TIKA

GAZDASAG

lnter

1,

1

q

1
:

1

nk
vagy a keleti nyitds nem az
megval6sitand6 c6l -
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eleiin elfoglaho allonuishe\A wa\hingtonban, nitf2015

l,ponlon wttak az anedkti-nu-

gat

kopcsolatok. Jarult dzdta valome-

lyest a helyzet?
Igen, sokat er6sttdirlt a k6t o6zig karcsolau Ez nem jelenti azt, hogy minden
kdrd6st megoldottu.k, ds azl sem, hogy
nem lesznek a j0v6ben nehezebb pilla-

natok. Vannak olyan szerepl6k, akikre
m6g sokaig igaz lesz az a sajebs hozzidll6s. amil egyszer a szemembe js mondtak. miszerint ,,az 6n v6lem6nyemel a !e
t6nyeid nem fogjdk befolyisolni". De a

orvrg kapcsolatai sokkal osszelettebbek annrl, hogy egyeden t6ma donindlhasson. Id6nkdnt bizonyos k6rd6sek ,Neszik a f6 szerepet, kiildnitsen a m6didban,
de ett6l m6g a kapcsolatrendszer nagy 16k6t

sze j61

mdkddhet.
Itthon egJlmds utdn szorulndk
ki az atlantistdk a miniszterelniik kdrnyezet4b As a kiiliig/b6l is. Taldn ezitt
nem kap kell6 hangsilt't ez a kopcsolafienilyer? Van viszont helyette kele-

-

ti

6s

dili nliais,

-

Egyetlen szempont fontos, a ma-

ga hely6n mindenkinek k6pviselnie kell
a magyar drdekeket. Az atiantisla szerepldk komolyan dolgoznak ott, ahol az

atlantizmus ugyet el6re kell vinni. Viszont sflyos f6lre6r16s azt gondolni, hogy
csak az 6 dolgukril van sz6. mintha az
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egyik alteriilete lenne a magyar kiilpolitikanak. pdrhuzamosan rL{s,
p6lddul a keleti vagy a deli ilterulelekkel.
Az atlanli kapcsolat egy dltaldoos al4o-

adantizrus

az

kat jelent6, biztonsrgi keretrendszer Itl
szdvels6gel k6tottiink. Emellett persze
fontos a gazdas6gi kapcsolatok er6si16se a vil6g rn{s t6rs6geivelgy is mondhatndm, hogy ez egy olyan vonat, amelyen m.is orszdgok mAr r6g6ta iilnek. Mi
sem engedhetjiik meg magunknak, hogy
temaradjunk r6la. De a d6li vagy a kele-

ti nyitds nem az allantizmussal p6rhuza'
mos, vagy annak rovrsdra megvaldsitan_
d6 c6l- Nem szovetsdgi vonalat ,,vdltot_
tunk". hanem kieg6szitettUk (j, els6sor_
ban kiilgazdasdgi elemekkel.
- Minek ki*zirt0t6, hogt CD een Be

ne rigaconinus
Eggtenen ismit keminye kritizdl
ta a maglat korruinjt? MeglePte ez o
beszqd? Ezirt hivtdk haza a nagkd'
ametikai naglkdvet

vet asszonlt?

- A besz6d tartalmilag

nem hozolt

(jat,

ami az6rt sajndlatos, mert hozhatott vol_
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2015-t6l Magyarorsz6g wa_
shingtoni nagyfi6vete.
I2011-14i a minisztereln6k biz_

I
I
I

I

tonsiigpolitikai t6taniicsad6ia.
2006-11: a Mol_csoport nem_
zetk6zi kapcsolatok vezet6je.

1998-2002: kiil_ 6s biztonsiiqpolitikai Sllamtitk5r a Miniszter_
eh6ki Hivatalban.
lskoldlt Magyarorszdqon 6s az
Eqyesiilt Allamokban v6ge2te,
MA fokozatot a Johns Hopkins
Eqyetemen kapott, PhD_j6t a
Pezmiiny P6ter Katolikus EqYe_
N6gy gyermek 6desanyia.
(A teljes interji lapunk interne'
tes

oldalin olvasharS.)

na. Tavasz 6ta pozitiv tendencia €rezhet6, 6s ez a javuhs tiibbek kijzdtt a nagykolet csszony szemelyeq munkajanak az
eredmenye is. Allnolagos hazahivdsdnak
s€nmi alapja nen volL Kijz!€den kapcsotatban vagyunk vele, ez alkalornrnal p6ldd_
ul j6!"1 a beszed elhangz&a el6it egyeztel_
iiik a napot, amikor a mir aldor eltervezett
amerikai ritja soren taldlkozunk.

- Felrbpwnnek nlha ollvn

i;sszees'

kifts-ehAetek, hog az Eg/esiilt

Alh'

nok gtengiteni sz?retnq Eltnirylt, aiothodalon m?g a menekijlthulldm miigdtt
iswo$ingtont sejtik. ERz iin is Eut6'
pa-ellenes iflinlwndlat?
A kilencvenes 6Yek elej6n val6ban
voltak olyan amerikai v€lem6nyform,_
l6k. akik arr6l bes#ltek, hogy az Egye'
sult Allamoknak egy gyengEbb Eurdpa ,llna 6rdek6ben. Ez pontosan 25 6v_

c
vel eze16t1 volt. Mintegy mdsf6i 6vtiz€de egy eg6szen m6s amerikai kiilpolitikai irinylonal vdlt meghatdroz6vt az erdekeik szemponieMl egy er6sebb, patnerkdn! is cselekv6kdpes Eur6pa kell. Az
uki{n vilsig 6s a tefiorisia Iszlrm Allam
er6sb'd6se kapcsdn az elmilt 6vekben teljesen uralkod6 n6zett6 vdlt, hogy az iireg
kontinensre mint er6s stratdgiai partner
re van szuksdg. Ez nem elsdsorban az
Eur6prban fenntartand6 amerikai katonai jelenl6lr6l sz6l, amelynek meger6sitdsA6l Washingtonban 6ppen nagy vitik
folynak, hanem enn6l sokkal tdbbdl. A
nagy nenzetkijzi iiSyek egyntEs kezel6seben az Egyesiilt Allamoknak az az 6.
deke, hogy Eu6pa, azaz a kontinens orszagai er6sebb parmerei legyenek. Minl
ahogyan 6ppen a migiici6s vdlsdg is mutatia, az azonos dfi€htndii oftzrgok nagyobb ijsszefogds6ra van szUks€g, nem a
gyengit6#re. Engen egy6bk6nt zavar, ami-

kor a magyar sait6ban Amerikrval kap
csolatban megalapozatlan v6lem6nyek6s

hajmereszl6 ijsszeeskii!6s-elm6letek je'
leonek neg. Ugyanis ellerelil a figyelmet az 6sszer( 6s l6nyegi egyijttmfikdd6s elemeir6l. s gyengitik a bizalmat ak
kor, amikor 6ppen annak er6sit6se a kiviinalos. Enn6l persze sokkal jobban za'
var, amikor Magyaronzdgot alaptalanui
birrljrk az Egyesi.ilt Allamokban.
- Mit tud tenni egy illen kiilezett
hel!&tben eg! nagykdvet? Millen esz-

kijzei vannak a polilikusokkal lolJtatott tdwaldsokon, 6s hogjan kezeli
a mididt?
Amerik6ban is van kiiliinbs6g a v6lem6nyalkol6k 6s a mddia kdziitt. az 6n feladatom is mds a kdt terulelen. Rdviden:
a m6di6val kapcsolatban els6sorban a t6nyekhez vald mgaszkodism, a v6lem6ny
alkot6k fel€ pedig a kontextus megviligilisrra. a k6zds pontok meger6sit6s6re
tiirekszem. A legfontosabb evkdz a vi-

nem szabad n telies kapcsolatreodszert,
a mdsik orszig 6rt6keit alapjaiban megk6rd6jelezni.

- Az ometikdi naglkoretekfil azt
szoktik mondani: a legfontosabb, hW
leg)en eg/ kdzvetlen telelo l,onoluk oz
elnbkhdz. Ann!;l ki)ztudott, hogl sokti-

miniszErelndk kdzvelen kdmlezetiben dolguott, Van hozzl ,,kitwtlen
vonalo"? Tudja kdzvetiteni a kritil<ikaL As van effe logaddwsztiqJ

ig a

- Minden nagykiivet el6dleges feladala 6s felel6ss6ge. hogy a val6s helyzetet
kirzvetitse, 6s az informici6kat a negfe'
lel6 szintre csatorndzza be. Ehhez ndlkuliizhetellen a ki;zvetlen vonal 6rcm. hogy
a sajt6 6dekesebbnek tartja. ha fesziill
s6gekr6l irhat, de Magyaronzig l6p6seinek sok tdmogatEa van az Egyesiilt Allamokban. Sokan egyei6rtenek azzal, amit

Magyarorszag most az Eur6pai Uni6n
beliil k6pvisel. Az is igaz. hogy ezen v6lem€nyuknek rilkdn adoak a n6rt6kad6
m6diumokban hangot. Ezdrt kiildndsen
fontos, hogy legaldbb politikai szinten
miikijdjdn az inforndci6rramlds. mert
e n6lkiil kiinnyen negativ spiriilba keriilhet a k6t orszeg kapcsolata, 6s t6vk6pzetek alakulhatnak ki. Er.e ldthattunk mer
t6rt6nelmi p6lddkat.
- Ezirt van sziiksdg Connie Mack

kihiitt?

Anemzetkdzi kapcsolalokban beveit
szokds 6s az Egyesiilt Allamokbnn egydltalrn nem ritka tandcsad6 c6ge1 alkaimazni. A magyar 6rdek6rv6nyesit6s szempontjiMl az igynevezett public diplommy

a public diplomacy, az amerikai magyarseg €s szervezeieinek szerepe. valamint a nagyar kultdra Egyesult Alla-

6sszel inditottuk €1 a Budapest Szalon
Nyllt Nagykdvets6g sorozatunkal ame
lyen havonta egyszer elemz6kkel. kong-

d6s,

resszusi szak6rldkkel vitatjuk meg az ak-

mokban val6 megjelenit6se. Nem tudn{nk
minden egyes lehet6s6get innen a nagy
kijvets6gr6l koordin6lni, nem is ez a feladat. Noha nyilvenval6, hogy egy iissze-

utin az a tapasztalatom, hogy

old6dik a ldgkitr er6sddik a meg6rt6s.
n6 abizalomegymes nent. Az nem redlis c€I, hogy mindig mindenben egyet6rtsiink, hiszeo Magyarorszdg sem 6rt mindenben eg/et mis orszagokkal, ak r az
Egyestilt Allamokkal sem, de ett6l mdg

SENSING THE OIFFERENCE
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sdg

gyarorszeg-k6p alakilisaegy€bk6nt szdmos tenyez6n milik. ilyen a po,itikai kapcsolatrendszer, a gazdasagi egyiittmdkii-

sz6lget6s

Whirlpool

vagy a kinti mog)Mtok szerwutei, vag!
a konibban hasonl6 feladattal egbtzott FelW Ta ds nen tudott teljesiteni? Es van-e wlnmilyen munkomegaghdvetoszltis Connie Mack ds

mindenkdppen erdsitesre szorul. A Ma-

turlis l6mdkat. Szinte minden ilyen be-

VIENNA INSURANCE GROUP

korndn! 1,4 millidrd Jorintirt szerzddtette? Mit tudhat, amit a agkireMg

Az

-

Jvidiihdlife

lobbistdru, okinek d c6git a maglar

adminjsztnici6val va16 megbeszdl6seken
dl rengeteg k€rekasztalvitrn veszek ftvt.
eldaddsokal tartok think tankeknEl. Iddn

l6gos beszdd 6s az 6rvek megvitat6sa.

Superlraflils

ZSINDELYES

tett, sokszerepl6s kapcsolatrendszerr6l
van sz6. az nem k6rd6ses, hogy a magyar

kormenynak egy kijelijh veze16 k6pvisel6je van az Egyesuh Allamokban: a mindenkori washingtoni nagykilvei.
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