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India – beszáll a világversenybe, és nagy erővel 
őrzi magát
Folk György

Innen, Európa közepe felől Indiát szükségszerűen félreértjük, alábecsüljük, szimp-
lifikáljuk, ahogyan félreérte�ük és túlmisztifikáltuk még egy generációval ezelő�
is. Mára egyike maradt annak a néhány masszív, évezredek óta folytonos civili-

zációnak, amelyet az európai hadi és kereskedelmi fölény nem tudo� sem ledönteni, 
sem saját szabályai szerint átformálni. Államberendezkedése, gazdaságának alakulása, 
a népei és mozgalmai közö�i háborúskodások éppúgy tanulságokkal szolgálnak, mint 
a családi és közösségi viszonyok, a társadalmi elhatárolódások vagy a féktelen demog-
ráfiai változások és a természeti környezet sorsának drámai kapcsolata.

A nyugati médiafogyasztó Indiát ma egy újra meg újra ismételt sztereotip diskurzus 
tárgyaként ismeri meg. Ezek az elbeszélések sok tekintetben érintetlenül hagyják való-
ságát, lényegét. Ez elkerülhetetlenül így van, ha ezeket az elbeszéléseket a nemzetközi 
világ hatalmasságai, a globalizálódó liberális világgazdaság megszoko� főszereplői 
– kormányok és politikusok, befektetők, pénzemberek, üzleti körök, a média és a sajtó, 
fogyasztók, turisták, értelmiségiek, a média által befolyásolt tömegek – maguknak írják 
és sokszorozzák.

Ezek a történetek végső soron csak a nagy nyugati civilizációs álmokat igazolni 
igyekvő mesék. Nemzetállamok, növekvő jólét, szabadpiac, választási demokrácia, 
jog- és egyéb egyenlőség a szubkontinensen élők nagy többsége számára éppoly tá-
voli, mint érdektelen. India szilárdan ellenáll, hogy ezeket a nyugati közgondolkodást 
tematizáló elbeszéléseket igazolja. Az ország nagyobb része továbbra is önmagába zá-
ródó, elkülönülő, idegen. Cikkünk ennek a ke�ős természetű, a nagyvilágra nyíló és 
belül alig mozdítható Indiának néhány alapvonását tekinti át.

Gyűjtőedény

Az az államalakulat, amely 1947-ben Indiai Köztársaság néven szerze� függetlenséget, 
semmilyen módon sem tekinthető egy összetartozó nemzet államának. Ha Indiát mint 
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egységet kívánjuk megközelíteni, többre jutunk, ha azt – egy földrajzilag jól határolt 
területre eljuto� – civilizációk gyűjtőedényének képzeljük el. E civilizációk az elmúlt 
ezredévek során egymást váltva ömlö�ek át a szubkontinens földrajzi gátjain, minde-
nekelő� a Himalája, az északi hegyvidék hullámtörőjén.

„India anya” mindegyiket befogadta, és ölében azok jellegzetesen indiai módra éltek 
tovább. A népvándorlás hosszú korszakának fokozatosan behatoló indoárja törzsei már 
építe� városokat, távolsági kereskedelmet és folyóvölgyi nagy művelési rendszert talál-
tak i�. Magukkal hozo� védikus hitrendszerük, panteonjuk és harcmódjuk beolvasztá-
sával jö� létre a ma hinduizmusnak1 neveze� amalgám, i� rugalmas, o� merev világ-
kép: gondolkodási keretek, mitoszok, életszabályok és a törzsi szerveződés rendszere. 
A Védák fejből tudására és mindenek fölö�i tekintélyére alapíto�ák őrzői, a brahmanok2 
kiváltságos állásukat, amelyből a varnák3 (a kasztok főcsoportjai) egymás alá rétegződő 
társadalommodellje kialakult. Az egymást követő hódítók már ebbe a rendbe tagozód-
tak bele. Előbb-utóbb azonosíto�ák magukat valamely varnával, letelepedtek, és új fog-
lalkozási csoportot hoztak létre. Erre a sorsra juto�ak a hódító Alexandrosz i� maradó 
katonái, a betelepült baktriai görögök, a hunok vagy az irániak származékai is.

A keletre sebesen terjedő iszlám kezde�ől fogva élesen ellentmondo� ennek a nép-
berendezkedésnek. A muszlim hódítók sokáig csak külsődlegesen telepedtek rá erre 
a népszövetre. A szultánok városai, erődjei, a szúfi szentek4 sírjai köré szerveződő 
muszlim települések városias szigetek voltak az indiaiak földből élő falutengerében. 
A delhi, majd a déli nagy szultánátusok5 idején az iszlám a katonákat és a városokat, 
a különféle, sokasodó hindu irányzatok a vidéket, az alávete�eket tarto�a ellenőrzése 
ala�. A hívők teljes elvi egyenlőségére épülő muszlim közösségek néhány nemzedék 
után a kasztszerű szerveződés6 jegyeit muta�ák, s ez a következő évszázadok során a 
szokások, a hit és az együ�élés legkülönbözőbb szövedékeihez vezete�. Egyes szultá-
nok vagy mogul uralkodók idején a kirekeszte� hinduk tömeges megtérésére7 került 
sor: ekkor sem csak egyéneket, hanem teljes közösségeket ölelt keblére az uralkodó 
iszlám. A következő évszázadok során a próféta vallása kitéphetetlenül beilleszkede�, 
s szinte mindenü� a kevert közösségek8 békés együ�éléséhez vezete�.

A Brit Birodalom évszázadai ala� ez a rend már keveset változo�. India csak néhány 
elhatárolt területén9 fogadta be a keresztény térítést. Az ideérkező kis számú európai 
pedig néhány modern rendszer és „vívmány” bevezetése melle� szinte érintetlenül 
hagyta a falvak, a mezőgazdaság és a társadalmi élet korábbi berendezkedését, csak 
a racionális és filantróp európai elveket durván keresztező (szatí10, Káli-kultusz11 és a 
többnejűség12) szélsőségeit nyirbálta meg.

A függetlenség, a brit gyarmatosítók gyors és teljes távozása nemcsak összekapcsolta, 
hanem ismét fel is szabdalta Indiát. A hindu többségű Indiai Köztársaság és a muszlim 
Pakisztán létrejö�e13 családok százezreit, kulturális és gazdasági kötelékek sokaságát 
vágta el és tartja elvágva mindmáig. Részben rendezetlenek az északi földrajzi határok 
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Kína, azaz Tibet felé, Srí Lanka (Ceylon) állami léte pedig a szárazföld és a sziget tamil 
népességét osztja ke�é.

A fiatal indiai szövetségi állam politikailag ke�ős szerepet – integrálót és széthúzót 
is – betöltö�. A maharádzsák, a sok száz kisebb-nagyobb14, az angol protektorátus ala�
önálló állam egyeduralkodói leköszöntek15 a történelem színpadáról. Velük együ� 
törvény mondta ki a zamindárok, a nagy földbirtokosok kiiktatását16 is. A létrehozo�
szövetségi államok ugyanakkor sok helyü� a korábbi brit presidencyk17 határai mentén 
jö�ek létre, és azóta is tart az azonos nyelvű, azonos identitású, a korábbi határok által 
elvágo� népek „újrarendezkedése”.

Dzsáti

Az indiai közgondolkodásban az egyén legfontosabb jellemzője a dzsáti18: az a csoport, 
amelybe származása révén beleszülete�. A mi nagyon európai „kaszt” szavunk a dzsáti 
félreértelmezése, lényegét nem képes visszaadni. Az indiai – modern és jómódú vagy 
szegény és elmarado� – mindig ezzel a dzsátival azonosítja magát: thákurnak, iyernek, 
kamarnak vagy kurminak19 vallja magát. A dzsáti rendszer peremén a dálit20 csoportok 
gyakran külön nyelven beszélnek, s a kasztrendszeren kívülinek számítanak, ám végső 
soron magukat ugyanígy egy csopor�al azonosítják.

Formai alapjegyeit tekintve a dzsáti szigorúan egymás közö� étkező, azonos foglal-
kozást űző és általában egymás közö� házasodó csoportot jelent. A dzsáti tagjai eredeti-
leg azonos gazdasági tevékenységet folyta�ak, és egy települési egységet alkotva éltek. 
A népek és civilizációk egymásra rétegződése során azonban a települések legtöbbje 
számos dzsátinak ado� lakhelyet. Ezek közö� sokszor kölcsönösen előnyös, máskor 
egyoldalú munkamegosztás alakult ki, ám a muszlim hódítások óta egyre erősödö� a
bezárkózás és az elkülönülés tendenciája.

A mi nyugati megközelítésünk a felvilágosult, liberális racionalizmus szemüvegén 
át néz és szörnyülködik, az alapvető szabadságjogok és a józan ésszerűség sérülését 
látja meg. Az indiai kultúra az ellenkező oldalra helyezi a hangsúlyt: a dzsáti mások-
hoz tartozás, megélhetés, lakhely és védelem; mindaddig, amíg tagja ki nem szakad 
belőle, életének minden alapszükségletét fedezi. Liberális normarendszerünk szerint a 
boldogulás az egyén kötetlenségén, azaz szabadságán fordul meg; az indiai érzésvilág 
számára a családhoz és dzsátihoz tartozásában gyökerezik. A művelt, magasabb státusú 
csoportokhoz tartozó indiaiak21 ugyanakkor jól látják a másik oldalt is. 

Miért értékesebb vagy ígér több boldogságot a két „elszállt” szerelmes párkapcso-
lata, mint a szülők gondos választása, a státus, a vagyon, az iskolázo�ság azonossá-
ga alapján összehozo�? Miért előbbre való joga az embernek a személyes szabadságé, 
mint a családhoz és közösséghez tartozásé? A magukra maradó idősekről, a tehetség-
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telenekről, a magatehetetlenekről, a felnövekvő gyermekekről való gondoskodásnak a 
többnemzedékes indiai típuscsalád sokkal emberségesebb és minden bizonnyal gazda-
ságosabb formája, mint a kétkeresős nukleáris család. A válások növekvő száma, a nyu-
gati ember mindenü� jelentkező – és India felé újra meg újra visszanéző – istenkeresése 
az indiai értelmiségnek is feltűnik. Az indiai szellemi élet egyfelől az egyéni szabadság 
és a fogyasztási lehetőségek megélése, másfelől a tradicionalista gondolkodók intései 
közö�i folytonos viták színtere.

Az indiai család pedig egyelőre marad, ami volt. A házasságok óriási többségét22 a 
szülők által választo�, megfelelő származású partnerrel kötik. A férjhez ado� lányok a 
fiú családjához költöznek, a családanyák ellenőrzik a családot. A nők a vallási hovatarto-
zástól függetlenül, visszahúzódva élnek. A családok szinte csak nagy családi események, 
esküvő, szamádhi23, nagy zarándoklatok és más ünnepek alkalmával utaznak. Az étkezé-
si szokások, főleg a magasabb születésű csoportokban, az étel o�honi elkészítését, házi 
áldozat bemutatását kívánják meg. A családi élet tipikus színterét a (város)negyedek24 
jelentik, amelyek az itáliai városok templomonkénti tagozódásához hasonlóan keretet 
adnak a családok és az azonos foglalkozásúak közösségi életének. A bazárok és műhe-
lyek köré rendeződő élet az év legnagyobb részében az utcán, a vízparton és a házak 
tetőteraszain folyik, a szentélyek és mecsetek pedig mindig elérhető közelségben ma-
radnak. Ezt az életmódot a sokszintes lakótömbök és az egyre erősebb autóforgalomnak 
átado� utcák megnyomorítják, miközben a népesség többségének nem biztosítják a mo-
dern magánember védekezéséhez és meneküléséhez szükséges erőforrásokat: a hang-
szigetelt, klimatizált lakást, a családi gépjárművet, a nyaralást, a szabadidőt.

Az anglicizált indiai nyilvánosságban, a sajtóban és az interneten a dzsáti politikailag 
korrekt változata a „community”. Szinte észak-európaian hangzik, és nagyon rugalma-
san használható. Ők a dzsátit értik ala�a, mi pedig az önkormányzatiság, a polgári kez-
deményezés és érdekérvényesítés egy helyi változatát. Tovább gazdagítja a fogalmat az 
indiai faluközösségek hagyományos vezetési formája, a páncsajat, az öt falusi tekintély 
által vezete� falusi önkormányzat.25 Ezt a múltba vesző formát a muszlim földhasz-
nálati rendszer és az angol gyarmati berendezkedés a legtöbb helyen kiszoríto�a, de
a huszadik század elején kezdődő hindu revival politikai céljainak megfelelően feltá-
maszto�a, és a függetlenség évtizedeiben központi programpon�á vált.

Négy gazdaság

Az indiai népesség többsége – mintegy hetven százaléka, azaz hétszázmillió ember – az 
alacsony státusú csoportok valamelyikének a tagja. Az a gazdasági nekilendülés, ame-
lyet a nyugati világ oly lelkesen fogad, az eddig is előnyös helyzetű felső negyed, az 
első két decilis ügye: ők az angolul beszélők, az iskolázo�ak, a mobilak és a városlakók. 
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A Nyugat vezérelvei szerint (Adam Smith és az őt követő közdazdaságtan nyomán) 
a mindent meghatározó gazdasági szempontból India egymástól jól elhatárolódó vilá-
gokra oszlik, és nincs olyan szisztematikusan működő erő, amely egymáshoz közelítené 
ezeket. A következő táblázat e külön világoknak a szemben álló értékrendjeit tekinti át.

1. táblázat: Külön világok Indiában
Célok és vezérelvek Orientáció Előrejutás Tanulás

1 Nemzetközi Fogyasztás Amerikai/angolszász Privilegizált 
lehetőségek

Külföldi iskola, me-
nedzsment; érvényes-
sége és eszmeisége

2 Állami  
(government) Baksis Indiai apátia Örökös státus Kategória- és vizsga-

rendszer

3 Üzleti Tisztes haszon, 
folytonosság

Hivatali fontosságtu-
dat/szervilizmus Éles verseny Családi, dzsáti és etni-

kai bázis

4 Nyomor Alapvető me-
gélhetés Külső bizalmatlanság Változtathatat-

lanság Analfabetizmus

Az első világ az angolszász vezetésű nagyvilágot szolgaian követő India. Az indiai ci-
vilizáció súlypontját jelentő, máig paraszti világot mázként és azt szoros karokkal tartó 
polipként veszi körül. Ennek a világnak megvan a maga gazdasági alapja, a saját koráb-
bi hovatartozását gyorsan felszámoló életrutinja, értelmisége, nyelve és pragmatikus 
hitrendszere.

Hitének centrális tárgyai a fogyasztás26, az iskolázo�ság27 és az (angolszász) külföld 
másolása. Fogyasztása az úgyneveze� demonstrációs hatás28 érvényesülésének klasszi-
kus esete. Határai az angolul beszélők köréhez közel húzódnak. Az angol nyelvismeret 
sokféleképpen kiaknázható gazdasági esély és hatalmi tényező is egyben. A külföldet 
járt angolul tudónak egészen mások a házasodási esélyei. A jómódú felsőbb rétegekhez 
tartozó családok házassági hirdetéseiben fiúknál mindig, lányoknál egyre gyakrabban 
szerepel az MA vagy BA (egyetemi vagy főiskolai diploma) kitétel.

A második világ az állami India. Pozíciói valamit gyengültek az utóbbi időben, de az 
őt érintő mélyreható változások kilátástalanul messze vannak. Ide tartozik a világ leg-
nagyobb létszámú, legdifferenciáltabb és igen alacsony hatékonyságú hivatalnoki kara, 
a hadsereg, az értelmiség döntő többsége, az egyes államok (state) helyi adminisztráció-
ja, valamint mindezek összete� családi és területi klientúrája. Ebben a világban a nagy 
folyóvölgyi civilizációk bürokráciájához hasonló reflexek vannak érvényben. A hivatali 
rangok az indiai fül számára ma is édesen csengenek. Az inspector, a subinspector, a 
comissioner29 az egzisztenciáról és tekintélyről álmodozók vágya. Az állások szinte min-
dig életfogytiglan szólnak, hatalmaskodást és nyugodt hivatali terpeszkedést tesznek 
lehetővé. Ennek megfelelően a hivataloknak széles körben ismert, szabo� áruk van.  
A befektetés egy kishivatalnok évtizedes keresetével egyenértékű, és a hivatal betöltőjét 
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az előnyös megtérülést biztosító baksis szedésére kényszeríti. Továbbra is jelentős az 
állami vagy köztulajdonú vállalatok (public enterprise) gazdasági szerepe, amelyek tete-
mes vesztesége a költségvetés egyik meghatározó tehertétele.

A harmadik a valódi üzleti világ. Ez a kisparaszti gazdaságok és a bazárok köré ren-
deződik. A helyi hitelekből gazdálkodó farmerek, kiskereskedők, ügynökök világa. 
Jellemzői: a majdnem embertelenül kemény verseny, az örökléses és családhoz kötö�
boldogulás, a szűk területre bezárt életmód. Alaperényei: a családi kötelék, a pragma-
tizmus és a folyamatos nyomakodás kifelé – az utcán, a üzlethelyiségért, a vevőkért, az 
árukért, a hatóságok jóindulatáért.

A negyedik világ a nyomor Indiája. Politikai szándékok szerint játszhatunk a határ-
vonal meghúzásával, de bizonyos, hogy ez a világ az elmúlt évtizedekben is nő�.30 
Háromfajta nyomor van: az eldugo� nyomor, a nincstelen falusi nyomor és végül a 
halmozo� városi nyomor. Az eldugo� nyomor az isten háta mögö�i világ, az indiai 
normák szerint mindig is a civilizáció határain túl élő dálitok, a hegyek közö�, a meg-
maradt vadonban és a sivatagos területen ősi formák közö� élők. Ők a modern gazda-
ságba mindmáig csak töredékesen vonódtak be. A falusi nyomor a földből való romló 
megélhetéssel párosul, a parasztcsaládok háromnegyede a föld egyharmadán osztozik, 
egy-egy családra átlagosan legfeljebb két hektár jut.

A városi nyomor egyszerre gazdasági, szociális és ökológiai, állástalanság, lakásta-
lanság, életben maradás a felfoghatatlanul zsúfolt és elhasználódo� utca minden elfog-
lalható négyzetméterén.

Ennek a világnak nincsenek civilizációsnak tekinte� értékei. Nem igényli az isko-
lát, a csatornát, az internetet és a tévét, nem tud mihez kezdeni India atomhatalmával 
vagy újdonsült tőkeexportjával. Biztosra vehetjük, hogy mindabból, amit a nyugati 
közgazdász India gyors gazdasági előrelépésének stilizál, ez a negyedik világ nem 
kap semmit. Ezeknek a százmillióknak a gazdasági fejlődés: térvesztés. Fogy a hely, a 
gyűjtögetési lehetőség, a tiszta víz31, a nyugalom, a meghúzódás megmaradt színterei.  
A jelenleg domináns gazdasági doktrína a hozzájuk el nem érkező gazdasági fejlődés-
hez köti helyzetük jobbra fordulását, a legutóbbi idők világbanki szellemű államleépí-
tése az alapvető cikkek és szolgáltatások drasztikus drágulását32 hozta. A rendkívül 
alacsony jövedelmű, napi egy-két dollárból élő33 tömegek mind politikai, mind gazda-
sági manipulációk olcsó áldozatai. Nem ritkaság szavazataik tömeges megvásárlása és 
a fogyasztási szokásaikba, életmódjukba való durva kereskedelmi beavatkozás sem.

A tömeges kommercializálás egyik megnyilvánulása a műszálas szári34, amely nap-
jainkra második helyre szoríto�a az India-szerte kézi szövőszékeken sző� vászonszá-
rit. A tarkára nyomo� műszálas szövet nagyipari technológiával készül, és országos 
kereskedelme félreszorítja a családi műhelyekben készülő természetes versenytársát. 
Mondani sem kell, hogy a műszálas viselet a legtöbbször nehéz testi munkát végző 
nők számára a test rosszabb szellőzését, rosszabb közérzetet és gyors bebüdösödést 
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ígér, ez a szempont azonban rendre alulmarad a nagyjából feleakkora ár és a hosszabb 
éle�artam kínálta előnyökkel szemben. 

Súlyos társadalmi következményekkel jár az indiai mezőgazdaság megnyitása a vi-
lágpiac számára, amelyet India az uruguayi WTO-fordulón 2003-ra vállalt el.35 Miköz-
ben a teljes népesség csaknem kétharmadának megélhetése a földműveléstől és annak 
állami támogatásától függ, a nyitás csak az India néhány vidékén36 általánossá váló 
intenzív gazdálkodást folytató farmereknek előnyös. A világpiacot követő áringado-
zásnak kite�, legtöbbször helyi pénzkölcsönzőknél eladósodo� földművesek ĳesztő-
en alacsony jövedelmükből igyekeznek a dráguló műtrágyát, növényvédő szereket és 
más eszközöket finanszírozni. A szinte végtelen piacon a nemzetközi óriásvállalatok, 
a Monsanto és a Novartis a vetőmagokkal kereskedő magáncégek felvásárlásával és a 
génkezelt vetőmagok bevezetésével teremte�ék meg erős pozíciójukat. Az ilyen gén-
kezelt, „terminátor” vetőmag igen nagy hozamú, ám csak egyszer termő növényeket 
eredményez. Az indiai földművelési hagyomány mindmáig a termés legjavának ve-
tőmagként való visszaforgatását írja elő. A többlethozam érdekében ezzel felhagyó 
parasztok súlyos függőségbe kerülnek a monopolhelyzetű vetőmag-forgalmazóktól.  
A termés kiesése a vetőmagra felve� kölcsön mia� katasztrofális következényekkel jár, 
s a reménytelen helyzetű földművelők közö� valóságos öngyilkossági hullám söpör 
végig.37

A Monsanto az indiai földműves meggyőzésért folytato� hadjáratában a hindu pan-
teon termékenységisteneit használta fel, templomokat és hindu szervezeteket szpon-
zorált, a hibrid gyapot vetőmagját a termékenység főistenéről, Brahmáról nevezte el.  
Az istenek és a híres szent helyek modern célok érdekében való felhasználása napiren-
den van, és ez a változatokban gazdag, kusza és megszámlálhatatlan brahmani iskolá-
ra, szektára, helyi változatra oszló hindu lelki élet egységesedéséhez, egy felszínes és 
szabványosíto� hit kialakulásához vezet. A három nagy hindu ünnep38, a hinduizmus 
négy kardinális szentélye,39 a Siva–Vishnu–Brahma istenháromság, az India-szerte leg-
népszerűbb zarándokhelyek40. Egységesítenek a népszerű mozik, az országosan sugár-
zo�, igen népszerű Mahábharáta és Ramajána sorozatok, a mindenfelé terjeszte� olcsó 
füzetes bhakti-irodalom41. A jobboldali Bharatĳa Dzsanata Párt (BJP, Indiai Néppárt), 
kulturális gyűjtőszervezete, a Visvá Hindu Parisád (VHP, Hindu Világtanács) közremű-
ködésével ezt a soknemzetiségű ország összekovácsolása érdekében elindíto�, nemzeti
hinduizmust létrehozó, fél évszázados kulturális egységesülést lovagolja meg.

Mindenfelé húzás

India társadalma Európához képest erősen szé�artó és tagolt. Néhány kiinduló adatot 
a 2. táblázat segítségével hasonlítunk össze.
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2. táblázat: Az EU és India adatainak összevetése42

EU India
Tagországok száma 27 28+7
Népesség (millió fő) 496 1060
Nagy vallások és felekezetek
(egymillió hívő fölö�i egyházak száma) 11 28

Jövedelmi diverzitás (jövedelmi Gini-index) 30,5 46
GDP-diverzitás
(a legkisebb és a legnagyobb tagországi GDP viszonya) 1:5 1:3

Kasztok 1 3000
Beszélt nyelvek (tízmillió fő fele�) 64 125
Nagyvárosok (egymillió lakos fele�) 16 24

Kistelepülések (15 ezer lakos ala�) Max.  
100 000 590 000

A varnák hagyományos tagolásából mára főként a brahmanok és a többiek közö�i kü-
lönbség maradt meg. Ők egyrészt máig el nem évülő, sok ezer éves presztízzsel rendel-
keznek. Kiváltságos tanító szerepük melle� ők kezelik a megszámlálhatatlan templom 
vagyonát, mindenki számára végzik a családi ceremóniákat, sokszor politikai vagy más 
modern vezető szerepet is betöltenek. A mai értelmiség jelentős többsége43 brahman 
származású. Különösen a déli brahman csoportok, akik a fiúk megnövekede� száma 
mia� már nem élhe�ek meg a tradicionális templomi javadalmakból, tanulni küldték 
gyermekeiket. A brahmanok maguk is kusza egységet képeznek, egyes alcsoportjaik kö-
zö� bonyolult házassági szabályok vannak érvényben. Ugyanakkor az idők folyamán 
a rokonságok hálója rég elhagyta eredeti szülőföldjét, és ma egész Indiára, sőt egyre 
inkább a tengerentúlra, a teljes angolszász világra kiterjed.

A többségi, politikailag manipulált hinduizmus44 („hindutvá, hinduság”) sok közös-
séggel áll szemben. A legjelentősebb az indiai állam politikai egységét folyamatosan fe-
nyegető muszlim–hindu szembenállás. A csaknem kétszázmilliós muszlim „kisebbség” 
azonban maga is az évszázadok ala� kialakult kasztszerű rétegződésektől szabdalt.  
A származási és foglalkozásbeli megkülönböztetések melle� alapvető a sokfelé meg-
található síiták különállása. Újra meg újra nyilvánosságot kap a szikh államiságért har-
coló csoportok45 egy-egy terrorcselekménye, a tamilok állami elkülönülése.46 A csende-
sen elváló nagy és befolyásos közösségek: a Bombay gazdag és előkelő családjai közé 
számító pársziké, a dzsaináké vagy a hasznukat mindenfelé megtaláló marvariaké.

Száznál is több a milliók által beszélt nyelvek száma, a dzsátik számát pedig sok 
ezerre becsülik. A gyarmati idők végén, a múlt század harmincas éveiben születe� a 
„jegyzékbeli kasztok” (Scheduled castes) fogalma.47 Ők, a dálitok – vagy ahogy felemelé-
sük egyik első szószólója, Gandhi nevezte őket, a haridzsánok – Isten gyermekei. Ezek 
a sokszor máig törzsi körülmények közö� élő csoportok a szubkontinens eldugo�, a 
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civilizációs főáram által el nem ért sarkaiban, erdők, hegyek, sivatagos vidékek mé-
lyén élő népek, illetve a mindenü� a falvak elkülönült szélein élő érinthetetlenek. 1980 
körül lángolt fel az a társadalmi vita, amely végül az angolok által hagyományozo�
„jegyzéket” további „lemaradó kasztokkal”48, muszlimok, sőt hinduk rossz helyzetű 
csoportjaival egészíte�e ki. Ezek együ� a teljes népesség harmadát adják.

A társadalmi szakadozo�ság a nyelvek49, megélhetési módok és szintek, táplálkozási 
és más elkülönülések valószínűtlenül színes és összete� szövedékét hozza létre. A hús 
evésének és nem evésének, a legkülönbözőbb istenalakokban való hitnek, szektához való 
tartozásnak, munkára és tisztaságra vonatkozó tilalmaknak követhetetlen számú átme-
nete egyszerre követel folytonos bizalmatlanságot és ősidőktől természetes toleranciát.

Ezek a világok egymástól nem függetlenek, át- meg átjátszanak egymásba a gazda-
sági, pénzügyi és családi kapcsolatok mentén. Ugyanakkor mindegyikben más norma-
rendszer van érvényben, és más társadalmi beidegződések uralkodnak, olyan ember 
vagy csoport pedig, amelyik akadálytalanul közlekedne közö�ük, vagy egyáltalán jól 
kiismerné magát, csak elvétve található.

Az állam

A mai állami India kivételes történelmi pillanatban jö� létre. A második világháborúban 
kivérze� Anglia többé már nem volt képes gyarmati világbirodalmának egybetartásá-
ra. A birodalom olcsón szerze� és csodásan jövedelmező koronaékszere, India maga is 
egyre elszántabban követelte függetlenségét. Az iparosodás az előző század derekától 
egy liberális eszméken nevelkede�, jómódú kereskedő és értelmiségi elitet hozo� létre. 
A megtollasodó gyárosok és a kisebb uralkodók Angliában taní�a�ák és ügyvédnek 
adták fiaikat. Ők adták a jogászok és bírák karát, az első tanárnemzedékeket.

Az indiai politikai berendezkedés formai szempontból makulátlan angolszász válasz-
tási demokrácia. Ezt a liberális keretet azonban hamisítatlanul indiai politikai tartalmak 
töltik ki, a mamutország komplikált közéletének szinte minden vonatkozásában.

A kormányrúd az 1947 óta eltelt 61 évből 53-ban a Nemzeti Kongresszus kezében 
van. Ez kezdetben nem párt, hanem a nemzeti függetlenség és felemelkedés min-
den irányzatát tömörítő mozgalom volt. Pakisztán létrejö�e éppen a Muszlim Liga 
elszakadásával50 vetődhete� fel először. A Kongresszuson belül a hatvanas évek elejéig 
egyszerre volt jelen a Gandhi követői által a felemelkedés indiai különútját – a falusi 
önellátást és öntevékenységet – hirdető szárny és a modernizálás és iparosítás szocia-
lizmusba hajló irányzata, amelynek Dzsavaharlál Néhru volt az előharcosa. Néhru el 
nem köteleze� mozgalma az Egyesült Államok és a Szovjetunió közö�i eszmei, gazda-
sági és katonai egyensúlyozásra építe�, évtizedeken át egyszerre sikeresen és gazda-
ságilag fékező módon. A Kongresszus a háború elő�i fiatal, vidékjáró értelmiségének 
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kiöregedésével szinte szocialista egypár�á alakult át. A miniszterelnökség és a politikai 
vezérszerep nemzedékeken át, szinte dinasztikus örökségként maradt a Kongresszus 
letöredező utódformáinak és Néhru utódainak a kezén. A Gandhi–Néhru klán az ez-
redfordulóig tragédiák és fordulók során át újra és újra visszamanőverezte magát a 
főhatalomba51, míg végül Radzsív Gandhi meggyilkolását követően nem maradt a mi-
niszterelnökségre aspiráló családtag.

A Gandhi–Néhru család folytonossága, akárcsak a Kongresszus politikai dominan-
ciája, 1990 után töredezni kezde�, majd megrendült, és egy érzékeny, új egyensúlynak 
adta át a helyét.

Sokáig a Kongresszus maradt az egyetlen országos aktivistahálóza�al és a he-
lyi érdekek kielégítésére alkalmas, központi kĳáró apparátussal is bíró politikai erő, 
amelyhez a függetlenség kivívásának korszaka óta progresszív pátosz járult, és szinte 
minden szövetségi államban erős listát állíthato�. Hosszú politikai dominanciáját vé-
gül a politikailag nagykorúvá ére� jobboldali hindu nacionalizmus a hindu–muszlim 
szembenállás újkori tematizálásával törte meg.52 A „család”53, a hosszú múltú hindu 
kulturális egységszervezetek és a Hindu Néppárt (Bharatiya Janata Party, BJP) a hindu 
középosztály országos bevonásával tudo� mindenkit megszólítani, erősen támaszkod-
va a Radzsív Gandhival és a mögö�e álló apparátussal szembeni széles körű elégedet-
lenségre.

1994 óta politikai váltógazdaságról beszélhetünk. A két versenyző oldal közö� ko-
rábban ismeretlen, érzékeny egyensúly alakult ki, és a kormányok jelentősebb mérték-
ben szorulnak korábban félreszoríto� partnerek, mindenekelő� a perifériára szoríto�
muszlimok és a szikhek támogatására.

A miniszterelnöki posztot ma betöltő Manmohan Szingh54 a középosztály és a jó-
módúak felkészült kedvence, nemzetközi szervezetek neveltje, a kisebbségek, főként a 
muszlimok, a keresztények és származásához köthetően a szikhek szószólója. Az Egye-
sült Államokkal tető alá hozo� nukleáris megállapodás és a pörgő gazdaság, valamint a 
hivatali elődje által kezdeményeze� pakisztáni dialógus egyaránt erősíti kormányzatát.

Az ismét felgyorsult nukleáris program, a ballisztikus rakéták készlete, a katonai 
költségvetés növelése Pakisztán és Kína esetleges fenyegetését ellensúlyozza. India sta-
bilan kezelni tudja a pakisztáni határon fel-fellángoló konfliktusokat, és a Dzsanata- 
párti Vadzspají korábban ismeretlen enyhülést kezdeményeze� Pakisztánnal, ezt utód-
ja, Manmohan Szingh is folytatja.

A látszólag igen összete� indiai pártrendszer a felszín ala� az országos elit, az ér-
telmiség és a középosztály, elsősorban a hindu középosztály ügye. A választási részvé-
tel alacsony, a választók túlnyomó része pedig vallási és csoport-hovatartozása, illetve 
személyes előnyök alapján orientálódik. A szavazatok tömege olcsón megvásárolható. 
A szinte-szocializmus korszaka, a licence raj, az állami engedélyezésektől való függés 
idején a képviselők az engedélyek és központi erőforrások, kedvezmények megszer-
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zésével hálálták meg pozíciójukat; a szövetségi vagy a helyi kormányba, a hivatalnoki 
apparátus elitjébe, a Indian Civil Service-be55 való bekerülés pedig rendkívüli státussal, 
külsőségekkel és irigyelt egyéni hatalommal járt.

A 2000 után meglóduló gazdasági növekedés nyertesei a gyorsan növekvő urbánus 
középrétegek.56 Számuk és jövedelemszintjük emelkedése melle� fogyasztásuk, érdek-
lődésük és viselkedésük57 is egyre inkább nemzetközi mintákat követ, bár ebbe mindig 
sajátosan indiai felhangok keverednek. Ez a korábbi állami elit és az állami tulajdonú 
vállalatok vezetői posztjainak leértékelődésével58 és ezzel együ� a középosztály gyors 
átrendeződésével jár.

Shining India

Indiának a külvilághoz való viszonyát, a nemzetközi porondon betöltö� szerepét a fel-
támadó nemzeti öntudat, az elitvezérelt gondolkodás és megkerülhetetlen kényszerek 
egyszerre jellemzik.

A függetlenné vált India önállóságának első másfél évtizedében a háború utáni nem-
zetközi szintér tevékeny szereplője volt. Külpolitikája a masszív civilizációs há�érrel 
rendelkező, egyszerre bölcs és fiatal nemzeté, amelyet Dzsavaharlál Néhru személyes 
elvei szerint irányíto�. Az el nem köteleze� országok mozgalmának vezetője a gyarmati 
sorból való felszabadulás egyik harcos támogatója le�. Az újonnan szerze� hatalomhoz
való viszony az „ahimszá” alapelvéből táplálkozo�, Gandhi és a kongresszuspártiak 
hatalmas politikai befolyását az angolszász liberális fairness iskolájával gyúrta egybe. 
Az ekkor naggyá váló India a „so� power” mintapéldája. Ennek a termékeny külpoliti-
kának a hidegháborús polarizálódás és a Kínával szemben elszenvede� katonai kudarc
szabta meg a határait.

A Néhru utáni korszak a befelé fordulás két évtizede, amely a katonai erő visszafo-
go� fejlesztésének és alkalmazásának, valamint a gazdaság politikai szabályozásának 
ideje volt, és az állami erőforrások és a politikai kedvezmények elosztása körül forgo�.
A külső kapcsolatok a szegénységével nehezen birkózó kontinensnyi ország formális 
egyenlősége melle� a két világrendszer közö�i egyensúlyozásra és a segélyezésre, gaz-
dasági vagy más támogatásra koncentrált.

A katonai vagy biztonságpolitikai reflektorfénybe India az 1998-as pohrani nukleáris 
robbantással és a mumbai merényletek kapcsán megélénkülő terrorizmusellenességé-
vel lépe� vissza.

India jelenleg szélesedő nemzetközi kapcsolatrendszerét a partnerekhez fűződő vi-
szonyok jellege alapján írhatjuk le. A tágabb indiai szubkontinensen India ma min-
denki szemében kétségbevonhatatlanul vezető hatalom. A regionális együ�működés 
a dél-ázsiai Regionális Kooperáció Szervezetének (SAARC) keretein belül formálódik. 



892008. nyár

India – beszáll a világversenybe, és nagy erővel őrzi magát

A SAARC 1985-ös létrejö�e óta Bangladesh, Bhutan, India, a Maldív-szigetek, Nepál, 
Pakisztán és Srí Lanka közö� fogja össze a „barátság, bizalom és kölcsönös megértés” 
alapján álló együ�működést.59 Ez Kína kivételével India minden szárazföldi szom-
szédját magába foglalja, és az indiai diplomácia szerint a status quo tiszteletben tartá-
sán alapul. Az államfők és kormányfők rendszeres találkozói azonban sokáig érintetle-
nül hagyták a minden jelentősebb szomszéddal meglévő regionális konfliktusokat, és a 
rezsim két évtizedes története során a „szomszédok” Indiára mindig is a nyugtalanító 
„nagy testvérként” tekinte�ek. A tónus és az egyeztetések menete 2003, a pakisztáni 
békefolyamat megindulása után változo� lényegesen. Az utolsó, 2007-ben Delhiben 
megtarto� csúcstalálkozón a szubkontinens szegénység elleni harcában, környezeti 
problémáinak enyhítésében, a közlekedés elmarado�ságának leküzdésében való érde-
keltségüket hangsúlyozták.60

A teljes ázsiai szintéren India a vezető nagyhatalmak, Kína, Japán és Oroszország, 
valamint Amerika partnere. Mintaszerűvé előléptete� atomhatalomként61 és a világ 
legnagyobb demokráciájaként az Egyesült Államoknak a kínai nagyratörés lehetséges 
ellensúlya. India azonban nagyságánál fogva szinte magától értetődően tartozik a Biz-
tonsági Tanács állandó tagságára aspiráló hatalmak közé, és az Egyesült Államokkal és 
az Európai Unióval egyaránt tető alá hozo� stratégiai partnerség is saját külön irány-
vonalat sejtet.62

India számára további, gyorsan növekvő jelentőségű a délkelet- és közép- vagy nyu-
gat-ázsiai országok köre. Az előbbiek a fokozódó üzleti és kereskedelmi érdeklődés 
természetes célpontjai63, míg utóbbiak az energiától való növekvő sebezhetőség eny-
hítését kínálják.

Végül, javarészt ismét csak az energiaéhségtől hajtva, ismét megnő az indiai érdek-
lődés az évtizeden át (jóformán Néhru halála óta) elhanyagolt Latin-Amerika és Afrika 
iránt is. 

India pénzügyi pozícióját a változatlanul hatalmas külső adósság a felgyorsult gaz-
dasági növekedés mia� kevésbé terheli64, és ez az elmúlt években az Indiai Nemzeti 
Bank (RBI) növekvő tartalékaival párosul. A külgazdasági nyitást 1990–91-ben éppen a 
már fenntarthatatlan eladósodás kényszeríte�e ki.65 A nemzetközi segélyezési politika 
a világrendszerek versenyének megszűnésével okafogyo�á vált, ugyanakkor a nemzet-
közi pénzpiacokon megtöbbszöröződö� hitelkínálat várta a gazdaságuk „versenyké-
pességének javítására” hajlandó és a nemzetközi garanciarendszerbe tagozódó fejlődő 
országokat. A kezelhetetlen adósságtömeg66 további hitelezése követelte a nyitást. Ez az 
engedélyezési rendszer fokozatos szűkítését, az állami szektor leépítését, a szociális és 
egyéb támogatások miriádjainak megszorítását, a külföldi tőke, a nemzetközi verseny 
beengedését egyaránt megkövetelte. A változások, a gazdasági nyitás nyertesei ugyan-
akkor a hipergazdag indiai kereskedőházak, a hazatelepülő jómódú indiaiak (NRI)67, a 
Pandzsáb és más vidékek korábban is sikeres mezőgazdasági termelői; a szegényellátá-
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sok, a falusi és szociális fejlesztések elmaradása68 ugyanakkor a nehezen élő tömegek ki-
szolgáltato�ságának fokozódását jelente�ék. Az ország exportpotenciálja ma is szerény, 
ugyanakkor 2000 körül jelentős szolgáltatásexportálóként jelent meg a világpiacon.

Az importfüggés két fájó pontja a fegyverbeszerzés és az energiaéhség. A fegyverke-
zés kényszerítő ereje mindenekelő� a Pakisztánnal való szembenállás. Pakisztán folyto-
nosan fenyegeti Indiának a térségben kialakuló dominanciáját, Észak-India hindu irá-
nyításának pedig csak a sok száz milliós muszlim népesség több államba oszto�sága69 
melle� van realitása.

A most gyorsan iparosodó Indiát a globális energiaversenyben való lemaradás réme 
fenyegeti. Sebezhetősége messze meghaladja Kínáét, nyitása lassúbb, az országot az 
állami energiaszolgáltató rendszerek töredeze�sége70, energiahiányok71 és a fokozódó 
motorizálás növekvő pazarlása72 fogja ollóba. Az olajszükséglet kétharmada import, a 
saját készletek csekélyek.73 Az évezredfordulón a fosszilis tüzelőanyag fele szén volt, 
és a széntartalékok még hosszú időre elégségesek74, azonban a villamosenergia-ellá-
tó rendszer sajátosságai és az olajfüggés az országot gyors lépéskényszerbe hozzák.  
A nukleáris erőművek fejlesztése75 melle� India a tengeri olajkitermelés fejlesztésébe 
és az olajexportáló országokkal a kapcsolatok kiépítésébe fogo�, a korábban távolinak 
tűnő dél-amerikai partnerek (Venezuela), Irán és egyes nemrég még „lator” országok 
(Líbia és Szudán) felé egyaránt orientálódva.76

A Szovjetunió megszűnése óta a fegyvervásárlás csak a szabadpiacon lehetséges, a 
Pakisztánnal való régi szembenállás a gazdasági erőforrások javát leköti. A pakisztáni 
Pervez Musarraf és Vadzspají akkori indiai miniszterelnök által megkezde� közeledés 
2004 eleje óta szinte látványos. A korábbi populista „krike�diplomáciát”77 technikai 
lépések válto�ák fel. Vegyesbizo�ságok egymást követő fordulókon tárgyalják a köl-
csönös kereskedelem korlátainak lebontását, a vízumszabályok lazítását, az egymás 
közö�i közlekedés normalizálódását, a határok átjárhatóvá tételét. Jelentős lépések 
történtek a kulturális csere terén is. Mindez azonban óvatosan elkerüli a konfliktusok
fő forrását, a kasmíri válságot, amely 1999 és 2001 közö� a sorban már a negyedik in-
diai–pakisztáni háború kitörésével fenyegete�.78

A hangnem változását jól illusztrálja a Pakisztánban 2007 őszén kialakuló válság-
helyzetre ado� szordínós indiai válasz. Miközben az Egyesült Államok Musarra�ól a 
szükségállapot visszavonását követelte, az indiai külügyminisztérium rendkívül óvatos 
hangon nyilatkozo� az eddig elért eredmények megőrzése érdekében: „Sajnálatunkat fe-
jezzük ki a Pakisztánban kialakult nehéz helyzet mia�. Bízunk benne, hogy a helyzet ha-
marosan normalizálódik és Pakisztán visszatérhet a stabilitás és a demokrácia útjára”.79

Az Egyesült Államok és India közeledését világpolitikai kényszerek és józanság 
diktálják. A világ „két legnagyobb demokráciája”80 a globális hatalmi játszmában talál 
egymásra. Az elmúlt évtizedek fel nem dolgozo� feszültségekkel terhesek. Amerika 
ellenezte, szankcionálta, majd eszközök híján tudomásul ve�e India atomhatalmát, az 
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érzékeny indiai politikusok azonban nem felejtik el a korábbi lekezelést és a sikertelen 
nyomásgyakorlást.81 A korábbi évtizedek ala� a térségben az Egyesült Államok első-
sorban Pakisztánra támaszkodo�, ez ismét csak fenntarto�a a bizalmatlanságot.

Az Egyesült Államokban élő mintegy kétmillió indiai82 növekvő mértékben katali-
zálja azt a közeledést, amelyre idősebb George Bush 2006-os látogatása te�e fel a koro-
nát. A létrejö� „nuke deal” India számára a drága nukleáris luxustechnológia importját, 
Amerikának a nukleáris létesítmények javának ellenőrzését teszi lehetővé. Az amerikai 
szolgáltatóközpontok indiai kihelyezésével párhuzamosan bátorítják a további ameri-
kai befektetéseket, és az indiai kommunisták és számos más politikai erő kétségbeese� 
ellenállása ellenére erőteljesen előrehaladt a kiskereskedelem szabaddá tétele83 a nem-
zetközi, mindenekelő� egyesült államokbeli kereskedelmi láncok számára. 

India mintaszerű partner a nemzetközi terrorizmus elleni harcban is.84 Vezetői min-
dent megtesznek azért, hogy az országról a megbízható befektetési partner, az erős 
ipari és katonai hatalom, a demokrácia oszlopa, azaz egy vonzó ország képét rajzolják 
fel. Indiai befektetők lépnek ki a világpiacra, prospektus- és filmáradat hívja a látoga-
tók növekvő seregét a jómódú országokból, aktívabb a kulturális kivitel, egyre több-
ször hallat magáról az indiai krike� vagy a bollywoodi85 filmipar. India világszerte 
nyomuló kisebbsége pedig maga mögé rejti az óriási ország alig változó vagy belső 
bajaiba zárkózó másik oldalát.

Az Indiáról szóló közbeszédben a nyitás- és fejlődéshívők vezérszólamába világ-
szerte a szkeptikusok, a környezetféltők és a szociális szempontokat hangsúlyozók 
disszonáns hangjai vegyülnek. Mi, európaiak jól tesszük, ha mind a ke�őre nyitva tart-
juk a fülünket.
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Résumé

India – Enters the Race and Preserving Herself As Much As She Can

India has always been and remains a receptacle and reservoir of impacts by several 
civilisations, she receives and embraces them one a�er the other and remains all the
same. Talking of „one country and one nation“ is and will be dubious or misleading.
The latest story of a market-promoting, dynamic, democratic and intelligent country is 
a necessary product of global myopia. Deep under the cover of her quickly developing 
market economy and freshly arriving middle class, India retains all her age-old ballasts 
and protections, Gods, beliefs and institutions, villages without roads, Hindu country-
side, all-pervading poverty, megacity destitution and ecology disasters. A very differ-
ent set of values: family before individual, caste before freedom and life above stuff will
delimit all foreign communication. International marketing and diplomacy do more 
than ever to hide, reinterpret or forget all this, while new India-based multinationals 
are too eager to devour lower-segment markets and withering industries.


