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dobok hangját és a kulturális forradalom han-

gosan kiáltott jelszavait. Emlékek árasztották 
el az elmémet, és uralták az ébren töltött 
óráimat éppúgy, mint az álmaimat. Egy Qrült 
lendületével kezdtem el írni.”

Min elsQdleges szándéka, hogy olvasói „ala-

pos tudást szerezzenek Kínáról.” Megjegyzi, 
hogy amikor elolvasta a kulturális forradalom 
idején sokáig tiltottnak számító kínai klasszi-
kusokat „átitatott a tragédia. Azonosultam a 
tragikus karakterekkel.” KésQbb leírja, hogy 
„elsQ alkalommal láttam, hogy a tragikus gon-

dolkodásban való elmerülés sajátosan kínai 
életmód volt – de nem egészséges életmód.”

A Cooked Seed bátor írás, ami naprakész-

szé teszi a nyugati olvasót – mivel Qk azok, 
akiknek Min elsQsorban szánja a könyvét – az 
egyik legnépszer_bb, napjainkban angol nyel-
ven író kínai írónQ életével. Bár lehet, hogy 
néhányan túl nyíltnak és nyersnek találják, de 
épp ez a célja ennek a memoárnak, amelyet 
a szerzQ lányának ajánlott. Az ember nem is 
várna kevesebbet.

(The Asian Review of Books)

Pico Iyer

Haidarábád öt színben

Amikor leszállt a gépem Haidarábád új, 
Radzsiv Gandhiról elnevezett nemzetközi 
repülQterén, izgatottan vártam, hogy saját 
szememmel is láthassam azt a várost, amely 
szüleim szülQhazájának legújabb technoló-

giai látványosságává vált. Egy sokat utazó 
amerikai üzletember, akivel Szingapúrban 
találkoztam, mesélt a város fölött ívelQ új 
gyorsforgalmi útról, ami a repülQtérrQl a vá-

rosközpontba vezet. Olyan, mint a Szilícium-
völgy, mondta, csak tisztább. Óriási fényrek-

lámok hirdették az Oracle, a Microsoft és a 
Google nevét, néhol szinte teljesen kitöltve 
a horizontot. A luxusszállodákat sötétedés 
után türkiz és lila szín_ fények világították 

meg. A bevásárlóközpontok hirtelen felbuk-

kanó fürtjei olyan látványt nyújtottak, amit 
eddig nem láttam Indiában és nem is tudtam 
volna elképzelni. Hajdanában úgy tartották, 
hogy Nizam, Haidarábád néhai uralkodója a 
leggazdagabb ember a világon. A Taj Group 
szállodalánc megvette és nemrég luxusszállo-

dává alakította Nizam egyik palotáját. A szál-
lodába, ahol 700 amerikai dollárba kerül egy 
szoba egyetlen éjszakára, csapatostól jönnek 
a New York-i Upper East Side kényes ízlés_ 
társasági hölgyei.

És mégis, úgy t_nt, hogy a modern gyors-

forgalmi út – legalábbis azokon a részeken, 
ahol jártam – még mindig építés alatt áll. 
A reptéren néhány gyerek elterelt az „elQre 
fizetett taxi” sortól – az egyetlen elQre fize-

tett dolog a tisztviselQ volt, akit a kölykök 
megvesztegettek – és egy rozoga járgányba 
tuszkoltak, amivel a városközpontba hajtot-
tunk. Az étel, amit a design-hotelben ren-

deltem, még nem érkezett meg, a repülQtér 
körüli „ingyenes internet-terminálok” pedig 
vagy üzemképtelenek voltak vagy unatkozó 
biztonsági Qrök foglalták le Qket, akik azt 
mondták, hogy csak akkor használhatom a 
terminálokat, ha fizetek érte. Amikor felidéz-

tem emlékezetembQl azt az Indiát, amit az 
1980-as évekbQl ismertem, üdítQ volt látni, 
hogy milyen sok csatorna van most a tévé-

ben, hogy milyen ragyogóak a magazinok (és 
bennük az emberek), és hogy a Thums Up 
kóla (kedvelt, Indiában 1977-tQl gyártott és 
forgalmazott üdítQital) mellett már Coke-ot 
is árulnak. De ahogy a rosszul megvilágított 
utcákon, MBA-képzések és „Veg Supreme 
McMuffin” hirdetések alatt vezettem, a hely 
még mindig furcsán úgy nézett ki, mint egy 
let_nt korból vett jelenet – végtelenül zsúfol-
tabb és felpörgetettebb, mint azelQtt volt, de 
nem kevésbé kaotikus.

India szépsége, gondoltam, abban rejlik, 
hogy milyen kevéssé változik a mélyben, 
hogy ragaszkodik az ezer évvel ezelQtti ha-

gyományokhoz és a sokféle szokáshoz, ami-
ket az azóta eltelt évszázadok alatt elfogadott 
– méghozzá olyan meghittséggel, amit sok 
szomszédos ország megirigyelhetne. Senki 
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nem tér haza csalódottan az országból, aki a 
régi Indiát keresi. Különös módon ugyanez 
a bosszantó Indiában, fQleg azok számára, 
akik (mondjuk az üzleti életben dolgozók) 
szeretnék, ha a valóság lépést tartana a le-

hetQségekkel. Az ország évszázadokon át 
lelkesen átvett minden új külföldi befolyást, 
és beleszQtte azokat a maga sajátosan kusza 
szövetébe. Az indiaiak átvették a krikettet, 
a dickensi papírmunkát és az angol nyelvet 
a brit uralkodó osztálytól, méghozzá olyan 
hatékonyan, hogy mára mindezeket akár indiai 
találmányoknak is gondolhatnánk. Párszikat, 
zsidókat és keresztényeket fogadtak be, ami 
azzal az eredménnyel járt, hogy ma ezerféle 
vallás virágzik Indiában. Most India átvesz 
néhányat a globális világrend legújabb divatjai 
közül, de csak úgy, hogy rákényszeríti Qket ar-
ra, ami továbbra is az egyik legelhanyagoltabb 
és legelszegényedettebb lakosság a Földön.

Egy mély kultúra ismertetQjele az adott 
kultúra közelsége a saját gyökereihez. 
Amikor például fogadott hazámra, Japánra 
tekintek, akkor egy olyan országot látok, ami 
nem biztos abban, hogy mennyire tartozik a 
múltjához és mennyire a jövQhöz, és néha 
már-már kettészakadni látszik. Nem hiszem, 
hogy ez a helyzet India esetében – még nem 
–, bár sok hagyományosan elnyomott cso-

portnak (legyen szó akár a nQkrQl, akár a 
melegekrQl vagy a dalitokról (kaszton kívü-

liekrQl)) már adtak bizonyos szabadságokat, 
miközben napról napra emlékeztetik Qket 
arra, hogy még mindig mennyi hiányzik. De 
ez arról is beszél, hogy mennyire ellenálló a 
hely a változással szemben, még akkor is, ha 
a felszín folyamatosan változik.

Minden látogató, aki Indiába megy – és 
én már kétszer is visszatértem ide az elmúlt 
hét hónapban –, tudja, hogy az ország nem 
hajlandó arra, hogy betartsa a terveket vagy 
a nemzetközi elvárásokat. Az egyetlen módja 
a túlélésnek az, hogy az ember átadja magát 
a létezés eme módjának. Ha harcolunk az 
ellen, ahogy az indiaiak intézik a dolgaikat, 
ha azt kívánjuk, hogy bárcsak mások lenné-

nek a dolgok, akkor az egyetlen eredmény, 
amit kapunk a könnyek lesznek. Éppúgy, 

ahogy fél órával elQre kell állítanod a kar-
órádat, mielQtt a géped leszállna Indiában, 
éppúgy, ahogy ellenQrizned kell az elemeket 
a fényképezQgépedben, éppúgy, ahogy le-

hetetlennek bizonyulhat egy m_ködQ inter-
netkapcsolatot találni Haidarábád büszke, 
szupermodernnek látszó központjában – úgy 
kell megadnia magát minden külföldinek és 
rájönnie arra, hogy a dolgok a maguk saját 
váratlan módjukon történnek. Ugyanazok a 
tulajdonságok, amelyek kulturálisan olyan 
élQvé, texturálttá és önmagává teszik Indiát, 
egyben szokatlanul ellenállóvá is teszik az 
országot, hogy alkalmazkodjon a világ gaz-

dasági szabályaihoz és geopolitikai normái-
hoz. India nagyon boldogan változtatja meg 
azoknak az életét, akik nem gondolnak arra, 
hogy megváltoztassák Indiát…

***

Talán sok jelenleg is Indiában élQ, „benn-

szülött” indiai azt fogja mondani, hogy ez a 
„távolba szakadt” indiai tipikusan tudatlan és 
értetlen szemszöge, és talán igazuk is lesz. 
Ami engem illet, hasonlóan egyre több és 
több emberhez a bolygón, mindkét szülQm 
indiai, de még soha nem éltem huzamosabb 
ideig a szüleim hazájában, bár rendszeresen 
vissza-visszatérek oda 1959 óta. És mivel 
India egyedülálló módon intézi a dolgokat, 
nagyon nagy lehet a különbség az indiaiak és 
a külvilágbeliek felfogása között. „India új-
ra-elképzelése” mindig is nagyon különbözQ 
lesz India átalakításától, különösen akkor, ha 
az újra-elképzelés külföldrQl származik. Az 
ország rendkívül leleményes és kreatív népe 
mindig is olyan zseniális ötletekkel állt elQ, 
amelyeknek a hely kollektív intézményei és 
a hagyomány súlya nem volt mindig képes 
helyet csinálni. Valójában a rendszer puszta 
tehetetlensége az, ami néha olyan fürge moz-

gásban tartja az embereket.
Ha a saját m_fajomról, azaz az írásról 

beszélünk, azt láthatjuk, hogy az indiai szár-
mazású szerzQk egyetlen generáció leforgása 
alatt elkezdték elnyerni a nyugati világ legna-

gyobb irodalmi díjait, ami tükrözi elképesztQ 
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tehetségüket, ambíciójukat és – gyakran – 
emberségüket. Amikor pedig azokról van szó, 
akikre mi, írók támaszkodunk – az olvasókról 
– biztos vagyok benne, hogy ha egyszer min-

den nyugati kiadó és újság bezárna, India to-

vábbra is újakat teremtene. Minden alkalom-

mal, amikor egy indiai üzletemberrel, orvos-

sal vagy mérnökkel találkozok, megdöbbenek 
nemcsak a teljesítményeik, hanem amiatt a tény 
miatt is, hogy sokszor több regényt olvasnak 
(és még írnak is), mint én, pedig nekem ez a 
fQ- és egyedüli foglalkozásom. A mérnökökrQl 
jut eszembe, hogy manapság az indiai m_szaki 
fQiskolák és egyetemek diplomásai közül kerül 
ki a Szilícium-völgy legújabb munkatársainak 
már 40%-a…

De aztán a tömegekre gondolok az utak 
mellett Haidarábád városában, ahol úgy t_nik, 
hogy megtízszerezQdött a járm_vek száma, mi-
közben a gyalogosok, kerékpárosok és tehenek 
száma még ennél is nagyobb mértékben nQtt. 
Esténként, miközben az utcákon araszoltam egy 
taxiban ülve, néha magam is láttam, hogy itt-ott 
egy holttest fekszik az úton vagy az út mellett, 
körülötte a sötétben vadul hadonászó járókelQk-

kel, akik mintha – a szó túl szoros értelmében 
véve is – az egyenlQtlen vagy túl gyors fejlQdés 
áldozataiért emelnének szót. Arra a több száz-

millió indiaira gondolok, akik azoknak csillogó 
bevásárlóközpontoknak és Facebook-irodáknak 
a látótávolságában élnek, és akiknek egyáltalán 
nem változott az élete – kivéve talán azt, hogy 
most már a saját szemükkel is látják, amit Qk 
maguk talán soha nem élvezhetnek…

India már régóta olyan hely, ami olyan hatá-

rozottan dacol a logikával és az elQrejelzések-

kel. Amikor Haidarábádba vettem az utam, az 
volt a szándékom, hogy meglátogatom a Ramoji 
Film City-t, ami a Guinness Rekordok Könyve 
szerint a legnagyobb filmstúdió-komplexum 
a világon (mellesleg a vezetQi szerint a Tádzs 
Mahal után az egyik leglátogatottabb hely az 
országban). Több mint 270 filmet terveznek 
itt forgatni abban az évben. A maga bolondos 
keverékével Hollywoodnak, egy vadnyugati vá-

roskának, egy „japánkertnek” és a Tádzs Mahal 
replikájának, a stúdióváros valóban emlékezetes 
hely. Ramoji Rao, a komplexum megálmodója 

egy újságíró iskolát, illetve egy filmes és tévés 
szakembereket képzQ iskolát is alapított itt, nem 
utolsósorban azért, mert az övé a legnagyobb 
napilap az államban, valamint tizenkét tévécsa-

torna tulajdonosa is egyben.
De ahogy néhány napot eltöltöttem a filmvá-

rosban, amely tizenhat mérföldre Haidarábádtól 
szinte varázsütésre nQtt ki a bozótosból, minden, 
amit láttam, nagyon különbözött attól, amire a 
tények és a számadatok felkészítettek. Szinte az 
összes látogató indiai volt, sokan közeli lako-

sok, akik érthetQ módon elragadtatottak voltak, 
hogy megtekinthetnek egy filmgyárral és óriási 
botanikus kerttel egyesített szórakoztató par-
kot. Egy itteni hangmérnök, akivel beszéltem, 
éppolyan profinak és szakképzettnek t_nt, mint 
bármelyik kollégája, akivel Hollywoodban ta-

lálkoztam. Mindennek ellenére az utóbbi tizenöt 
évben csak néhány nyugati cég próbált meg 
filmeket forgatni itt, jóllehet az itteni modern 
létesítmények használata csak tizedébe kerül a 
nyugatiakénak. Amikor meglátogattam néhány 
beállítást, ahol épp mozifilmeket forgattak, azt 
vettem észre – nem minden öröm nélkül –, hogy 
ezek pontosan ugyanolyan filmek, ugyanolyan 
bajuszos gazfickókkal, ugyanolyan csillag_zött 
szerelmesekkel és ugyanolyan dal- és táncbe-

tétekkel, mint amilyeneket 1975-ben láthattam, 
amikor tinédzserként egy egész nyarat azzal 
töltöttem, hogy beutaztam Indiát és közben mo-

zifilmeket néztem.
Ez a változatlanság és h_ség a szórakoztatás 

és oktatás shakespeare-i törvényeihez az, ami 
Oroszországtól Perun és Egyiptomon keresztül 
Baliig olyan népszer_vé teszi az indiai filme-

ket. Ezek a filmek emberi drámákról beszélnek, 
amelyekkel bárki azonosulhat. A Ramoji Film 
City éppen azért volt vonzó, mert tulajdonságai 
olyannyira kézzel készítettnek, Qshonosnak és 
rögtönzöttnek t_ntek. Bár nem váltotta valóra azt 
a reményt, hogy majd idecsábítja a nemzetközi 
filmeseket, de a maga módján mégis megragadó 
és egyedi volt, mert annyira indiai.

Rao egy, a stúdió területén található palotában 
él, ami akár a filmbeli aranyifjúhoz is méltó lenne, 
és ahonnan az egész komplexumot belátni. Nem 
messze innen emelkedik egy kilencemeletes épü-

let, amelynek tetején az irodája található. Amikor 
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végül bebocsátást nyertem az irodába, végre meg-

pillanthattam magát Raót is. A barátságos külsej_ 
hetvenöt éves férfi nyitott nyakú fehér inget viselt, 
és szerényen meghúzódva ült óriási íróasztala mö-

gött. Hatalmas irodájának túlsó végén tizennyolc 
monitor közvetítette a különbözQ csatornák (több-

ségében Rao csatornáinak) m_sorát. Az íróasz-

talon nem volt se számítógép, se high-tech belsQ 
telefon; semmi, csak egy apró notebook, amelynek 
képernyQjén a szivárvány színeiben villódzó so-

rok látszottak. A jelenet ismerQsnek t_nhet sokak 
számára, akik már jártak Indiában: egy multimé-

dia-birodalmat üzemeltetQ mágnás, aki egyetlen 
notebookkal és öt különbözQ szín_ tollal felügyeli 
azt, amit „a világ álomlétesítményének” nevez…

India lényege nem fog megváltozni a közeljö-

vQben, és a kihívás számunkra, az országot szere-

tQk számára az, hogy ebben áldást lássunk és ne a 
betegség súlyosbodását.

A blogbejegyzés kelte: 2013. szeptember 5.
(The New York Review of Books – Blog)

Kerry Brown3

India bizonytalan dicsQsége

Amartya Sen és Jean Drèze: An Uncertain 
Glory: India and its Contradictions (Penguin 
Books Ltd, 2013, 434 oldal; ill. Princeton 
University Press, 2013, 448 oldal) cím_ köny-
vének bemutatása

A Bizonytalan dicsQség: India és ellentmon-
dásai (An Uncertain Glory: India and its 
Contradictions), az 1998-ban közgazdasági 

3 Kerry Brown a Sydney Egyetem Kína-
tanulmányok Központjának (China Studies 
Centre) igazgatója, a kínai politika professzora 
és az Európa-Kína Kutatási és Tanácsadó Hálózat 
(Europe China Research and Advice Network) 
csoportvezetQje. Legutóbbi könyve Hu Jintao: 
China’s Silent Ruler (Hu Csin-tao: Kína csön-
des ura) címmel 2012 márciusában, a World 
Scientific Publishing Company gondozásában 
jelent meg. További írásai elérhetQk a honlapján: 
www.kerry-brown.co.uk.

Nobel-díjjal kitüntetett Amartya Sen és Jean 
Drèze mesteri és elegánsan megírt könyve 
éppen olyan munka, amit az ember elvárna 
két ilyen kit_nQ szakembertQl. A könyv 
India alapvetQ ellentmondásával foglalko-

zik: hogyan lehetséges, hogy fenn tudták 
tartani a demokratikus kormányzati rend-

szert egy olyan országban, amely tele van 
belsQ egyenlQtlenségekkel, sokféleséggel és 
különbözQséggel?

Már az elsQ fejezetben világossá válik, 
hogy a szerzQk a demokratizálódást tart-
ják az India által elért legfontosabb ered-

ménynek. Az ország 1947-es függetlenné 
válásakor az indiaiak egy a célnak gazda-

ságilag nem megfelelQ, ráadásul rendkívül 
egyenlQtlen és fejletlen rendszert örököltek. 
Ennek ellenére – katonai puccsok vagy az 
autokratikus uralomba való visszaesések 
nélkül – következetesen sikerült fenntarta-

ni a demokratikus többpártrendszert, ami 
stabil kormányt eredményezett. Ez pedig, 
amint azt a szerzQk is elismerik, óriási tel-
jesítmény.

Sen és Drèze ugyanakkor nem kíméli a 
rendszer jelenlegi hibáit sem. Az egészség-

ügyi ellátást vizsgálva bemutatják az India 
államai közötti jelentQs eltéréseket. Egyes 
területeken még a legalapvetQbb ellátásokat 
sem sikerül biztosítani a lakosság jelentQs 
rétegei számára, ami különösen a nQk és a 
csecsemQk körében szed félelmetes vámot. 
Emellett jelentQs problémát okoz az alultáp-

láltság is. Az oktatásügyrQl beszélve meg-

állapítják, hogy a jelenlegi iskolarendszer 
képes a világ élvonalába tartozó hallgatókat 
kitermelni a magán- és elitiskolákból, de 
cserben hagyja a diákok maradék 99%-át. 
Problémák forrása a tanárok érdektelensége 
és a vizsgarendszerek hiányossága is. A 
szegénység és az egyenlQtlenség elleni küz-

delemre rátérve a szerzQk olyan adatokat 
mutatnak be, amelyek kiemelik a mélysze-

génységben élQk óriási számát, akik még a 
legalapvetQbb közm_vekhez (víz, elektro-

mos energia) sem jutnak hozzá.
Sen és Drèze India fejlQdési folyama-

tát Kínáéval veti össze. Rámutatnak arra, 


