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OROSZORSZÁG ÉS INDIA  
KAPCSOLATA  
A HÁBORÚ ÁRNYÉKÁBAN

Kosztur András1

Absztrakt
India és Oroszország az elmúlt évtizedekben szoros kapcsolatokat ápoltak egymással, amelyeket 
sem a belpolitikai, sem a nemzetközi fordulatok nem tudtak kikezdeni. A jelenlegi orosz–ukrán há-
ború, valamint a világrend elmúlt években tapasztalható átalakulása azonban új kihívások elé állítja 
Moszkva és Újdelhi viszonyát is. Jelen tanulmány az orosz-indiai kapcsolatok történelmi hátterének 
és háború előtti állapotának bemutatását követően megvizsgálja, milyen közvetlen hatással volt az 
elmúlt hónapokban a háború kitörése és a Nyugat arra adott válasza a két ország kapcsolatára a gaz-
daság és a politika területén. Másrészt arra a kérdésre keresi a választ, hogy közép- és hosszútávon 
milyen tényezők lehetnek hatással az orosz–indiai kapcsolatokra, és milyen tendenciák várhatóak 
a két ország viszonyában. Különösen fontos ebből a szempontból Kína és Oroszország közeledése, 
valamint a Nyugat és Oroszország elhidegülése. Az egymással való kapcsolat ráadásul mindkét 
ország számára fontos lehet a többpólusú világrend kialakítására való törekvésük során, valamint az 
eurázsiai hatalmak közötti egyensúly megteremtése szempontjából is.
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Abstract
In the past decades, India and Russia have maintained close relations with each other, which 
neither domestic nor international developments have been able to break. Although, the current 
Russian–Ukrainian war and the transformation of the world order in the past few years present new 
challenges to the relationship between Moscow and New Delhi. After presenting the historical 
background and pre-war state of Russian-Indian relations, this study seeks to examine the direct 
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impact of the eruption of war and the West’s response to it in the past months on both economic and 
political relations between the two countries. On the other hand, the study looks for an answer to the 
question of what factors can affect Russian–Indian relations in the medium and long term and what 
trends can be expected in the relations between them. From this point of view, the rapprochement 
between China and Russia and the alienation of the West and Russia are particularly important. In 
addition, the Russian-Indian relationship could be important for both countries, not only in their 
efforts to create a multipolar world order but also in terms of creating a balance between the Eurasian 
powers.

Keywords: Russia, India, world order, geopolitics, Eurasia

1. Bevezetés
A 2022 februárjában kezdődött orosz-ukrán háború következtében Oroszország és a nyugati álla-
mok kapcsolata szinte teljes mértékben elhidegült, amely felértékelte Moszkva számára az Európán 
és Észak-Amerikán kívüli gazdasági és politikai együttműködések jelentőségét. Ez persze nem volt 
előzmények nélküli: a Szovjetunió fennállása során szinte végig nagy érdeklődést tanúsított az ázsiai, 
afrikai és latin-amerikai országok iránt, és bár 1991 után ezek a kapcsolatok veszítettek intenzitá-
sukból, az elmúlt években – ahogy a Nyugat és Oroszország konfliktusa egyre mélyült – sor került a 
régi együttműködések „újrafelfedezésére”. 

A kapcsolatépítés egyik fontos régiója Oroszország számára Dél-Ázsia. Bár inkább a véletlennek 
köszönhető, de az első külföldi kormányfő, aki a „különleges hadművelet” kihirdetését követően 
Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Imran Khan pakisztáni miniszterelnök 
volt, aki éppen korábban tervezett látogatására érkezett Oroszországba a háború kitörésekor. Orosz-
ország legfontosabb stratégiai partnere a térségben azonban India, amely már a világ egyik legna-
gyobb gazdaságává nőtte ki magát, és amely az elmúlt hónapokban elsősorban az orosz kőolaj egyik 
elsőszámú felvásárlójaként került a hírekbe. India súlyát a jelenlegi helyzetben tovább növeli, hogy 
az ország éppen az ENSZ Biztonsági Tanácsának egyik nem állandó tagja, és jóideje állandó tagsá-
gának kérdése is napirenden van.

Oroszország számos regionális és más nemzetközi együttműködésben vesz részt a dél-ázsiai or-
szággal: a háromoldalú RIC (Kínával közösen) és az öttagú, de éppen bővülő BRICS (Brazíliával, 
Kínával és a Dél-afrikai Köztársasággal közösen) formátumokban is rendszeresen egyeztethetnek, 
de mindkét ország tagja a Sanghaji Együttműködési Szervezetnek is. 

Az orosz-indiai kapcsolatok jelentőségét növelik az elmúlt években meghirdetett nagyszabású in-
tegrációs és gazdasági együttműködési projektek. Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki a 2010-es évek 
elején még elsősorban Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő Nagy-Európáról beszélt, 2016-ban – a 
Nyugattal való kapcsolatainak elhidegülése után – már egy Nagy-Eurázsia projektet hirdetett meg, 
amely az orosz vezetésű Eurázsiai Gazdasági Unió más ázsiai integrációs projektekkel és egyes or-
szágokkal való együttműködésének/integrációjának szándékát takarja (President of Russia, 2016). 
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Mind Oroszországot, mind Indiát érintik Kína ambiciózus tervei (Övezet és Út), és azok hatással 
vannak a kétoldalú kapcsolatokra is.

Az alábbiakban India és Oroszország kapcsolatát kíséreljük meg bemutatni, kitérve az együttmű-
ködés mozgatórugóira, főbb területeire (gazdaság, biztonságpolitika, nemzetközi diplomácia stb.), 
történelmi előzményeire és lehetséges perspektíváira. 

2. Hidegháborús kezdetek
Az Oroszországi Föderáció a dél-ázsiai országok közül kétségkívül az Indiai Köztársasággal ápolja 
a legrégibb és legszorosabb kapcsolatokat, amelyek sok szempontból a szovjet időszak együttműkö-
désére támaszkodnak. A Szovjetunió és India 1947-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatokat, még 
néhány hónappal utóbbi állam függetlenné válása előtt (Kashin, 2022). Ennek ellenére a kapcsolatok 
– a szovjet „két tábor elmélet” gyakorlati következményeképpen – a nemzetközi kommunista moz-
galom élén álló Szovjetunió és a semlegességre törekvő India között felszínesek maradtak egészen 
Joszif Sztálin haláláig.2 1953-tól azonban gyors közeledés jellemezte Moszkva és Újdelhi kapcsolatát: 
ebben az évben kötötték az első kereskedelmi egyezményt a két ország között, 1955-ben pedig előbb 
Jawaharlal Nehru indiai miniszterelnök látogatott a Szovjetunióba, majd év végén Nyikita Hruscsov 
szovjet pártfőtitkár és Nyikolaj Bulganyin, a minisztertanács elnöke utazott Indiába (Lunyov, 2017).

Az 1950-60-as években helyezték le azokat az alapokat, amelyekre India és a Szovjetunió kapcsolata 
utóbbi fennállása során mindvégig épült, és amelyek sok tekintetben az indiai–orosz kapcsolatok 
megörököltek. India és a Szovjetunió közeledését számos nemzetközi politikai körülmény segítette 
elő. Az egyik, hogy a hruscsovi „enyhülés” éveiben a Szovjetunió nyitni próbált az ún. el nem köte-
lezett országok3 felé, amelyek között – tulajdonképpeni alapítóként – India bírt az egyik legnagyobb 
tekintéllyel. A másik közeledést segítő tényező az indiai külpolitika azon alapelve volt, miszerint 
India nem foglal állást olyan vitákban, amelyek nem érintik az érdekeit. Ahogy Nehru fogalmazott 
(idézi Kissinger, 2015. pp. 209-210): „abszurdum és politikai ostobaság volna, ha az indiai delegáció 
távol tartaná magát a szovjet blokktól abbéli félelmében, hogy ez irritálja az amerikaiakat.” 

Az 1953-as évtől kezdve a két ország kereskedelmi kapcsolatai folyamatosan nőttek, 1971-ig közel 
százszorosára nőtt a kereskedelmi forgalmuk értéke, és a Szovjetunió India második legnagyobb 
kereskedelmi partnerévé vált (Lunyov, 2017). Az 1960-as évektől a Szovjetunió jelentős mennyiségű 
fegyvert adott el Indiának, sőt, a dél-ázsiai ország licensz alapján maga is több szovjet fegyvertípus 
gyártásába kezdhetett. Elsők között a MiG-21-es vadászgépek gyártása indulhatott be az 1960-as 
évek végén (Stein, 1967). A Szovjetunió jelentős segítséget nyújtott India nehéziparának fejlesztésé-
ben, elsősorban az acéltermelés területén, de az együttműködés kiterjedt az ország fosszilis energia-

2 A közeledés már Sztálin uralmának utolsó éveiben elindult. Vö: Qureshi, 1963, pp. 346-347.

3  1955-ben azon, elsősorban ázsiai és afrikai országok sora, amelyek sem az Egyesült Államok, sem a Szovjetunió vezette tömbhöz 
nem kívántak csatlakozni, az indonéziai Bandungban fektették le a békés egymás mellett élés 10 alapelvét. 1961-ben Belgrádban 
formálisan is megalapították az El nem kötelezettek mozgalmát.

hordozóinak feltárására és kitermelésére is. A nyugatiak nem voltak képesek (Rothermund, 1969), 
vagy nem akarták (Lunyov, 2017) feltárni India olajkincseit, így ezt végül a szovjet mérnökök segít-
ségével valósulhatott meg. Az Indiának nyújtott szovjet támogatások ráadásul ösztönzően hatottak a 
nyugati országok által nyújtott támogatásokra (Lunyov, 2017; Kissinger, 2015), míg máskor – mint 
a Bokaroban létesített acélművek esetén – éppen a szovjetek „ugrottak be” az amerikai támogatók 
helyére (Rothermund, 1969). 1968-ban a két ország tudományos együttműködésről szóló megálla-
podást kötött, 1972-ben pedig az űrkutatással kapcsolatos szerződést írtak alá, amelynek keretében 
a Szovjetunió nem csak a világűrbe juttatta India első műholdjait, de az első indiai űrhajós is egy 
szovjet expedíció során járhatott az űrben (Thakur, 1991).  

A gazdasági együttműködésen túl politikai ügyekben is kisegítették egymást a felek, olykor akárcsak 
a hallgatást vállalva a másik ország „kényelmetlen” ügyei kapcsán. 1956-ban így Nehru miniszter-
elnök hozta magát már a szovjet – indiai közeledés kezdetén kellemetlen helyzetbe, hiszen míg 
Moszkvával együtt hangosan kiállt a szuezi válságba történő angol és francia beavatkozás ellen, ad-
dig a Szovjetunió magyarországi beavatkozását elítélő ENSZ közgyűlési határozat szavazásán tar-
tózkodott (United Nations, 1956). A szovjetek és indiaiak között jelentős összhang alakult ki nem-
zetközi ügyekben, Újdelhi támogatta a szovjetek nemzetközi lefegyverzéssel és az atomfegyverek 
terjedésének akadályozásával kapcsolatos álláspontját, cserébe Moszkva képviselői megakadályozták 
az ENSZ Biztonsági Tanácsában az India goai, kasmíri és kelet-pakisztáni, azaz bangladesi fellépé-
seivel kapcsolatos elítélő határozatok elfogadását (Lunyov, 2017), sőt, India atomprogramja felett is 
szemet hunytak (Thakur, 1991). Ezekben az ügyekben India támogatását indokolta szovjet részről 
az is, hogy Pakisztán mindkét térségbeli nyugati vezetésű katonai tömbhöz, a CENTO-hoz4 és a 
SEATO-hoz5 is csatlakozott (Qureshi, 1963). Igaz, a Szovjetunió Pakisztánnal is kiegyensúlyozott 
viszonyra törekedett, így 1965-ben is jószolgálatot tudott teljesíteni a két ország konfliktusa során, 
amikor tető alá hozták az indiai és pakisztáni miniszterelnökök taskenti találkozóját (Stein, 1967).

Szintén fontos szempont volt a két ország kapcsolatában Kínával való viszonyuk átalakulása. Az 
1950-es évek első felében a Kínai Népköztársaság a Szovjetunió szövetségesének számított. 1954-
ben pedig India és Kína megkötötte az ún. pancsa síla egyezményt, amely elvileg rendezte a két 
ország kapcsolatát és lefektette a békés egymás mellett élés alapelveit (Horváth, 2022). Az évtized 
végére azonban mind az indiai–kínai, mind a szovjet–kínai kapcsolat elmérgesedett, előbbi területi 
viták miatt, utóbbi pedig ideológiai okokból, illetve a kommunista mozgalmon belüli vezető szere-
pért folytatott rivalizálás miatt. A Szovjetunió és India együttműködése így kézenfekvőnek tűnt a 
mindkettőjükre fenyegetést jelentő kínai külpolitikával szemben. Így 1962-ben a Szovjetunió nem 
támogatta Kínát annak Indiával szembeni háborújában, igaz, ekkor még nem álltak nyíltan India 

4  A CENTO (Central Treaty Organization, Központi Szerződés Szervezete), 1959-ig METO (Middle East Treaty Organization, 
Közel-keleti Szerződés Szervezete) az Egyesült Királyság, Irak, Irán, Pakisztán és Törökország részvételével 1955-ben alapított 
szervezet, amelyet a NATO mintájára hoztak létre, célja a szovjet terjeszkedés feltartóztatása volt. 1959-ben Irak kilépett a szer-
vezetből. A CENTO érdemi eredményeket nem tudott felmutatni, 1979-ben felbomlott.

5  A SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) 1954-ben, a NATO mintájára alapított katonai tömb, Ausztrália, az Egyesült 
Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, a Fülöp-szigetek, Pakisztán, Thaiföld és Új-Zéland részvételével. 1977-ben fel-
bomlott.
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mellé sem. Ennek egyik oka az ekkoriban zajló kubai válság volt, amely közepette Moszkva nem 
akart konfrontálódni egy másik kommunista hatalommal. Azonban azt sem engedhette meg magá-
nak, hogy India barátságát elveszítse, hiszen Peking támogatása egyértelműen Újdelhi el nem köte-
lezett pozíciójának végét jelentette volna (Rothermund, 1969). A szovjetek Indiával szembeni baráti 
semlegessége így is nagy szerepet játszhatott abban, hogy Kína nemcsak 1962-ben, de később, az 
1971-es indiai–pakisztáni háború során sem próbált meg minden áron érvényt szerezni érdekeinek.

Kissinger (2015. p. 210) szerint India stratégiájának „az volt a lényege, hogy India a hideghábo-
rú mindkét táborától kaphatott támogatást – a szovjet blokktól katonai segítséget és diplomáciai 
együttműködést”, Amerikától pedig fejlesztési segélyeket és az amerikai értelmiségi elit erkölcsi 
támogatását. Ez a stratégia sikeresnek bizonyult, India mindvégig meg tudta őrizni semleges po-
zícióját, amely hozzájárult nemzetközi tekintélye növekedéséhez is. A másik fél pedig mindkét or-
szág számára politikai és közvetetten katonai támaszt, illetve szövetségest jelentett fő geopolitikai 
riválisaikkal szemben. A szovjet kapcsolat India számára Pakisztán és Kína esetleges szövetségének 
„semlegesítése” szempontjából volt fontos, míg Moszkva India révén tudta elkerülni, hogy az ázsiai 
kontinens teljes déli része az Egyesült Államok és Kína ellenőrzése alá kerüljön. Ezek a stratégiai 
előnyök felülírták az ideológiai nézetkülönbségeket is: a Szovjetuniónak „elég” volt, hogy az indiai 
gazdasági rendszer szocialista jegyeket visel és az ország vezetése pedig a globális hidegháborús kér-
désekben a hallgatást választja, Indiában pedig pártállástól függetlenül támogatták a szoros szovjet 
kapcsolatok fenntartását, mind a baloldalibbnak tekinthető Indiai Nemzeti Kongresszus, mind pe-
dig a nacionalista Janata Párt kormányai idején. 

3.  A Szovjetuniótól Oroszországig: együttműködés 
és stratégiai partnerség

India és a Szovjetunió 1971-ben, nem sokkal az indiai–pakisztáni viszony soros elmérgesedése előtt 
kötött barátsági és együttműködési egyezményt, amely a Szovjetunió fennállásának végéig érvény-
ben maradt. Ennek megfelelően az 1980-as években, amikor afganisztáni háborúja miatt a nyugati 
országok megpróbálták valamelyest elszigeteltségbe taszítani a Szovjetuniót, India továbbra is jó 
kapcsolatokat ápolt Moszkvával (Thakur, 1991).

A Szovjetunió széthullását követően egy rövid bizonytalan időszak következett India és a hivatalos 
szovjet jogutód, az Oroszországi Föderáció viszonyában, ezt azonban hamar ismét a közeledés vál-
totta fel. 1993 januárjában Borisz Jelcin Újdelhibe utazott, ahol aláírták az indiai–szovjet szerződést 
felváltó indiai–orosz barátsági és együttműködési szerződést (Joshi, 2002). Az ezt követő időszak-
ban számos, legmagasabb szintű kölcsönös vezetői látogatásra került sor, a két ország kapcsolata 
pedig 2000-ben stratégiai partneri, 2010-től pedig különösen privilegizált stratégiai partneri szintre 
lépett (Kashin, 2022). A stratégiai partnerség évei alatt állandósult formátummá vált az indiai mi-
niszterelnök és az orosz elnök éves csúcstalálkozója, ezen kívül pedig számos nemzetközi szervezet 
és együttműködés keretein belül nyílik lehetőség a közvetlen magas szintű kapcsolattartásra.

Az India és Oroszország közötti együttműködés alapját az 1991 utáni időszakban is a közös fe-
nyegetettségek határozták meg, amelyek közül az 1990-es években az iszlamista terrorizmus és a 
közép-ázsiai térség – főképp Afganisztán – stabilitása került a figyelem középpontjába. Ez a diplo-
mácia terén a Moszkvai Nyilatkozat a Nemzetközi Terrorizmusról című dokumentumban nyilvánult 
meg, amelyet Atal Bihari Vajpayee indiai miniszterelnök oroszországi látogatásakor írtak alá 2001. 
november 6-án. A két ország akkori hasonló helyzetét jelzi a dokumentum azon passzusa, miszerint 
„olyan többnemzetiségű és demokratikus országokban, mint India és az Oroszországi Föderáció, az 
önrendelkezés nevében elkövetett erőszakos cselekedetek valójában terrorcselekmények, a legtöbb 
esetben kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal” (Ministry of External Affairs, 2001). Ez India ese-
tében a kasmíri, Oroszországéban pedig a csecsen szeparatizmusra tett utalás, amelyek akkoriban 
akut problémaként jelentkeztek és több szálon is kötődtek ahhoz a nemzetközi terroristahálózathoz, 
amelynek központja éppen Afganisztán volt. Az orosz–indiai kapcsolatok szovjet idők utáni to-
vábbélése szempontjából fontos volt, hogy Moszkva álláspontja Kasmír kérdésében 1991 után sem 
változott, ahogy az is, hogy az afganisztáni eseményeket mindkét ország hasonló kockázatként érté-
kelte (Harshi, 1998). Az említett dokumentum kitért Afganisztánra is, hangsúlyozva az orosz–indi-
ai együttműködés folytatásának fontosságát az akkor még tálib uralom alatt álló ország kérdésében. 
Az Egyesült Államok vezette nemzetközi hadműveletet, amely éppen ekkoriban zajlott, mindkét 
állam támogatta.

A gyakorlatban pedig többek között ez a fenyegetettség is indokolta azt, hogy Újdelhi és Moszkva 
között a Szovjetunió bukása utáni időszakban is változatlanul erős maradt a védelmi együttműkö-
dés, és Oroszország továbbra is India elsőszámú fegyverbeszállítója maradt. A Stockholmi Nem-
zetközi Békekutató Intézet (SIPRI) által a fegyverkereskedelem térbeli és időbeli összevethetősége 
érdekében alkalmazott mutató, a trade-indicator value (TIV) az 1991 utáni időszakban orosz–indiai 
viszonylatban magasabb is, mint a történelmi szovjet–indiai fegyverkereskedelem hasonló értéke. 

2021. december 6-án írták alá a két ország képviselői a haditechnikai együttműködés program-
járól szóló megállapodást, amely az elkövetkező tíz évre szól. A megállapodás központi eleme az 
AK–203-as gépkarabélyok indiai gyártásáról szóló szerződés, amely az Indo-Russian Rifles Private 
Limited nevű, orosz–indiai vegyesvállalat korwai telephelyén, Uttar Pradesh államban valósul majd 
meg. A legyártandó fegyverek száma meghaladja majd a 600 ezret (Gavrilov, 2022; Embassy of In-
dia, 2022). Az együttműködés jelentősége a védelmi ipar területén oly nagy, hogy a téma önálló fület 
is kapott India oroszországi nagykövetségének honlapján, amelynek tanúsága szerint a gépkarabé-
lyokon kívül jelenleg T-90-es tankokat és Szu-30MKI repülőgépeket is gyártanak orosz licenszek 
alapján Indiában, MiG–29K repülőgépek és Ka-31-es helikopterek szállítása is folyamatban van, 
zajlik az indiai MiG-29-esek felújítása. A két ország katonai együttműködésének egyik kiemelkedő 
példája a közös fejlesztésű BrahMos „szárnyas rakéta”, azaz robotrepülőgép (Budhwar, 2007). Szin-
tén a fontosabb hadiipari egyezségek közé tartozik az Sz-400-as védelmi rendszerek szállítása India 
részére. Mindezek eredményeképpen nem csupán Oroszország a legnagyobb fegyverszállító India 
számára, de India egyben az orosz fegyverek legnagyobb felvásárlója is.
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Ez pedig különös jelentőséggel bír, tekintettel arra, hogy a két ország közötti kereskedelmi for-
galom nem tekinthető kiemelkedő léptékűnek, és a 2021-es évben mindössze 13,5 milliárd dol-
lár összértékre rúgott. Ez Oroszország esetében Indiának a 14. (Vedernikov, 2022), India esetében 
Oroszországnak a 25. helyre volt elég a legnagyobb kereskedelmi partnerek listáján (Department of 
Commerce, 2022). A szovjet időkhöz képest jelentős tehát a visszaesés, hiszen a Szovjetunió még 
fennállásának utolsó évében is India 11. legnagyobb kereskedelmi partnere, és az indiai export har-
madik számú célországa volt (WITS, 2022). A gazdasági kapcsolatok, pontosabban azok jelentősé-
gének csökkenése több tényezőnek tudható be. Az egyik legkézenfekvőbb ezek közül a Szovjetunió 
széthullása, amely az addig egységes gazdaságot több, egymással is versengő gazdaságra bontotta. 
A felbomlás másik következményeként ezen gazdaságok teljesítőképessége is csökkent, az átmenet-
tel járó válságjelenségek a szovjet/orosz gazdaság számos szektorát súlyosan érintették, és persze 
csökkentették a lakosság felvásárlóképességét is. Az 1989-91 között végbemenő politikai fordulat 
egy harmadik következményeként a szovjet/orosz gazdaság maradványai egyre inkább Nyugat felé 
fordultak, az orosz piacon megjelentek a nyugati és egyéb, korábban nem hozzáférhető áruk, ez is 
elősegítette a barátinak számító India háttérbeszorulását. Az orosz gazdaság megroppanásával, majd 
lassú felállásával párhuzamosan azonban egy másik folyamat is lezajlott: India gazdasága folyama-
tosan nőtt, így a visszaesések, stagnálások és lassú növekedések hullámvölgyeibe keveredő Oroszor-
szágot is folyamatosan maga mögött hagyta. 

A gazdasági kapcsolatok csökkenő jelentősége ellenére a védelmi ipar területén kívül is valósultak 
meg stratégiai fontosságú közös projektek a két ország részvételével, amelyek közül a Tamil Nadu 
államban található Kudankulam Atomerőmű volt az egyik legjelentősebb. Bár Moszkva és Újdel-
hi már 1961-ben megállapodást kötöttek az atomenergia békés felhasználásának területén történő 
együttműködésről (Stein, 1967), India végül nyugati segítséggel építette meg első atomerőműveit. 
1988-ban azonban Moszkvával is megállapodást kötöttek egy atomerőmű építéséről, amely azon-
ban a Szovjetunió széthullásából kifolyólag sokáig nem valósulhatott meg, és csak 1998-ban tértek 
vissza a tervekhez. Az első blokkot végül 2013-ban indították el, a másodikat Vlagyimir Putyin 
orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök online jelenlétében 2016-ban adták át. További 
két blokk építéséről is megállapodtak a felek (RIA, 2016). Még a szovjet időkben számos vízerőmű 
épült Moszkva segítségével, a kapcsolatok tehát az energetika területén is rendkívül szorosak. Ezt, 
mint látni fogjuk, a legutóbbi időszak eseményei csak fokozták, hiszen India az orosz kőolaj egyik 
legfontosabb felvásárlójává vált. Azonban ezen a területen sem volt teljesen újkeletű az együttműkö-
dés, az indiai állami ONGC olajvállalat ugyanis 20 százalékos részesedéssel bír a Szahalin–1 nevet 
viselő kőolajkitermelési projektben, 2009-ben pedig felvásárolták a tomszki Imperial Energy nevű 
kőolajvállalatot is (Kundu, 2016).

4.  Az ukrajnai háború és az orosz–indiai  
kapcsolatok

Oroszország Ukrajna elleni támadása 2022. február 24-én sok szempontból a hidegháború idősza-
kába juttatta vissza a nemzetközi kapcsolatokat, hiszen a Nyugat és Oroszország közötti viszony az 
elmúlt harminc évben, de talán a szovjet időszak jelentős részében sem volt ilyen feszült. A hideg-
háború korai szakaszára emlékeztet, és így az indiai-szovjet barátság kiteljesedésének korszakától 
eltérő körülményeket mutat, hogy Moszkva és Peking kapcsolata barátinak tekinthető, a háború 
pedig ezt akár erősítheti is. 

A háború azonban a nemzetközi erőviszonyokra való hatásain túl, amelyeket a későbbiekben vizs-
gálunk meg, az India és Oroszország közötti kapcsolatokra közvetlen befolyással is bír. Ez már az 
első napokban, sőt órákban kiderülhetett, amikor az Ukrajnában tanuló indiai diákok evakuációjáról 
volt szó. Ukrajnában a háború kezdetén közel 20 ezer indiai polgár tartózkodott, többségük diák. 
Az ország középső és nyugati területein tartózkodók könnyebben el tudták hagyni az országot Uk-
rajna szárazföldi határain keresztül, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia felé, azok 
a diákok azonban, akik Harkivban vagy Szumiban tanultak, a harci cselekmények túszaivá váltak. 
Március elsején egy indiai diák meg is halt a harcok során Harkiv városában, ezt követően az indiai 
külügyminisztérium behívatta az orosz és az ukrán nagykövetet is, biztonságos folyosót követelve az 
indiai polgárok számára (TASS, 2022a). Az indiai vezetés polgárai kimenekítése érdekében meg-
hirdette a Gangesz műveletet, és sikeresen evakuálta polgárai többségét Ukrajnával, Oroszországgal 
és a Nemzetközi Vöröskereszttel együttműködve. Bár az a tény, hogy az orosz támadások során 
egy indiai diák meghalt, egy pedig megsérült, feszültséget okozhatott volna Moszkva és Újdelhi 
viszonyában, az indiai külügy képviselői kerülték az egyik vagy másik oldallal szembeni vádakat, 
ráadásul ezzel párhuzamosan a menekülő indiaiakat az ukrajnai határátkelőkön ért atrocitások és 
diszkrimináció híre is elterjedt, amely témát persze az orosz sajtóban is felkaptak (Strokan, 2016). 
Az orosz vezetés pedig az áldozatokért is az ukrán oldalt tette meg felelősnek, azt állítva, hogy 
túszként használják a külföldi polgárokat, köztük az indiaiakat, amit egyébként utóbbiak is cáfoltak 
(President of Russia, 2022).

India gyakorlatilag a szovjet időkben bevett gyakorlathoz tért vissza az elmúlt hónapokban, amikor 
nem vett részt a Moszkva elszigetelésére irányuló nyugati törekvésekben, de mellette sem foglalt 
állást. Bár India „nagyon aggódott” az „ukrajnai események alakulása” miatt, és az erőszak befejezé-
sére, a párbeszéd folytatására és minden ország területi egységének és szuverenitásának tiszteletben 
tartására szólított fel már a háború elején (UN Security Council, 2022), következetesen tartózkodik 
mind az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagjaként, mind az ENSZ Közgyűlésében min-
den olyan szavazásnál, amely az ukrajnai eseményeket érinti. Narendra Modi indiai miniszterelnök 
2022 szeptemberében, a Sanghaji Együttműködési Szervezet szamarkandi csúcstalálkozója idején 
kétoldalú megbeszélést is folytatott Vlagyimir Putyinnal, amelyen azt mondta, hogy „ez a kor nem 
a háború kora.” A nemzetközi sajtóban ezt bírálatként értékelték: a Financial Times arról írt, Modi 
„megrótta” Putyint (Reed, Astrasheuskaya & Seddon, 2022), a The Economist pedig kritikaként szá-
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molt be róla. Később az indiai külügyminisztérium titkára, Vinaj Kavatra hívta fel a sajtó figyelmét 
arra, hogy Modi kijelentéseit India február 24-e óta képviselt álláspontjának kontextusában érdemes 
értelmezni. Modi pedig „csodálatos találkozóként” értékelte Putyinnal folytatott tárgyalásait Twit-
ter-oldalán (Chaudhury, 2022).

A diplomácián túl ugyanez a távolságtartás a nyugati állásponttól a gazdaság területén is megmutat-
kozott, sőt, India megpróbálta saját gazdasági előnyére fordítani a Nyugat és Oroszország elhidegü-
lését.  A szankciópolitika akár drasztikus változást, pontosabban növekedést is hozhat a két ország 
közötti áruforgalom terén. Az idei év április és augusztus közötti időszakát tekintve Oroszország 
már a hetedik helyre kúszott fel India kereskedelmi partnereinek listáján (Department of Commer-
ce, 2022), elsősorban az orosz fosszilis energiahordozók nagymértékű felvárásának köszönhetően. 
Főképp a kőolaj került a figyelem középpontjába, amelynek India felé irányuló orosz exportja nyáron 
a napi 800 ezer hordót is meghaladta, júniusban pedig a dél-ázsiai ország által vásárolt kőolajmeny-
nyiség átlépte a havi 4 millió tonnát is, miközben egy évvel azelőtt ugyanebben a hónapban ez a 
szám mindössze 270 ezer tonna volt. A Financial Times közlése szerint az idei év első negyedévében 
vásárolt 0,66 millió tonna kőolajjal szemben a második negyedévben India már összesen 8,42 millió 
tonna kőolajat vásárolt (Lin, Reed & Seddon, 2022). Miközben 2021-ben az indiai kőolajimport 
kevesebb mint 4 százaléka esett Oroszországra (Tikhonov, 2021), addig ez a szám júniusban már 
20, júliusban pedig 19% volt (Svincova, 2022). Ezzel Oroszország egy időre gyakorlatilag India 
legnagyobb kőolajbeszállítójává vált, igaz, ezt a pozícióját már elvesztette, sőt, felmerült az is, hogy 
Újdelhi – a kedvezőbbé váló árak miatt – ismét a Közel-Kelet és Afrika felé fordul, csökkentve az 
Oroszországból vásárolt kőolaj mennyiségét (The Times of India, 2022). Hasonló a helyzet a szén 
esetén is, amelynek India általi felvásárlása szintén jelentősen megnőtt, sőt, az orosz Energetikafej-
lesztési Központ (Centr razvitiya eʹnergetiki, 2022) adatai szerint a korábban az Európai Unió felé 
irányuló, de szankciók által sújtott szénexportot teljes mértékben sikerült Kelet felé átirányítani, 
Kína és Törökország mellett többek között éppen India révén. Bár a nyugati országok jelenlegi és 
jövőbeli szankció-, illetve ársapkatervei még hatással lehetnek a két ország közötti kereskedelem-
re az energiahordozók területén, az elmúlt hónapok növekedése már így is jelentős gazdasági, de 
Oroszország esetén politikai haszonnal is járt. Ráadásul Irán és Oroszország fokozódó közeledése, 
valamint Oroszországnak a nyugati kereskedelmi hálózatokról való részleges leszakadása az India 
és Oroszország között működő, Irán területén keresztülhaladó Észak-Dél Nemzetközi Közlekedési 
Folyosó jelentőségét is növelheti a jövőben. 

India a háború ellenére sem függesztette fel katonai együttműködését Oroszországgal, nem csak a 
fentebb említett hadiipari projektek folytatódnak, de egy kisebb indiai kontingens a Vosztok-2022 
nevet viselő hadgyakorlaton is részt vett Oroszországban. Ez ki is váltotta az Egyesült Államok 
aggodalmát, azonban az indiai fél azzal hárította fel ezt, hogy a gyakorlaton rendszeresen részt 
vesznek, ahogy számos más hasonló eseményen is különböző országokban (TASS, 2022b). India 
ezen kívül részt vett az augusztusban megrendezett Nemzetközi Katonai Játékokon is, a két ország 
rendszeres, Indra nevet viselő közös hadgyakorlatát, amelyre szeptemberben került volna sor, viszont 
a 2023-as évre halasztották (Embassy of India, 2022).

5. Moszkva és Újdelhi az átalakuló világrendben
India és Oroszország kapcsolatait nagyban befolyásolja egyes harmadik országokhoz való viszonyuk, 
amelyek közül kétségkívül Afganisztán, az Egyesült Államok, Kína és Pakisztán a legfontosabbak. 
Afganisztán kérdése hagyományosan inkább Moszkva és Újdelhi közeledéséhez járul hozzá, a jelen-
leg tálibok uralta ország minden bizonytalansága és az iszlamista terrorizmus azzal járó fellángolásai 
ugyanis mindkét ország számára komoly és közvetlen biztonsági kockázatot jelenthetnek, így mind-
ketten a minél rendezettebb afganisztáni állapotokban érdekeltek. 

Pakisztán már problémásabb kérdést jelent a két ország kapcsolatában, hiszen az elmúlt években 
Moszkva és Iszlámábád közeledése figyelhető meg, amelynek keretein belül orosz segítséggel ter-
veznek gázvezetéket építeni Pakisztán területén, de a két ország védelmi együttműködése is erősö-
dik. A kiegyensúlyozott orosz–pakisztáni viszony azonban az elmúlt évtizedekben sem akadályozta 
Moszkva és Újdelhi kapcsolatát, az Iszlámábáddal való közeledésnek ráadásul valamelyest gátat szab 
utóbbi jó viszonya Washingtonnal és Pekinggel. Az Egyesült Államok geopolitikai, Kína pedig 
gazdasági riválisként nem nézi majd valószínűleg jó szemmel, ha Oroszország és Pakisztán együtt-
működése a hadiipar területén túl nagyra nőne, ez pedig eltántoríthatja Iszlámábádot a Moszkvához 
való közeledéstől (Joshi & Sharma, 2017).

Az orosz–indiai kapcsolat egyik kiemelt tényezője továbbra is a Kínához fűződő viszony. Miköz-
ben Moszkva és Peking egyre inkább közelednek egymáshoz, addig India és Kína viszonya inkább 
rendezettnek, mint barátinak tekinthető. Kína India második legnagyobb kereskedelmi partnere az 
Egyesült Államok után (Department of Commerce, 2022), mindkét ország tagja a BRICS-csoport-
nak, és India – Pakisztánnal együtt – 2017-ben csatlakozott a Sanghaji Együttműködési Szervezet-
hez. A két ország között azonban még 2020-ban is kisebb összetűzések voltak azokon a területeken, 
amelyeknek vitatott hovatartozása miatt az 1962-es háború is kirobbant. A másik problémás pont 
Újdelhi és Peking viszonyában utóbbi szoros kapcsolatai Pakisztánnal. Ezutóbbi miatt nem vesz 
részt India a Kína által meghirdetett Egy övezet, egy út kezdeményezésben sem (Horváth, 2022). 
Jellemző erre, hogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójának idei zárónyilatko-
zatában külön sorolták fel azon tagországokat, amelyek támogatásukról biztosították a kezdemé-
nyezést, valamint az Eurázsiai Gazdasági Unió és a kínai projekt együttműködését. Egyedül India 
hiányzott a felsorolásból (Ministry of External Affairs, 2022), illetve, éppen India kimaradása tette 
indokolttá a részletes felsorolást. 

A harmadik probléma az indiai–kínai viszonyban az, hogy a dél-ázsiai ország stratégiai elképzelé-
sei nem engedik, hogy „Ázsiában valamely más ország jusson egyeduralomra” (Kissinger, 2015. p. 
214). Márpedig Kínának a közeljövőben jó esélye lehet arra, hogy hegemón pozícióba kerüljön a 
kontinensen, így a kelet-ázsiai óriás ambíciói könnyen szembekerülhetnek Indiával. A hideghábo-
rú utáni években Kína és India konfrontációját Samuel Huntington (2014) is valószínűnek találta, 
miután a 21. század elejére utóbbi hatalmának jelentős növekedését vizionálta. „India minden ere-
jével azon lesz, hogy a többpólusú világban független hatalmi centrummá nője ki magát, s kellően 
ellensúlyozhassa Kína erejét és befolyását” (J. Mohan Malik, idézi Huntington, 2014. p. 415). Kína 
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és India ambivalens viszonya kihathat az indiai–orosz kapcsolatokra is, hiszen a Pekinget stratégiai 
riválisának tekintő Újdelhi a Nyugat felől remélhet támogatást. Ismét Kissingert idézve (2015. pp. 
213-214), Újdelhi mai külpolitikája a brit birodaloméra emlékeztet, és India „Kínával, Japánnal és 
Délkelet-Ázsiával a 19. századi európai egyensúlyra hasonlító kapcsolatot” igyekszik kialakítani, 
ehhez pedig – Kínához hasonlóan – igénybe veszi „az olyan, távoli »barbárok« segítségét a regionális 
céljai eléréséhez, mint az Egyesült Államok.”6

India nyugati szövetségi rendszerhez tartozó államokkal való együttműködésének egyik formátuma 
a QUAD, azaz a Quadrilateral Security Dialogue (Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd), Ausztrália, 
az Egyesült Államok, India és Japán biztonságpolitikai együttműködése. Nem csak Oroszországgal 
vesz részt közös hadgyakorlatokon India: 2022 végén kétoldalú indiai–amerikai, és a QUAD-ál-
lamok részvételével zajló gyakorlatokra is sor kerül (Peri, 2022). A QUAD tagjait elsősorban az a 
szándék tartja össze, hogy határt szabjanak Kína növekvő befolyásának a Csendes- és Indiai-óce-
án térségében. Az Egyesült Államok számára fontos szempont volt abban, hogy hagyományos ke-
let-ázsiai szövetségesein túl Újdelhivel is jó kapcsolatokra törekedjen, az is, hogy India az egyetlen 
állam „Irántól keletre, amelynek méretei és katonai célokra mozgósítható tartalékai párba állíthatók 
a Kínaival” (Háda, 2021). Bár Peking viszonya az amerikai, ausztrál vagy éppen japán diplomáciával 
hagyományosan fagyosabbnak tűnik, vannak olyan vélemények, miszerint éppen az indiai–kínai ha-
tárvidék a QUAD és a Kína közti esetleges összeütközés legvalószínűbb forró pontja (Andreopou-
los, 2022). Való igaz, hogy egyedül itt került sor tényleges fegyveres összecsapásra a közelmúltban a 
nevezett országok viszonylatában. 

A másik olyan formátum, amelyben India az USA-val vesz részt, az első vezetői szintű találkozóját 
idén megtartó I2U2, Izrael, India, az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek együttmű-
ködése, amely kooperáció az első vezetői nyilatkozat tanúsága szerint jelenleg a globális élelmiszer-
biztonság elősegítésére és a tiszta energiával kapcsolatos projektek megvalósítására koncentrál (The 
White House, 2022). 

India ráadásul számos kétoldalú, védelmi jellegű megállapodást is kötött az Egyesült Államokkal 
az elmúlt években, ilyen a BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement), amely földrajzi 
és navigációs adatok cseréjéről szól, a LEMOA (Logistics Exchange Memorandum of Agreement), 
amely a kölcsönös logisztikai támogatást biztosítja a felek hadiereje számára, valamint a COM-
CASA (Communications Compatibility and Security Agreement), amely az Egyesült Államok tit-
kosított kommunikációs rendszereinek használatát teszi lehetővé India számára a két ország közti 
kommunikációban (Javaid, 2020). 

A helyzet tehát meglehetősen összetett: Kínával való rivalizálása – már csak a történelmi tapaszta-
latok alapján is – az Oroszországhoz való közeledésre sarkallhatná Indiát, ugyanakkor az Egyesült 
Államokkal való jó viszonyban is érdekeltté teszi Újdelhit. Huntington (2014. p. 415) az 1990-es 
évek közepén úgy vélte, „Indiának a kínai–pakisztáni […] szövetséggel való küzdelmében egyér-

6  Az India és Kína közti kapcsolatok átfogó elemzése szétfeszítené e tanulmány kereteit. Érdemes azonban utalni azon indiai külpo-
litikai programokra, amelyek Kína befolyásának ellensúlyozására irányulnak, mint pl. az Act East policy. Mind az együttműködés, 
mind a rivalizálás, gazdasági és politikai téren egyaránt rendkívül kiterjedt a két ország között.

telműen az lesz az érdeke, hogy megőrizze szoros kapcsolatait Oroszországgal”, ugyanakkor „Kína 
megfékezésének közös érdeke valószínűleg közelebb hozza majd egymáshoz Indiát és az Egyesült 
Államokat”. Mindezidáig ez a forgatókönyv tökéletesen érvényesült is, Oroszország Huntington 
jóslatának megfelelően India legfontosabb fegyverbeszállítója maradt, de az indiai–amerikai köze-
ledés is megvalósult. Peking és Moszkva elmúlt években tapasztalható egyre szorosabb kapcsolata 
azonban új helyzetet alakíthat ki, amelynek pontos következményeit nehezen lehetne előre jelezni, 
hiszen számos egymás ellen ható tényező egyszerre érvényesül. 

Az nem kétséges, hogy Oroszország érdekelt az Indiával való jó kapcsolatok fenntartásában. Az 
Indiával való kiemelten privilegizált stratégiai partnerségi kapcsolatok fejlesztése a legújabb, 2021-
es orosz nemzetbiztonsági stratégia szerint egyike azon feladatoknak, amelyek megoldása elősegíti 
az orosz külpolitika céljainak elérését (Prezident Rossii, 2021). Mint fentebb láthattuk, ez a tézis a 
szankciópolitika negatív hatásainak elhárításakor gyakorlati értelmet is nyert. Oroszországnak sem 
érdeke, hogy Kelet felé fordulása során kizárólag Kínára támaszkodjon, Moszkva pedig aktívan 
keresi a kapcsolatokat Ázsia – és persze Afrika, valamint Latin-Amerika – számos országával, a 
hagyományosan szoros orosz–indiai kapcsolatok megtartása, sőt, erősítése így kézenfekvőnek tűnik.

India részéről már nem feltétlenül ennyire egyértelmű a helyzet, hiszen a Nyugat és Oroszország 
közti szakítás és az orosz–kínai közeledés Indiát is választás elé állíthatja. Az elemzők és kommen-
tátorok körében az elmúlt időszakban számos olyan vélemény felmerült, amelyek szerint India végső 
soron távolodni fog Pekingtől és Moszkvától. Tyimofej Bordacsov, a Valdaj Klub programigazga-
tója még 2021 nyarán felvetette, hogy az orosz–kínai közeledés szükségszerűen közelebb hozhatja 
egymáshoz riválisaikat, akik a megpróbálják majd korlátok közé szorítani e szövetség befolyását. 
Példaként éppen India politikáját hozta fel, amely anélkül, hogy alárendelné magát az Egyesült 
Államoknak, taktikai előnyökhöz juttatja azt (Bordachyov, 2021). A Foreign Affairs című neves ame-
rikai külügyi folyóirat honlapján megjelent írások szerint pedig a folyamat már el is kezdődött, 
Oroszország, ha nem is egyik napról a másikra, de elveszíti Indiát (Jacob, 2022), egy másik vélemény 
szerint pedig Kína az, amelytől valójában távolodik a dél-ázsiai ország (Madan, 2022). Az egyik leg-
fontosabb orosz külügyi folyóiratban megjelent tanulmány három jelenleg lehetséges forgatókönyvet 
vizsgál (Suhag, 2022). Az első kettő szerint a jelenlegi, hidegháborús körvonalakat öltő helyzetben 
India távolodik majd az egyik szembenálló féltől – azaz a Nyugattól vagy Oroszországtól –, miköz-
ben szorosabbra fűzi kapcsolatát a másikkal. Az említett tanulmány szerzője azonban a harmadikat 
tartja valószínű forgatókönyvnek: India fenntartja a stratégiai együttműködést Oroszországgal, de 
kompromisszumokat köt az USA-val is. 

Ez utóbbi fakadna egyébként India külpolitikai stratégiai hagyományaiból is, hiszen az ország az 
elmúlt évtizedekben a legsúlyosabb válságok közepette is igyekezett semleges maradni az őt közvet-
lenül nem érintő kérdésekben, Ázsiában pedig, ahogy említettük, egyensúlyi helyzet fenntartására 
törekszik. Ezt a távolodás mellett érvelők is elismerik, mondván, India nem hagyja majd el a Kínával 
és Oroszországgal közös szervezeteket, hiszen nem akar olyan vákuumot hagyni maga után, amelyet 
Kína tölthet ki (Madan, 2022). Az indiai stratégiai semlegesség fenntartása akkor válhat nehézkes-
sé, ha Kína Oroszországhoz hasonlóan elhidegülne a Nyugattól – a gazdasági összefonódás ez ellen, 
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a fagyos politikai hangulat e lehetőség mellett szól –, és újra bipoláris világrend alakulna ki, ahol 
Washingtonnal szemben immár Peking állna. Ez csökkentené mind Moszkva, mind Újdelhi ma-
nőverezési lehetőségeit a kétoldalú kapcsolatokat illetően. Nem véletlen, hogy mind az orosz, mind 
az indiai külpolitika gyakran használja a többpólusú világ és többpólusú világrend kifejezéseket, sőt, 
Oroszország a jelenlegi ukrajnai háborúját gyakran egyenesen az egypólusú, Amerika-vezette világ-
rend elleni küzdelemként írja le. Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022. szeptember 30-án, az ukrajnai 
területek Oroszországhoz való csatolásáról szóló dokumentumok aláírásakor is arról beszélt, hogy a 
világ nagy átalakulás előtt áll, a világközösség nagy része pedig a többpólusú rendtől reméli szuve-
renitása védelmét (President of Russia, 2022. szeptember 30.). De a többpólusú világrend szerepelt 
a korábban említett Szamarkandi Nyilatkozatban is (Ministry of External Affairs, 2022), ahogy 
Modi és Putyin találkozóin is felmerült (l. pl.: Chaudhury, 2018). Kína és az Egyesült Államok 
fokozódó szembenállása közepette ugyanis Oroszország és India is szeretne önálló súlypontként 
részt venni a világpolitikai folyamatok alakításában, anélkül, hogy valamelyik nagyobb, akár globális 
elsőbbségre törő játékos mellé besorolna. Ugyanakkor a többpólusú világrend kialakítására irányuló 
szándék jelenleg nemcsak egymás, de Kína mellett is tartja mind a két országot, hiszen a multipolá-
ris rend csak akkor jöhet létre, ha az Egyesült Államok 1991 után kialakított „unipoláris pillanata” 
(Krauthammer, 1990) végleg elillan. Márpedig, ha Oroszország a jelenlegi konfliktusban súlyos 
vereséget szenvedne, az az Egyesült Államok háborúban való komoly érintettségére és Moszkva 
narratívájára tekintettel, ha rövid időre is, de megerősíthetné Washington globális vezető szerepét, 
és elrettenthetné az esetleges kihívóit.

Szintén fontos szempont az orosz–indiai kapcsolatokat illetően a Szamarkandi Nyilatkozat által 
is sugallt, Oroszország és Kína által egyaránt támogatott tágabb eurázsiai integrációs folyamatok 
erősödése. India részvétele a RIC és BRICS formátumokban, valamint a Sanghaji Együttműködési 
Szervezetben, arra utalnak, hogy – bár a kínai kezdeményezésű Övezet és Út projekttől, valamint a 
2020-ban megalakult Átfogó Regionális Gazdasági Partnerségtől is távol maradt (Horváth, 2022) 
–, hogy Újdelhi sem tartja lehetségesnek, hogy az egyre szorosabbá váló kontinentális gazdasági 
összefonódásokból kimaradjon vagy azokkal egyedül rivalizáljon. Az eurázsiai kontinens gazdasági 
és politikai arénájában pedig India számára fontos lehet Oroszország – adott esetben akár egy erős, 
önálló Oroszország – támogatása, hiszen a két ország együtt már képes lehet ellensúlyozni Kína 
kontinentális erőfölényét. 

6. Következtetések
Oroszország és India szoros kapcsolata tehát jelentős múltra tekinthet vissza, és azt eddig sem a két 
országban lezajló belpolitikai fordulatok, sem a nemzetközi környezet változásai nem tudták kikez-
deni. Az orosz–ukrán háború sem okozott károkat Moszkva és Újdelhi viszonyában, sőt új területek 
is nyíltak az együttműködés előtt – igaz, ezek tartósságával kapcsolatban ma még nem lehet biztosat 
állítani. A következő években azonban a két állam továbbra is a „kiemelten privilegizált stratégiai 
partnerség” keretei között alakítja majd kapcsolatát. Ez Oroszország számára a Nyugattal való kap-

csolatainak megszakadása és az ebből (is) fakadó Kelet felé fordulás elősegítése miatt fontos, India 
számára pedig hagyományos, semlegességre és hatalmi egyensúlyra épülő stratégiája szempontjából. 

Az orosz–indiai együttműködés előtt álló legfontosabb kihívás középtávon a világrend átalakulása 
lehet. A hidegháborúban a szovjet–kínai elhidegülés mellett az is segítette Moszkva és Újdelhi kö-
zeledését, hogy az Egyesült Államok eltűrte azt, így India egyszerre élvezhette a két vezető világha-
talommal való jó kapcsolatok előnyeit. Ma azonban nemcsak Oroszország és Kína kapcsolata tűnik 
minden eddiginél szorosabbnak, ami már önmagában aggasztó lehet India számára, de a Nyugat és 
Oroszország viszonya is fagyosabbnak tűnik, mint a hidegháború leginkább konfliktusos idősza-
kaiban. A globális szembenállás fokozódása, vagy akár háborúvá eszkalálódása esetén pedig nem 
zárható ki, hogy India is választásra kényszerül a felek között, de legalábbis sokkal nehezebbé válik 
egyensúlyi politikájának érvényesítése. Jelenleg azonban lehetetlen megjósolni, hogy ilyen esetben 
melyik oldalt választaná Újdelhi, hiszen a Kínától való félelmei a Nyugat felé, politikai és gazdasági 
kapcsolatai azonban inkább a Peking-Moszkva szövetség felé húznák. Jelenleg tehát, hacsak valami-
lyen drasztikus fejlemény nem következik be, mindkét ország saját pozícióinak kiépítésére és meg-
erősítésére próbál majd törekedni egy új, többpólusú világrenden belül, amelyben vélhetően egymás 
támogatására is számíthatnak majd.
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