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Meglepő módon nem foglalkozott sokat a hazai sajtó Jacek Czaputowicz, lengyel külügyminiszter
interjújával, melyben meglehetősen szerencsétlenül használta revizionizmus szót hazánkat illetően.
Kapcsolódó cikkek:
Ukrajna, ahol a történelem ismételheti önmagát [2]
Több mint hatvanezerrel csökkent a magyarok száma [3]
Magyar-lengyel emléktábla Katowicében [4]

A politikus a Sieci hetilapnak adott interjút [5] nemrég, melyben leginkább a lengyel külpolitika
aktuális kérdéseiről volt szó. Az anyagban természetesen szóba került az orosz-ukrán feszültség is,
mellyel kapcsolatban hazánk különutas politikáját is megemlítette. Jacek Czaputowicz alapvetően
pozitív színben beszélt a lengyel-magyar kapcsolatokról, kiemelte a jó viszonyt, az Európai Unión
belüli kiváló együttműködést, a közös nevezőt a migráció kapcsán és a Visegrádi Négyekkel
kapcsolatos közös munkát. Azonban elég határozottan kijelentette, hogy a magyar és a lengyel
politika máshogyan viszonyul Oroszországhoz.
„Ha az orosz politikáról esik szó, akkor az eddigieknél is nagyobb különbség vehető észre. Mi
álláspontunkban a baltiak, grúzok, ukránok, románok és mások félelmeit osztjuk az orosz agresszióval
kapcsolatban, nem a magyarokét” – jegyezte meg a lengyel külügy elsőszámú vezetője. Hozzátette:
Magyarország vélekedése szemmel láthatóan túlságosan radikális maradt a történelmi vereség óta,
mikor megfosztották a magyarok által lakott területektől. Ezért tesznek olyan lépéseket, amelyek
valódi revizionizmushoz vezetnek. „A revizionizmus erős szó. De tudományosan így hívják a
folyamatot. És ebben a kérdésben van egyfajta közeledés a magyar és az orosz álláspont között. Mi
viszont ellenzünk mindenféle területi revizionizmust” – hangsúlyozta Jacek Czaputowicz.
Természetesen elfogadható, ha Lengyelország más álláspontot képvisel Oroszországgal kapcsolatban,
a területi revízióról szóló okfejtése a jelenkori magyar politikával kapcsolatban finoman szólva is
megdöbbentő. A Melano Közép-Európa Magazin megkérdezte a magyar és a lengyel
külügyminisztériumot, mit gondolnak erről az interjúról. A lengyel kabinetnél afelől is érdeklődtünk,
tisztában vannak-e azzal, milyen atrocitások érik a magyar kisebbségeket, ismerik-e az ukrán
nyelvtörvényt.
A Lengyel Külügyminisztérium (MFA RP) sajtóosztálya azt a tájékoztatást adta, hogy Jacek
Czaputowicz elsősorban a gyengülő euroatlanti biztonsági együttműködés miatt szorgalmazott
szorosabb együttműködést Oroszország szomszédjaival. Szerintük az euroatlanti partnerség
ingoványossá és kiszámíthatatlanná vált, mióta az oroszok önkényesen elcsatolták a Krím-félszigetet

és megkezdték Ukrajna destabilizálását. Ez nevezhető a lengyel külügy szerint olyan sajnálatos
revizionizmusnak, melyet akár mások is követhetnek. Lengyelország a NATO-partnerekkel közösen
ismételten támogatásáról biztosította a területi integritás és szuverenitás terén Ukrajnát, Grúziát és
Moldáviát.
A magyar-ukrán konfliktus kapcsán a MFA RP azt a választ adta a Melano.hu-nak, hogy Czaputowicz
miniszter úr rendszeresen értekezik magyar kollégájával. Legutóbb júniusban folytattak
telefonbeszélgetést Magyarország és Ukrajna bilaterális viszonyáról, illetve a kárpátaljai magyar
kisebbség helyzetéről. Az MFA RP figyelemmel kíséri az ukrajnai reformokat az oktatási rendszerrel
kapcsolatban. Ez ugyanis az Ukrajnában működő lengyel iskolákat is érinti. 2017 októberében a
lengyel és az ukrán oktatási miniszter olyan megállapodást írt alá, mely kölcsönösen tiszteletben
tartja a lengyel és az ukrán kisebbség oktatását mindkét országban. Tehát a lengyel kisebbséget
egyelőre nem fenyegeti felülről érkező támadás Ukrajnában.
A magyar külügyminisztérium sajnálatos módon még nem küldte el válaszát és még csak ígéretet
sem kaptunk arra, mikor nyilatkoznak az interjúval kapcsolatban. Jacek Czaputowicz ugyanakkor még
egy érdekes, kevésbé figyelmen kívül hagyható dolgot is megjegyzett az interjúban. Szerinte
Lengyelországnak nem kell választania Magyarország és Románia között geopolitikai értelemben. Bár
Románia messzebb fekszik, mint hazánk, ettől függetlenül nagyon szoros együttműködést folytatnak
velük katonai és biztonságpolitikai kérdésekben. Jacek Czaputowicz az interjú óta újból védelmébe
vette Ukrajnát. A német-amerikai vita kapcsán megjegyezte, hogy az Északi Áramlat megépítése
nehéz helyzetbe hozza az ukránokat. A német külügyminiszter, Heiko Maas ugyanakkor jelezte, nem
osztja az álláspontot, szerinte ugyanis az orosz gázvezeték nem növeli Európa függőségét.
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