évtized folyamán nem tudták érdemben csökken-
teni az orosz energiahordozóktól való függőségüket, energiamérlegükben e források az 
EU 15-énél lényegesen nagyobb részesedést foglalnak el. Míg a kőolajbeszerzések te-
kintetében az Adria-vezeték léte és a nemzetközi kőolajpiac természete Magyarország 
számára a diverzifikáció valós esélyét hordozza, addig a hosszú távú szerződésekre és 
vezetékrendszerekre épülő földgázszektor merevsége súlyos energiabiztonsági kocká-
zat. Erre a telente immár periodikusan ismétlődő orosz–ukrán gázviták – többsíkúan 
értelmezendő – következményei is rávilágítanak. A domináns orosz forrásokon és az 
instabil ukrán tranzitútvonalon alapuló gázellátás problémáját két további vetület, a 
diverzifikáció kétféle útját és módját jelentő vezetékalternatívák – a Déli Áramlat és a 
Nabucco –, illetve a hazai energetikai szektorban kibontakozódó orosz tulajdonszerzési 
expanzió (Mol–Szurgutnyeftyegaz) árnyalja tovább.

A Déli Áramlat és a Nabucco projektjei közötti versengés stratégiai horizontja – amellett, hogy 
a hazai gázellátás forrásarányait (nem döntő mértékben) befolyásoló tényező – jóval meg-
haladja a magyar külpolitika hatókörét. Önmagában mindkét projekt racionális és tény-
leges igényeknek felel meg. A Gazprom és az olasz ENI partnerségén alapuló Déli Áram-
lat – Magyarországra is tervezett gáztárolókkal – a növekvő bizalmatlansággal övezett 
ukrajnai tranzittal szemben kínál alternatívát mind az orosz szállítónak, mind az európai 
fogyasztónak. A Nabucco Oroszország kihagyásával, a Kaszpi-tengeri és közép-ázsiai for-
rásokat kapcsolná hozzá az európai piachoz, ami a várható piaci részesedés korlátozottsá-
ga ellenére forrás- és útvonaloldalon egyaránt diverzifikációs tényező. Egyfelől az európai 
gázpiacon belüli orosz részesedés mértéke és Ukrajna mint tranzitország kikapcsolása, 
másfelől a Kaszpi-tengeri és a közép-ázsiai gázvagyon Európa felé vezető útjának megte-
remtése és Oroszország közvetítő szerepének kiiktatása olyan léptékű stratégiai játszma, 
amely üzleti és geopolitikai elemeket egyaránt magában foglal. Ebben az összefüggésben Ma-
gyarország nem lényegtelen, ám végső soron kiváltható tranzitállam, amely önmagában 
nem képes eldönteni a Déli Áramlat és a Nabucco közötti „vagy-vagy”, illetve „is-is” vitát, 
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a rivális vezetékek körüli jövedelmezőségi, megvalósíthatósági, energiabiztonsági és stra-
tégiai dilemmákat. A magyar külpolitika örvendetes tanulékonyságról tett tanúbizony-
ságot azzal, hogy a meglehetősen ellentmondásos visszhangot kiváltott „a Nabucco egy 
álom” típusú megnyilvánulásoktól eljutott a 2009. januári budapesti Nabucco-értekezletig; 
Magyarország a saját érdekei szempontjából racionálisan cselekszik, amikor mindkét 
projektben partneri szerepet vállal. Az, hogy az orosz Szurgutnyeftyegaz megvásárolta a 
Mol részvényeinek 21,2 százalékát kitevő – korábban az OMV birtokában lévő – részét, 
a kelet-közép-európai államok, különösen a Déli Áramlat tervezett nyomvonala mentén 
fekvő országok energetikai szektoraiban tapasztalható orosz tulajdonszerzési törekvések 
keretében értelmezendő. A tranzakció ténye, körülményei, az orosz befektetőt körülvevő 
átláthatatlanság, valamint a vásárló további szándékait illető homály a bizalmatlanság ele-
meit erősítik a magyar–orosz kapcsolatokban.

Mind a „gázvezeték-diplomácia”, mind a térségbeli országok energiaszektorát célzó orosz 
expanziós törekvések kezelése olyan súlyú kérdés, amely a nemzeti szintű energiapolitikánál 
szélesebb, európai uniós keretekbe kívánkozik. A magyar–orosz relációban aszimmetriaként, 
egyoldalú ráutaltságként jellemezhető energetikai kapcsolatok az Európai Unió és 
Oroszország viszonylatában kölcsönös függésként jelennek meg, hiszen Oroszország 
– részarányának növekedése ellenére – távolról sem az EU egyetlen szállítója, viszont 
az orosz külkereskedelem bevételeinek jelentős hányada az Európába irányuló szén-
hidrogénexportból származik. Az EU közös energiapolitikájának megteremtése, kül-
kapcsolati dimenziójának (benne az EU–orosz energiadialógusnak) az együttes megje-
lenítése, az egyesített energiapiac létrehozása, valamint a vezetékrendszerek regionális 
és uniós összekapcsolásának megteremtése megkülönböztetett magyar érdek, mivel ez 
hozhatja létre azt a közös platformot, amely elejét veszi annak, hogy Európa energiafüggőségét 
Oroszország politikai célok érdekében használhassa fel. A közép- és hosszabb távon kibonta-
kozódó trendek – a ma még nehezen hozzáférhető gáz- és kőolajkészletek gazdaságos 
kitermelését lehetővé tevő új technológiák érett korba lépése, az LNG piaci részará-
nyának növekedése, az orosz és a közép-ázsiai gázkészletek iránti dél- és kelet-ázsiai 
kereslet erősödése – által megteremtett esélyeknek és kihívásoknak, beleértve az ener-
giahordozók globális piacának szállítóival fenntartott kapcsolatok alakítását is, csak az 
EU szintjén és kereteiben lehetünk képesek megfelelni.

Mindez szélesebb tematikai összefüggésekben is irányadó. A magyar–orosz kapcso-
latokban – már csak a méretkülönbség okán is – meglévő aszimmetriát kétoldalú kere-
tekben nyilván nem tudjuk áthidalni. Oroszország irányában Magyarország csak szélesebb 
szövetségesi és partneri kapcsolatrendszerén keresztül tud valóban egyenrangú, stratégiai síkon 
is meghatározó viszonyt fenntartani, ami egyben a szorosan vett kétoldalú kapcsolatok ügyeiben 
is hátteret biztosít. E háttér három, egymásra épülő rétegből – a kelet-közép-európai országok kö-
zötti egyeztetésekből, az Európai Unió közös hangú politizálásának megteremtéséből, valamint a 
transzatlanti együttműködés szilárdságából áll. E hármas keret nem zárja ki az árnyalatok 
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és hangszínbeli különbségek meglétét, amelyek révén a – regionális összehasonlításban 
– szubjektív előítéletektől mentesebb, racionális magyar szemléletmód érvényesíthető, 
ám világosan meghúzza azokat a határvonalakat, amelyek keretéből a magyar külpo-
litika sem „lóghat ki”.

Az Oroszországot minden nézetkülönbség mellett partnernek tekintő, konstruktivi-
tásra törekvő, az orosz felet a nemzetközi együttműködések hálózatába minél mélyeb-
ben bevonni kívánó irányvonal elősegítése magyar érdek. Az orosz „specifikumok” 
figyelembevétele nem jelentheti ugyanakkor az ország „posztimperiális” státusát gyak-
ran szűknek érző, Kelet-Közép-Európában hídfőállásokat kiépíteni igyekvő, a „közel 
külföld” irányában befolyási igényt támasztó orosz külpolitika pretenzióinak – akár 
hallgatólagos – elfogadását. A kibővített EU/NATO és Oroszország közötti zónát – 
az EU Keleti Partnerséggé továbbfejlődő szomszédsági politikájának, illetve a NATO 
partnerségi kapcsolatainak és valamikori potenciális bővítésének célterületét – nem a 
befolyási küzdelem övezeteként, hanem a stabilizáló együttműködés területeként célszerű 
értelmeznünk, hasonló megközelítést várva el az orosz politikától is. Ebben az össze-
függésben különösen Ukrajna független, demokratikus, orientációját szabadon megvá-
lasztó, politikailag és gazdaságilag konszolidált államként történő megerősödése geo-
politikai fontosságú kérdés, ami nagyon lényeges összetevője a transzatlanti közösség 
és Oroszország közötti kapcsolatok alakulásának, s amellett a magyar–orosz viszony 
keretfeltételeire is jelentős befolyást gyakorol.

A saját kapacitásainak és befolyásának korlátaival tisztában lévő magyar diplomáciának a 
szó szoros értelmében vett kétoldalú viszonyon kívül is van mozgástere az orosz kapcsolatok-
ban. Politizálásunk meghatározó euroatlanti kereteit és regionális szempontjait szem 
előtt tartva, az EU–orosz viszony építésében és a Keleti Partnerségben egyaránt aktív 
szerepet vállalva, a kétoldalú kapcsolatokat a magyar külpolitika stratégiai érvényű 
vonatkoztatási pontjai által kijelölt mezsgyén belül építve tölthetjük be azt a pragmatikus 
– de értékelvű – szerepet, amely az EU- és NATO-tag Magyarország keleti politikájától 
elvárható.

Budapest–Szentendre, 2009. május


