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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 
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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, 
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hogy számos olyan terület van, ahol Kína 
felülmúlta hatalmas szomszédját, annak el-
lenére, hogy Kínának sokak szerint kevésbé 
kívánatos a kormányzati rendszere. Nem 
arról van szó, hogy a szerzQk védelmükbe 
vennék az autokratikus kormányzást, ami 
képes bizonyos szolgáltatásokat magasabb 
színvonalon nyújtani, mint a demokráciák. 
Ám rámutatnak, hogy az indiai állam lassan 
reagál a kihívásokra, és gyakran vonako-

dik beavatkozni olyan területeken – ilyen 
például az egészségügy –, ahol túlbecsüli 
a piac és a magánszektor teljesítQképessé-

gét. Felhívják a figyelmet az indiai régiók 
közötti óriási különbségekre is. Egyes ál-
lamok komoly sikereket érnek el a nemek 
közötti egyenlQség biztosítása és az oktatás 
terén, míg mások sajnálatosan képtelenek 
erre. Kína, a központosított állam ebben a 
tekintetben képes hatékonyabban irányítani 
az ország tartományait.

A szerzQk határozottan egyetértenek 
azzal, hogy a demokrácia versenyelQnyt 
biztosít Indiának, amely hosszú távon jól 
szolgálja majd az országot. Ugyanakkor 
még meg kell teremteni azokat a lehetQ-

ségeket, amelyek segítségével az emberek 
részt vehetnek a közügyekkel kapcsolatos 
döntéshozatalban, illetve meg kell fékezni 
a tisztviselQk és mások körében is jelentQs 
mérték_ korrupciót. Az üzenet összessé-

gében optimista, a kritika pedig, amit a 
szerzQk a jelenleg kulcsfontosságú indiai 
kérdésekkel kapcsolatban megfogalmaznak, 
világos és tudományos alaposságú. Ennek 
alátámasztására óriási mennyiség_ adatot 
mutatnak be – egy részét magában a szö-

vegben, a többit hosszú mellékletekben 
elhelyezve – ami áttekinthetQ, könny_ hi-
vatkozni rá és könny_ megérteni.

Nehéz lenne felülmúlni Sen és Drèze 
könyvét, amely hozzáférhetQ de hiteles mó-

don mutatja be, hogy jelenleg hol tart India. 
Ez egy olyan könyv, ami nemcsak azoknak 
lehet érdekes, akik Indiával foglalkoznak, 
hanem azoknak is, akik általánosabb érte-

lemben véve érdeklQdnek a fejlesztési kér-
dések iránt. A könyv széles olvasóközönség 
figyelmére tarthat számot.

(The Asian Review of Books)
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