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QUO VADIS INDIA?  
AZ EL NEM KÖTELEZETTEK 
MOZGALMÁTÓL A VILÁG-
HATALMI STÁTUSZ FELÉ?

Szenkovics Dezső1

“In this world of all against all,  
India’s goal should be to move closer  
towards the strategic sweet spot.” 

S. Jainshankar2

Absztrakt
A többezer éves történelemmel, kultúrával rendelkező indiai szubkontinens, amely több száz nyelv-
nek és nyelvjárásnak, a világ egyik legfejlettebb civilizációjának, az Indus-völgyi civilizációnak, és 
négy vallásnak a szülőhazája, csupán csak 75 éve nyerte el függetlenségét és jött létre a független és 
egységes India. Az elmúlt hét és fél évtizedben ez a fiatal ország, minden nehézség és megpróbál-
tatás ellenére, egy látványos fejlődésen ment keresztül. A világ egyik legszegényebb és legkevésbé 
fejlett országa volt, ahol a születéskor várható átlagéletkor 1947-től számolva megduplázódott (mind 
a Világbank, mind pedig a statista.com adatai szerint 1950-ben a születéskor várható átlagéletkor 
mindössze 34 év körül volt, míg 2020-ban már elérte a 70 évet), írni-olvasni tudók száma a 15 éves-
nél idősebbek körében pedig 1951 és 2022 között több mint négyszeresére emelkedett. Ha az anal-
fabetizmus 1951-ben a 15 évesnél idősebb lakosság 72%-át érintette, ma már ez az arány jóval ala-
csonyabb. Az Indiai Statisztikai Hivatal által végzett felmérések szerint az írni-olvasni tudók aránya 
ma már meghaladja a 77%-ot a 15 évesnél idősebb populáció körében. Hasonlóképpen elmondható, 

1  Dr. Szenkovics Dezső, egyetemi adjunktus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar dékánja; a Nemzet-
közi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék oktatója.

2  Az idézet S. Jaishankartól, India hivatalban lévő külügyminiszterétől származik, aki arra próbálja meg ráirányítani a figyelmet, 
hogy most, amikor a nemzetközi helyzet folyamatos változásban van, amikor a hidegháborút követő egypólusú világrend jövője 
megkérdőjeleződik, India számára is megnyílik a lehetőség, hogy saját magát újrapozícionálja a nemzetközi aktorok körében.

hogy gazdasági tekintetben is jelentős fejlődésen ment át India. Míg az 1950-es években az egy főre 
eső GDP (nominális) mai árfolyamon számolva nem érte el a 80 amerikai dollárt, addig ma ez az 
érték meghaladja a 2200 USD-t. Világviszonylatban a nemzeti bruttó össztermék tekintetében is 
jelentős ugrást ért el az ország, az utolsó évtizedben a 11. helyről a 6. pozícióba küzdötte fel magát, 
maga mögé utasítva olyan gazdaságokat, mint például a francia, olasz vagy dél-koreai, sőt, 2022-ben 
minden valószínűség szerint a brit gazdaságot is megelőzve, az 5. legerősebb gazdaság lesz az indiai. 
A gazdasági fejlődés nemcsak a különböző mutatókban, hanem a fegyverkezésre fordított összegek-
ben is megmutatkozik. India 2021-ben a katonai kiadások abszolút értéke tekintetében a világ orszá-
gai közül a harmadik helyen állt, csupán az Amerikai Egyesült Államok és Kína előzte meg ebben a 
rangsorban. Jelen tanulmányban e minden tekintetben dinamikusan fejlődő ország geopolitikájában 
történt változások bemutatására teszek kísérletet.

Kulcsszavak: India, geopolitika, nagyhatalom, rivalizálás, együttműködés

Abstract
The Indian subcontinent, a region with thousands of years of history, home to hundreds of languages 
and dialects and to one of the world’s most advanced civilizations, the Indus Valley Civilization, the 
birthplace of four religions, gained its independence only 75 years ago, when India was created. In 
the last seven and a half decades, this young country, despite all difficulties and trials, has undergone 
a spectacular development. It was one of the poorest and least developed countries in the world, 
where the expected average age at birth doubled from 1947, and the ratio of literate people among 
those over 15 years increased more than fourfold between 1951 and 2022. Similarly, it can be said 
that India has also undergone significant development in terms of economy. While in the 1950s 
GDP per capita (nominal) calculated at today’s exchange rate did not reach US$80, today this value 
exceeds US$2,200. In global terms, the country has also achieved a significant jump in terms of 
GDP, in the last decade it has fought its way up from 11th to 6th position, leaving behind economies 
such as France, Italy or South Korea, moreover, in all probability, in 2022, surpassing the British 
economy, the Indian economy will become the 5th strongest economy. Economic development is 
reflected not only in various indicators, but also in the amounts spent on armaments. In 2021, in 
terms of the absolute value of military expenditure, India ranked third among countries in the world, 
with the USA and China occupying the first two places. In this study, I will attempt to present the 
changes in the geopolitics of this dynamically developing country.
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1. Bevezető gondolatok
Indiának, ennek a kontinensnyi országnak a világpolitikában, geopolitikában, nagyhatalmi játsz-
mákban betöltött szerepéről a vélemények mindmáig megoszlanak. Mi sem mutatja ezt jobban, 
mint az a tény, hogy Zbigniew Brzezinski Stratégiai vízió című könyvében úgy vélekedik, hogy India 
„külpolitikai elitje által vallott nézet, amely szerint India nem csupán Kína riválisa, hanem egyben a 
világ egyik szuperhatalma is, a józan realizmus hiányáról tesz tanúbizonyságot” (Brzezinski, 2013, 
p. 40). Az amerikai geopolitikus állítását azzal támasztja alá, hogy habár India gazdasági növe-
kedése, földrajzi elhelyezkedése, népessége predesztinálhatná egy világhatalmi szerepre, a valóság 
viszont azt mutatja, hogy az országon belüli feszültségek és problémák, mint például a vallási vagy 
etnikai konfliktusok, a megtermelt értékek igazságtalan újraelosztása következtében kialakult nagy-
fokú társadalmi egyenlőtlenségek, a hiányos és fejletlen infrastruktúra stb. ellehetetlenítik India 
számára azt, hogy a közeljövőben globális geopolitikai aktorrá váljon (Brzezinski, 2013).

Azonban vannak ezzel merőben szembenálló álláspontok is, mint például a Financial Times új-
delhi tudósítója, John Elliotté, aki egyenesen azt állítja egy 2014-ben megjelent könyvében, hogy 
India sokkal kevesebbet számít a nemzetközi erőtérben, mint amire demográfiai súlya, gazdasági 
fejlettsége, katonai kapacitása vagy éppen a puha hatalomként elkönyvelt kulturális és civilizatorikus 
ereje predesztinálná (Elliott, 2014). Hasonlóképpen vélekedik erről a kérdésről Henry Kissinger is, 
aki a Világrend című könyvében a következőket írja Indiával kapcsolatban: „Mindezen fejlemények 
közepette India szilárd támasza lesz a 21. századi nemzetközi rendnek: földrajzi adottságainak, erő-
forrásainak és hagyományosan magas színvonalú országvezetésének köszönhetően kihagyhatatlan 
szereplője azon régiók ideológiai evolúciójának és rendjének, amelyek találkozási pontjain és határ-
vidékein fekszik” (Kissinger, 2015, p. 215).

India nemzetközi szerepével kapcsolatos geopolitikai elméleteket tovább lehetne árnyalni, de egy-
részt lényegi információkkal nem gazdagítaná a kialakult képet, másrészt pedig a rendelkezésre álló 
terjedelmi keret sem teszi ezt lehetővé.

A következőkben arra teszek kísérletet, hogy megrajzoljam India geopolitikai törekvésének fejlődési 
ívét az elmúlt 75 esztendő történéseinek, eseményeinek fényében.

A témával foglalkozó szakirodalom számos kísérletet tett már arra, hogy a függetlenség kikiáltása 
óta eltelt időszakot valamilyen értelmezési keretek között elemezze. Vannak olyan próbálkozások, 
amelyek a kül- és geopolitikában bekövetkezett változásokat szakaszolják, mint például Shivshankar 
Menon, aki India elmúlt évtizedeinek külpolitikájában három fontos geopolitikai pillanatot azonosít 
be3, míg más szerzők nem feltétlenül a korszakolás, hanem az egyes uralkodó irányzatok, iskolák, 
„ideológiák” mentén értelmezik az adott folyamatot.4

3  Menon, S. (2021). India and Asian Geopolitics. The Past, Present. Brookings Institution Press.

4  Erre tesz kísérletet Kanti Bajpai, aki egy tanulmányában azt fejtegeti, hogy az indiai külpolitikát tulajdonképpen három nagyobb 
és három kisebb iskola, irányzat befolyásolta. A három fontos iskola között említi a Nehru-követők táborát (Nehruvians), a neoli-
berálisokat és a hiperrealistákat, míg a három kisebb irányzatot a marxisták, a hindutva-követők, vagy másképp a hindu naciona-
lizmus hívei, valamint a gandhiánusok, azaz a Gandhi-követők alkotják. 

Jelen tanulmányban a Shivshankar Menon által alkalmazott korszakolásból5 indultam ki, ezt vettem 
alapul, azonban az általa beazonosított három perióduson belül minimális korrekciókat végeztem, 
valamint a három nagy periódus helyett azt gondolom, hogy nyugodtan lehet négy nagy korszakról 
beszélni. Az én értelmezésemben ugyanis a Narendra Modi 2014-es megválasztását követő időszak 
kül- és geopolitikája, valamint az elmúlt időszak eseményei, egy új korszakot nyitottak meg a nem-
zetközi kapcsolatokban, amely felértékelheti India helyét és szerepét a nagyvilágban, a nemzetközi 
színtéren.

2. Az első korszak (1947–1963)
A függetlenségének 75. évfordulóját ünneplő India történelmében a külpolitika, geopolitika tekin-
tetében egy igencsak érdekes és nagyívű fejlődést, változást lehet végigkövetni. Az 1947-es függet-
lenséget követő évtizedekben az ország külpolitikáját leginkább az aktív semlegesség, az el nem 
köteleződés jellemezte, ami lehetővé tette India számára azt, hogy kellőképpen távol tudja tartani 
magát a bipoláris korszak két nagy domináns erőpólusától, nagyhatalmától, az Amerikai Egyesült 
Államoktól és a Szovjetuniótól. Az a tény, hogy alapítótagja volt az el nem kötelezett országok 
mozgalmának, valamint Mohandas Karamchand Gandhi személyisége, és a neve által fémjelzett 
erőszakmentes ellenállás szellemi-morális öröksége, az újonnan létrejött állam számára pozitív meg-
ítélést és szimpátiát eredményezett a nemzetközi színtéren. 

Maga Shivshankar Menon is azt vallja, hogy a független India külpolitikájának történetében az első 
másfél évtized, pontosabban az 1947 és 1960 közötti periódus egy jól meghatározható, körülírható 
korszakot fed le. A fentebb felsorolt érvek mellett Menon még arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben 
a korszakban a nemzetközi életben India a dekolonizáció, a leszerelés és a multilaterális kapcsolatok 
mellett kötelezte el magát nagyon hangsúlyosan (Menon, 2021). 

Ennek a korszaknak meghatározó személyisége Jawaharlal Nehru, a független India első miniszter-
elnöke, aki tulajdonképpen az 1964-ben bekövetkezett haláláig folyamatosan kormányozta Indiát. 
Személyéről röviden annyit érdemes elmondani, hogy annak a híres Nehru-Gandhi dinasztiának a le-
származottja, amely a 20. század folyamán hosszú évtizedeken keresztül meghatározta India politikai 
életét. Édesapja, Motilal Nehru, híres ügyvéd, politikai aktivista, az Indiai Kongresszus Párt vezetője 
és  Mohandas Karamchand Gandhi jó barátja volt. Jawaharlal édesapjától vette át a Kongresszus ve-
zetését, és ettől kezdve a függetlenségi mozgalom második legfontosabb személyiségévé vált. Habár 
voltak viták Gandhi és Nehru között, mégis elmondható, hogy tulajdonképpen ők voltak azok, akik 
győzelemre vitték a függetlenségi mozgalmat, és felszabadították Indiát az évszázados brit uralom alól.

5  Menon az említett könyvében a következő három nagy korszakot azonosítja be: az 1947 és 1960 közötti periódus, amelyet a kétpólusú 
világrend kiépülése és a hidegháború határozott meg, és amelyre India az el nem kötelezettek mozgalmával, a dekolonizáció 
támogatásával és a leszerelés melletti határozott állásfoglalással válaszolt; a második korszak, amely az 1960 és az -1980as évek 
közepe közötti éveket jelenti, amely a kínai-szovjet viszonyok megromlását és a kínai-amerikai szövetség létrejöttét eredményezte, 
és amelyre India a Szovjetunióval való kapcsolatainak a megerősítésével, valamint közvetlen földrajzi, geopolitikai környezetével 
való kapcsolatának újragondolásával válaszolt; és az 1989 utáni, vagyis az unipoláris pillanat korszaka, amikor India integrálja saját 
gazdaságát a globális gazdaságba és teljesen új alapokra helyezi az indiai-amerikai kapcsolatokat (Menon, 2021, p. 340).
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Annak ellenére, hogy Nehru a függetlenség pillanatában egy számos belső kihívással és nehézséggel 
küszködő India élére került6, fontosnak tartotta, hogy a belső konszolidáció mellett, azzal párhuza-
mosan, a második világháború után felálló új világrendben India kellőképpen pozícionálja magát. 
Ezen törekvésében nagy segítségére volt az, hogy korán felismerte, hogy a világ az internacionaliz-
mus (ma már ezt globalizációnak hívjuk) és az interdependencia irányába halad. Előre látta, hogy a 
nemzetközi kapcsolatok és még inkább az egyre globalizálódó gazdaság erős ok-okozati viszonyokat 
fognak kialakítani a világ legkülönbözőbb pontjain, ezért vallotta és hirdette, hogy a világ egyetlen 
és szétválaszthatatlan egész (Nehru, 1985, p. 947). Éppen az egymásrautaltság okán volt Nehru 
elkötelezett híve és hirdetője a békének, az együttműködésen alapuló nemzetközi rendnek. India 
külpolitikáját is ennek rendelte alá, melyet alapvetően öt fontos elv köré épített. Az első, amelyet 
érintőlegesen már említettem, a kolonializmus, imperializmus és rasszizmus elutasítása, amelynek 
köszönhetően az újonnan létrejött állam jelentős mértékben járul hozzá Ázsia és Afrika dekoloni-
zációjához. Mondhatnánk, hogy ez szinte természetes, hogy a brit uralom alatt volt lehetősége saját 
hazájában mindezeket megtapasztalni, de mindezen túlmenően Nehru azt is nagyon tisztán látta, 
hogy mindaddig a békét a világon nem lehet fenntartani, ameddig ezek a rivalizálásra és versengésre 
ösztönző „izmusok” meg nem szűnnek létezni. Hasonlóképpen említettem már a nehrui külpolitika 
másik fontos elemét, az el nem kötelezettség elvét. Nehru értelmezésében ez viszont nem befele for-
dulást, nem izolációt jelent, hanem aktív és hangsúlyos részvételt a nemzetközi porondon, amelynek 
azonban a célja a béke szigetének megteremtése a hidegháború két nagyhatalma, az Amerikai Egye-
sült Államok és Szovjetunió között. Nehru külpolitikai víziójában ebben a folyamatban nagyon fon-
tos szerep jutott Ázsiának, ezért is hirdette azt, hogy a világbéke záloga egy erős, egységes és békés 
pán-Ázsia, ahol nem jelennek meg a nagyhatalmi játékok. A harmadik elv, amelyet Nehru nemcsak 
hirdetett, hanem alkalmazott is, az a nagyvilágban kialakuló konfliktusok mediátori szerepkörének 
felvállalása. Erre talán a legjobb példa India, és személyesen Nehru által a konfliktusban betöltött 
közvetítői szerepkör (Kux, 1993, pp. 72–78), valamint India és miniszterelnökének a nemzetközi 
fórumokon kifejtett tevékenysége a magyarországi 1956-os forradalom szovjet leverését követő idők-
ben (Tóth, 2006, pp. 87–95). Mint a konfliktusok és háborúk elkerülésének egyik legkézenfekvőbb 
módja, a negyedik nehrui elv a leszerelés mellett tör pálcát, különös tekintettel a tömegpusztító fegy-
verekre. Az atomfegyverekről való részleges vagy teljes lemondás nemcsak a biztonság irányába tett 
fontos lépés lenne, hanem képes lehet a hosszantartó világbéke számára megteremteni a megfelelő 
feltételeket. Ugyancsak a kölcsönös bizalom, és ezáltal az együttműködés és biztonság céljait szolgál-
ná a békés együttélés öt feltételének a nemzetközi, valamint a bi- vagy multilaterális szerződésekbe 
történő belefoglalása (Kalyanaraman, 2014, pp. 152–155). 

6  Kelet-Pakisztán (ma Banglades) és Nyugat-Pakisztán (ma Pakisztán) kiválása, tömeges migráció, mintegy 15 millió ember kelt 
útra, a hinduk Indiába tartottak, a muszlimok pedig Pakisztánba, a hinduk és muszlimok között véres, áldozatokat követelő ösz-
szetűzések alakultak ki, egyes területeken éhínség alakult ki stb.

A Pancsa Síla néven ismertté vált öt alapelv rögzíti, hogy a szerződő felek:
1. kölcsönösen tiszteletben tartják egymás területi épségét és szuverenitását;
2. megállapodnak abban, hogy tiszteletben tartják a kölcsönös meg nem támadás elvét;
3. egymás belügyeibe nem avatkoznak be;
4. megállapodnak, hogy kapcsolataik az egyenlőség és a kölcsönös előnyök biztosításán alap-

szanak;
5. megállapodnak, hogy mindennapi kapcsolatukat a békés egymás mellett élés jellemzi (Háda, 

2019, pp. 31-37).

A fentebb leírtakat annak a geopolitikai realitásnak a fényében kell értelmezni, amely az indiai kor-
mány számára már a függetlenség kikiáltásának pillanatában egyértelművé tette, hogy az országnak 
egy igencsak ellenséges környezetben kell fennmaradnia és fejlődnie. A Pakisztán és India között 
folyamatos feszültséget és fegyveres konfliktusok sorozatát eredményező kasmíri kérdés mellett to-
vábbi fenyegetést jelentett India biztonsága és szuverenitása szempontjából a Mao Ce-tung által 
vezetett Kínai Népköztársaság létrejötte. Mi sem jobb bizonyíték erre, mint az a tény, hogy annak 
ellenére, hogy India második nem-kommunista országként lépett a diplomáciai kapcsolatok útjára 
a független Kínával, hogy az 1950-es években India több alkalommal is kiállt Kína mellett a nem-
zetközi fórumokon7, valamint az, hogy 1954-ben aláírásra került egy nyolc évre szóló egyezmény8, 
amely tartalmazta azt, hogy India elismeri Tibetet, mint Kínához tartozó területet, és átadja Kíná-
nak a britek által tibeti területen épített infrastruktúrát (utak, épületek stb.), Kína 1962-ben mégis-
csak támadást indított India ellen, amit India el is vesztett, súlyos vereséget szenvedve.

Anélkül, hogy a kialakult háborút megelőző eseményekbe mélyen belemerülnénk9, érdemes inkább 
annak következményeivel foglalkozni. Miközben a világ nagyhatalmai éppen a kubai rakétaválság ál-
tal okozott nukleáris fenyegetés jelentette szovjet-amerikai konfliktussal voltak elfoglalva, a kétfrontos 
kínai támadás (keleten az Északkeleti Határügynökség, angol nevén North East Frontier Agency, ami 
ma Arunachal Pradeshként ismert, nyugaton pedig a Ladakhban található Aksai Chin terület) teljes 
meglepetésként érte Indiát. A háború során elszenvedett vereség Nehrut megtörte és egyben kijózaní-
totta. Belátta, hogy azon törekvése, hogy megteremtse a békés együttélés és együttműködés feltételeit 
az ázsiai kontinensen, kudarcot vallott. Sokként érte őt, hogy a kínai támadás rákényszerítette idealista 
világszemléletének feladására, és egy sokkal realistább viszonyulásra a nemzetközi kapcsolatokban. 
Erről egy újságcikkben a következőképpen nyilatkozott: „Eltávolodtunk a modern világ valóságától. 

7  India a kínai-tibeti kérdésben azon az állásponton volt az ENSZ-ben, hogy ezt a két félnek kell rendeznie békés eszközökkel, 
de ugyanígy kiállt Kína mellett például a koreai háború során is, amikor elismerte Kína beavatkozásának jogosságát. Továbbá 
ugyancsak Kína mellett állt ki akkor is, amikor a Tajvan és a szárazföldi Kína kérdésben elítélte azt a San Franciscóban aláírt 
békeegyezményt, amely nem rendezte a két Kína egyesülésének kérdését.

8  A kétoldalú szerződés kitért a békés együttélés öt pontjára is, innen származik a megállapodásnak adott Pancsa Síla név is.

9  A két ország között létező határvitákon túl, India 1959-ben menedékjogot adott a Tibetből elmenekült dalai lámának és népes 
kíséretének, ami természetesen Kína rosszallását váltotta ki. Itt érdemes megjegyezni azt, hogy a dalai láma és a pancsen láma a 
buddhizmus születésének 2500. évfordulója alkalmából 1956-ban Indiába látogatott. Ekkor a dalai láma hangot adott azon ké-
résének, hogy India biztosítson számára menedékjogot és védelmet mert nem akar Tibetbe visszatérni, de Nehru hagyta magát a 
kínaiak által lebeszélni, és a dalai láma visszatért Tibetbe. Nehru ezt a döntését soha nem bocsátotta meg magának. 
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Egy saját magunk által megteremtett mesterséges légkörben éltünk, amelyből most kizökkentettek 
bennünket.”10 Mint ebből a Nehru idézetből is szépen kirajzolódik, a kínai-indiai fegyveres konfliktus 
jelentős mértékben alakította át az ország külpolitikáját, geopolitikai irányultságát.

3. A második korszak (1965–1989)
Ennek a második nagy korszaknak egyik fontos különlegessége talán abban áll, hogy szemben az 
előzővel, amelyet teljes mértékben Jawaharlal Nehru személye fémjelzett, az 1965 és 1989 között 
eltelt két és fél évtizedben India élén több miniszterelnök is megfordult. Nehru 1964-ben bekövet-
kezett tragikus halálát követően az indiai kormány élére átmenetileg a Nehru-kabinet belügyminisz-
tere, Gurzalilal Nanda került, mint ügyvivő miniszterelnök, majd őt követte Lal Bahadur Shastri 
aki a hirtelen bekövetkezett haláláig, mintegy másfél esztendőn keresztül kormányozta az országot. 
Az ő neve által fémjelzett rövid periódus külpolitikai szempontból kiemelt fontosságú momentuma 
volt a Taskenti Megállapodás aláírása, amely tulajdonképpen lezárta az 1965-ös második indiai-pa-
kisztáni háborút. Az Üzbég Szovjet Szocialista Köztásaság fővárosában, a szovjetek mediálásával 
létrejött egyezmény reményt adott a konfliktus hosszú távú rendezésére, hiszen a felek beleegyeztek 
abba, hogy elismerik egymás katonai konfliktus előtti területeit, a saját fegyveres erőiket a háború 
kitörését megelőző pozíciókba vezénylik vissza, és a jövőben nem avatkoznak be egymás belügyeibe. 
Elkötelezték magukat a gazdasági és diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele terén és megállapodtak 
abban is, hogy a két ország között fogolycserére kerül sor. Az már a sors iróniája, hogy egy nappal 
a megállapodás aláírását követően Shastri még Taskentben hirtelen elhunyt. Miniszterelnöki pozí-
cióba átmenetileg újra Gurzalilal Nanda került, aki mintegy 14 napon keresztül látta el az ügyvivői 
feladatokat. 

1966. januárjában a Kongresszus Párt Indira Gandhit, Nehru lányát delegálta a miniszterelnöki 
székbe, aki 11 esztendőn keresztült vezette az országot. A három évtizedig tartó kongresszus párti 
kormányzást a jobboldali ellenzéknek az 1977-es választások eredményeképpen sikerült megtörni, 
amikor a több ellenzéki csoportosulásból létrejött Janata Pártnak sikerül legyőznie a Kongresszus 
Pártot, így Morarji Desai vezetésével alakult meg az új kormány. A kormányon belül megjelenő 
széthúzások azonban alig több mint két évig tették lehetővé a kormányzást, Desai lemondott, és az 
utódja, Chaudhary Charan Singh képtelen volt biztosítani a parlamenti többséget, így az államfő 
elrendelte az előrehozott választásokat, amelyet az Indira Gandhit támogató Kongresszus Párt nyert 
meg, így újra kormányt alakíthattak. A második Indira Gandhi vezette kormány azonban mindösz-
sze négy évig tevékenykedhetett, ugyanis 1984-ben szikh testőrei meggyilkolták a miniszterelnököt. 
A tragikus esemény megerősítette a Kongresszus Párt pozícióját, melynek köszönhetően 1984 de-
cemberében nagy fölénnyel nyerték meg a választásokat. A kormányalakítással a párt Rajiv Gandhit, 
Indira fiát bízta meg, aki 1984 és 1989 töltötte be a miniszterelnöki pozíciót.

10  “We were getting out of touch with the realities of the modern world. We were living in an artificial atmosphere of our own crea-
tion, and we have been shocked out of it.” Leon M. van der Mey a The India–China conflict: Explaining the outbreak of war 1962 című 
tanulmányában.

Mint az a fenti rövid összefoglalóból is szépen körvonalazódik, a független India történetének ezen 
második korszaka messzemenően nem volt csendes sem belpolitikai, sem pedig külpolitikai, geopo-
litikai értelemben. Negyed évszázad alatt hat kormányfő és két ügyvivő miniszterelnök is egyengette 
a kontinensnyi ország sorsát, több vagy kevesebb sikerrel. De lássuk csak, kül- és geopolitikai érte-
lemben melyek voltak a korszak legnagyobb kihívásai?

Elsőként talán azt érdemes itt megjegyezni, hogy a független India által a kezdeti években sikeresen 
kialakított pozitív országkép elég gyorsan megromlani, szétfoszlani látszott, aminek elég súlyos kül-
politikai következményei voltak. Ennek egyik oka az volt, hogy az 1947-es függetlenség kikiáltásával 
együtt járt Kelet- és Nyugat-Pakisztán kiszakadása Indiából, ami mindmáig tartó feszültséget, fegy-
veres összetűzéseket eredményezett a két ország között. Az első, 1947-es háborút további fegyveres 
konfliktusok követték, mint arról már említést tettem, először 1965-ben, majd 1971-ben, legutóbb 
pedig 1999-ben robbant ki háború India és Pakisztán között. Mindezek mellett tovább rontotta 
India megítélését az is, hogy 1962-ben az ország háborúba keveredett Kínával is. Miközben India a 
Pakisztánnal folytatott háborúkból győztesen került ki, nem mondható ez el a kínai-indiai háború-
ról, amely India súlyos vereségével végződött.

Az 1971-es indiai-pakisztáni háború hátterének ismerete azonban számos magyarázatot adhat azok-
ra az eseményekre, amelyek meghatározták India külpolitikai lépéseit.

Röviden, arról van itt szó, hogy 1969-ben, Ajub Khan pakisztáni államelnök lemondását követően 
Kelet- és Nyugat-Pakisztánban egyaránt tüntetések kezdődtek el, követelvén a demokratikus válasz-
tások elrendelését. Kelet-Pakisztánban a helyzetet tovább eszkalálta az a tény, hogy az 1950-es és 
1960-as évek során követelt jogok (Kelet-Pakisztán gazdasági kizsákmányolásának megszüntetése, a 
bengáli, mint második hivatalos nyelv bevezetése stb.), valamint az 1970-ben bekövetkező két nagy 
természeti katasztrófa, ciklon, amelyben több tízezer ember vesztette életét, és amely felmérhetetlen 
anyagi károkat okozott, elindította a függetlenségi mozgalom felerősödését, melynek hangadója az 
Avami Liga és vezérre, Mujibur Rahman volt. Az 1970-es választásokon Mujibur és mozgalma 
elsöprő győzelmet érnek el a választásokon, a kelet-pakisztáni döntéshozás 169 helyéből 167-et sze-
reztek meg. A vezért, a függetlenséget követelő kijelentései és szakadár törekvései miatt letartóztat-
ták.11 Ezt követően, 1971 tavaszán, kezdetét vette a Searchlight (Jelzőlámpa) hadművelet fedőnevű, 
egy Nyugat-Pakisztánból vezérelt katonai akció, amely kimondottan a függetlenség-pártiak és a 
bangladesi hinduk ellen irányult. Az atrocitások elől több millió hindu menekült át a szomszé-
dos Indiába. Mindeközben az indiai-amerikai kapcsolatok is eléggé feszültek voltak, hiszen Nixon 
amerikai elnök 1969-es indiai látogatása alkalmával jelentős gazdasági segélyről biztosítja Indira 
Gandhit, majd pedig rákövetkező esztendőben, India nagy felháborodására, mintegy 40-50 mil-
lió dollár értékben kötött szerződést fegyverzetet és haditechnika eladására a rivális Pakisztánnak. 
India megnyugtatása érdekében az „egyszeri kivételezés” címkével illették a tranzakciót (Kissin-
ger, 2019, p. 994). Az amerikai-indiai, valamint amerikai-pakisztáni diplomáciai viszonyokról maga 
Kissinger a következőképpen ír: „1971-re az elszántan erőltetett szívélyesség állapotába jutottunk 

11  Mujibur Rahman az elsöprő győzelem bejelentésekor arra is utalást tett, hogy az Avami Liga célja ezúttal a függetlenség kivívása.
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Indiával, mintha amolyan se veled, se nélküled kapcsolatban élnénk. A Pakisztánhoz fűződő viszo-
nyunkat a felületes barátságosság jellemezte, kevés konkrét tartalommal” (Kissinger, 2019, p. 994). 
Ugyanakkor itt érdemes azt is megemlíteni, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem szívesen 
fordított hátat Pakisztánnak, ugyanis fontos közvetítő szerepet töltött be az amerikaiak és a kínai-
ak között zajló titkos tárgyalásokban, amelyek később, Nixon 1972-es kínai látogatása alkalmával, 
a sanghaji kommünikében csúcsosodtak ki.12 Mindezeket szem előtt tartva az indiai diplomácia 
úgy döntött, hogy saját geopolitikai érdekei azt kívánják meg, hogy a Kínától egyre inkább távo-
labb kerülő szovjetekhez közeledjenek, hiszen csakis az ő hathatós segítségükkel garantálható India 
biztonsága az egyre inkább nagyobb fenyegetést jelentő Pakisztánnal és Kínával, valamint a velük 
szövetkező Amerikai Egyesült Államokkal szemben. Az 1971. augusztusában aláírt, húsz évre szóló 
szovjet-indiai barátsági és együttműködési szerződés tovább rontotta India nemzetközi megítélését. 
A 12 pontból álló dokumentum értelmében az indiai vezetés semmiféle módon nem kötelezte el 
magát politikai-ideológiai vagy katonai értelemben Moszkva mellett, de rendszeresen konzultálnak 
a főbb nemzetközi problémák tekintetében. Ugyanakkor arról is rendelkezik a dokumentum, hogy 
a két félnek tartózkodnia kell mindenfajta segítségnyújtástól olyan harmadik ország esetében, amely 
nyílt konfliktusban áll a másik féllel. A szerződés azt is előírja, hogy ha bármelyik felet támadás éri, 
vagy fennáll ennek a veszélye, azonnali konzultációra kerül sor a szükséges lépések és intézkedések 
megtétele érdekében. Végezetül nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a szerződés aláírását követő 
esztendőkben, nagy mennyiségben érkezett India területére szovjet fegyverzet és haditechnika, ami 
nem vetett jó fényt az újdelhi kormányra. Összességében elmondható, hogy ez a dokumentum egy 
igencsak világos és erős diplomáciai üzenet volt Kína és az Amerikai Egyesült Államok számára, 
miszerint India nincs egyedül a Pakisztánnal folytatott harcában. Mindez természetesen megkér-
dőjelezte India el nem kötelezettségét, illetve egyre inkább megerősítette az újdelhi vezetés azon 
szándékát, hogy az országból a szubkontinens vezető hatalma legyen.

Az Indiáról egyre inkább negatív kép kialakulásának folyamatát tovább erősítette az is, hogy India 
– Kína 1964-es atomhatalommá válása, a Pakisztánban, kínai segítséggel történő katonai célú nuk-
leáris program felgyorsulása, valamint az Amerikai Egyesült Államok által a bangladesi háború alatt 
egy atommeghajtású repülőgép-hordozó Bengáli-öbölbe történő vezérlése után – elindította saját 
harcászati jellegű atomkísérleteit. Erre leginkább azért volt szüksége, hogy az immár atombombával 
rendelkező Kínával szemben13, akivel továbbra is rendezetlen határvitái voltak, és bármikor sor ke-
rülhetett egy újabb fegyveres összetűzésre, valamint az ugyancsak ellenségnek minősülő Pakisztán-
nal szemben meg tudja védeni magát. Az első sikeres atombomba-robbantásra 1974-ben került sor, 
amikor a Pokhran I. nukleáris projekt keretében, a Thar-sivatagban a Mosolygó Buddhának (Smiling 

12  A Kissinger által előkészített kínai–amerikai csúcstalálkozó alkalmával aláírt dokumentum,  több mint két évtizednyi ellenséges-
kedésnek és diplomáciai elszigeteltségnek vetett véget. Ugyanakkor a dokumentum fontos volt a hidegháborús viszonyok között, 
ugyanis a washingtoni vezetés garanciát kapott Pekingtől arra vonatkozóan, hogy az ázsiai kontinensen Kína tevékenyen vesz 
részt a szovjet ideológia térnyerése elleni küzdelemben, az Amerikai Egyesült Államok pedig elismerte Kína és Tajvan egységét és 
biztosítotte Kínát arról, hogy nem fog együttműködni a Szovjetunióval a Brezsnyev-doktrína gyakorlatba való átültetésében.

13  Kína 1964-ben hathatós szovjet segítséggel sikeresen végrehajtotta az első atomrobbantást, majd további három év elteltével előál-
lította az első hidrogénbombát is.

Buddha) elkeresztelt atombombát sikerült felrobbantani.14 Ezzel egy új helyzet állt elő a korszak 
atomnagyhatalmai körében és a nemzetközi erőtérben, ugyanis India nemcsak a világ hatodik atom-
hatalmává vált, hanem egyben első olyan nukleáris kapacitással rendelkező állammá is, amely nem 
tagja az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának. Mindez tovább fokozta azonban az 
országgal szembeni bizalmatlanságot, így számos olyan gazdasági szankció elszenvedője lett, amely 
megnehezítette a gazdasági fejlődést.15

Az Indira Gandhi nevével jelzett első miniszterelnöki periódus külpolitikai, geopolitikai tekintet-
ben, mint láthattuk, tele volt kihívásokkal. Összességében nézve, talán elmondható, hogy a kor-
mányfő ezen kihívások és fenyegetések jelentős részére megfelelő válaszokat tudott adni. Realistá-
nak tekinthető külpolitikáját a nyitottság, a múltbéli sérelmek fölé emelkedés képessége, valamint 
az ország nemzetközi helyzetének, pozíciójának erősítése jellemezte. Egy 1972-ben, a függetlenség 
elnyerésének 25. évfordulója alkalmából, a Foreign Affairs lapban közzétett esszéjében arról írt, hogy 
a független India egyik legfontosabb külpolitikai célja az volt, hogy minden nemzettel békés, test-
véri kapcsolatot tartson fent. Ennek érdekében eltekintettek minden olyan múltbeli konfliktustól, 
amelyek terhelők lehettek a kétoldali kapcsolatokra. Így tettek a régi gyarmattartó országokkal, 
a britekkel, a franciákkal, a portugálokkal, és mindent megtettek annak érdekében is, hogy a két 
Németországgal való külpolitikai kapcsolatukban se lehessen kivetnivalót találni. Ugyanerre töre-
kedtek Pakisztánnal és Kínával is, e két ország esetében azonban kevés sikerrel (Gandhi, 1972). De 
az indiai külpolitika irányvonalát igazolja az a tény is, hogy a megvívott háborúkat követően, amikor 
India visszahívta iszlámábádi és pekingi nagyköveteit, Indira Gandhi 1976-ban utasította külügy-
miniszterét, hogy mindkét országgal nagyköveti szinten építsék újra ki a diplomáciai kapcsolatokat 
(Dogra, 2020). Végezetül itt kell megemlíteni azt is, hogy az 1971-es pakisztáni háború, amelynek 
következtében India katonai segítségével létrejött a mai Banglades, az ázsiai szubkontinens egyik 
legfontosabb geopolitikai eseményének tekinthető India 1947-es létrejöttét követően (Menon, 2021).

Az Indira Gandhi nevével fémjelzett két kormányzati ciklus között nemzetközi szempontból három 
olyan esemény történt, amelyet itt és most érdemes megemlíteni. Kronológiai sorrendben az első az 
iráni sah hatalmának megdöntése és Homeini ajatollah hatalomra kerülése. Ennek olyan értelem-
ben volt relevanciája India tekintetében, hogy a Pakisztánnal és az Amerikai Egyesült Államokkal 
szimpatizáló sah helyére egy olyan vallási vezető került, aki az India számára fenyegetést jelentő 
nemzetközi aktorok ellensége. A második fontos esemény Kína Vietnám elleni háborúja, amely a 
kínai hadsereg számára egy óriási megaláztatással zárult. A harmadik említésre méltó nemzetközi 
konfliktus pedig a Szovjetunió Afganisztán elleni 1979-ben bekövetkezett támadása. Erről az ese-
ményről annyit érdemes tudni, hogy a támadás pillanatában a megbízott kormányfői szerepet betöl-
tő Chaudhary Charan Singh éles hangon ítélte el a támadást, elfogadhatatlannak tartva Afganisztán 
lerohanását, és határozottan felszólította a Szovjetuniót arra, hogy hadseregét azonnali hatállyal 
vonja ki Afganisztán területéről.

14  A Mosolygó Buddhának elkeresztelt atombomba 1,4 tonna súlyú, 1,25 m átmérőjű, kb. 10 kT robbanóerővel bíró bomba volt. 
Összehasonlításképpen, az Amerikai Egyesült Államok által Nagaszakiban ledobott Fat Man névre keresztelt atombomba 21 kT, 
míg a Hirosimában bevetett Little Boy 15 kT robbanóerővel bírt.

15  Ilyen gazdasági intézkedés volt például az Indiára kivetett uránium-embargó, vagy a technológiai transzferre kivetett szankció.
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Indira Gandhi 1980-ban tért vissza az indiai kormány élére és egyik legelső közvetett és nyilvános 
állásfoglalása megbotránkozást és felháborodást eredményezett. Az ENSZ Közgyűlésén elhang-
zott indiai állásfoglalás ugyanis jelentős mértékben árnyalta Charan Singh korábbi kormányfő éles 
bírálatát, és egy sokkal finomabb, visszafogottabb pozíciót fogalmazott meg. Ennek értelmében az 
indiai külügy abbéli reményét fejezte ki, hogy a Szovjetunió tiszteletben tartja Afganisztán szuvere-
nitását és függetlenségét, ezért csapatait csak és kizárólag addig tartja afgán területen, ameddig azt 
a helyzet szigorúan megköveteli. Ugyanakkor aggodalmának is hangot adott, kihangsúlyozva, hogy 
az Amerikai Egyesült Államok, Kína és Pakisztán válasza tovább ronthatja a helyzetet a régióban, 
ugyanis tovább fokozzák a hidegháborút, ami komoly veszélyt jelent India számára. Ezt követően 
India marginalizációja, izolációja még hangsúlyosabbá vált, főleg a Nyugat és az iszlám országok 
körében (Dogra, 2020).

Indira Gandhi 1984-ben bekövetkezett tragikus halálát követően a Kongresszus Párt fiát, Rajiv 
Gandhit bízta meg kormányalakítással. Fontos momentum volt ez India életében, ugyanis első al-
kalommal töltötte be a kormányfői szerepet egy olyan személy, aki nagyon fiatalon, mindössze 40 
évesen vált kormányfővé, akinek nem igazán volt politikai tapasztalata és aki a függetlenségi moz-
galom idején még kisgyerek volt. Ugyanakkor kormányát is hozzá hasonlóan fiatal technokratákból 
építette fel, hiszen elkötelezett híve volt a gazdasági reformnak és a közigazgatás minden szintjén 
elburjánzott korrupció elleni kemény fellépésnek. Mindezek mellett pedig adott volt az a külpoliti-
kai helyzet, amelyben az Indiával szomszédos országok közül szinte egy sem volt nevezhető baráti 
országnak.

Miniszterelnöksége legelején már szembesülnie kellett a Pakisztán által jelentett fenyegetéssel, 
ugyanis a pakisztáni titkosszolgálatok szikh szeparatistákat hálóztak be és készítettek fel India 
északnyugati területén elkövetendő terrorcselekmények végrehajtására. Banglades ellenséges ma-
gatartását az váltotta ki, hogy még Indira Gandhi idején döntés született arra vonatkozóan, hogy 
a nagyszámú illegális bevándorlás megfékezése érdekében India fizikai határt épít a közös határré-
szen. A nepáliakkal való viszonyt az terhelte meg, hogy észak indiaiak hatoltak be és telepedtek le 
Nepál déli részeire, az úgynevezett Terai síkságra. Az India és Srí Lanka között fennálló feszültség 
okát az képezte, hogy a szigetállam kormánya arra gyanakodott, hogy India támogatja a tamil fel-
kelőket. Nem mutatott semmiféle javulást az indiai-kínai viszony sem, és továbbra is kihívást jelen-
tett az amerikai-indiai kapcsolatok rendezése is (Dogra, 2020).

A következőkben három olyan fontos geopolitikai mozzanatot emelek ki Rajiv Gandhi kormányfői 
tevekénységéből, amelyek véleményem szerint jelentős mértékben meghatározták az Indiáról, annak 
külpolitikai, geopolitikai céljairól való gondolkodást, valamint a Kínához, az Amerikai Egyesült 
Államokhoz és a Szovjetunióhoz való viszonyát.

Nemsokkal hatalomra kerülése után, Gandhi hivatalos látogatást tett az Amerikai Egyesült Álla-
mokba. A látogatást megelőzően mindkét fél reménykedően nyilatkozott a négynapos hivatalos út 
során folytatott tárgyalások végkimenetelét illetően. Az amerikai fél azonban jelezte, hogy jelentős 
áttörést, kimagasló eredményeket nem várnak a látogatástól. Maga Gandhi is úgy nyilatkozott, hogy 

a célja nem megállapodások és egyezmények megkötése. Az amerikai fél arról nyilatkozott, hogy az 
áttörő sikerek helyett ők abban reménykednek, hogy a kormányfővel való találkozás lehetővé teszi 
számukra azt, hogy képet alkossanak India jövőjéről, valamint arról, hogy ebben a jövőképben mi-
lyen helye és szerepe lehet az Egyesült Államoknak (Weinraub, 1985).

Indiai szemmel nézve a látogatásnak három fontos eredménye volt. Mindenekelőtt az, hogy Gand-
hinak sikerült meggyőznie az amerikai felet arról, hogy India el nem kötelezett státusza mit sem 
változott, hogy ez a státusz országa számára egyszerre értékelv és pragmatikus megközelítése a kül-
politikának, éppen ezért, a Szovjetunióval aláírt szerződést nem kell egy amerikaellenes gesztusként 
értelmezni. Hozzáfűzte, hogy India semmivel sem érez erősebb vonzódást a Szovjetunióhoz, mint 
az Amerikai Egyesült Államokhoz, és semmiképp sem szeretné hozzákötni magát egyetlen nagyha-
talomhoz sem. Ugyanakkor itt kell megemlíteni Gandhinak a Kongresszus két háza előtt megtartott 
beszédét is, amely elismerést és megbecsülést hozott számára. Először a konzervatív politikusok és 
Reagen elnök demokrata ellenfeleinek szimpátiáját nyerte el, amikor beszédében kritizálta az elnök 
stratégiai védelmi kezdeményezését, ismertebb nevén csillagháborús projektjét (Strategic Defen-
ce Initiative, SDI), amelynek célja az volt, hogy a földön és az űrben olyan fegyverek telepítésére 
kerüljön sor, amelyek képesek megsemmisíteni a stratégiai atomfegyvereket hordozó ballisztikus 
rakétákat, még a célpont elérése előtt. Azonban az igazi sikert felszólalásának utolsó része hozta el, 
amikor egyértelművé tette, hogy az ő álma egy olyan erős, szabad, független és önellátó India, amely 
a világ nemzeteinek szolgálatát tartja a legfontosabb küldetésének (Ashwini, 2019). Történt mindez 
annak ellenére, hogy a Reagen-adminisztrációt kemény szavakkal kritizálta négynapos hivatalos 
látogatása alatt többször is. Végezetül pedig érdemes arra is kitérni röviden, hogy miként sikerült 
Pakisztánnal kapcsolatban egy újfajta megközelítés és diskurzus alapjait leraknia. Szakított ugyanis 
az addig bevett diskurzussal, és ahelyett, hogy a Pakisztántól való félelemről és folyamatos fenye-
getésről beszélt volna, a hangsúlyt arra helyezte, hogy India tulajdonképpen nem fél Pakisztántól, 
hiszen bármikor képes megvédenie magát egy esetleges támadás esetén. India részéről problémát 
csupán az jelent, hogy amennyiben Pakisztán amerikai segítséggel modern fegyverekhez jut, az in-
diai kormány belekényszerül egy fegyverkezési versenybe, amely lényeges forrásokat von el a fontos 
gazdasági fejlesztésektől. Az amerikai fél ígéretet tett arra, hogy a jövőben ilyen értelemben is ele-
mezni fogja a Pakisztánnak nyújtott katonai támogatásokat. A látogatás, mind az indiai, mind pedig 
az amerikai fél véleménye szerint, egy kimagasló siker volt, hiszen alapjaiban tudta újradefiniálni az 
indiai-amerikai viszonyt.

Gandhi kormányfői tevékenységének másik fontos momentuma az 1988-as pekingi látogatása. Már 
csak annak a fényében is történelmi pillanat, hogy az első miniszterelnök, aki Nehru 1954-ben tett 
látogatása után kínai földre lépett. Látogatásának egyik fontos apropója az 1986-87 során a Sumdo-
rong Chu-völgyben kialakult feszült helyzet, amely a több évtizedes indiai-kínai határviták részét 
képezte. Ez a látogatás egy újabb kísérlet volt arra nézve, hogy a két fél diplomáciai úton rendezze 
ezeket a vitás kérdéseket. A fiatal Gandhit az akkor már idős Teng Hsziao-ping fogadta és találko-
zásukkor „fiatal barátomnak” nevezte Gandhit. Habár a hivatalos látogatás nem hozta el a határviták 
rendezéséről szóló végső megállapodást, jelentős mértékben járult hozzá a két ország közötti feszült-
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ségek enyhüléséhez, valamint néhány, India számára is fontos gazdasági megállapodás is körvonala-
zódott. Ennek ellenére, diplomáciai feljegyzések arról is tanúskodnak, hogy Teng konkrét javaslatot 
is tett a határviták végleges lezárására, amit azonban Gandhi nem fogadott el.16 

A miniszterelnök harmadik fontos geopolitikai lépése a pakisztáni kormányfővel való találkozás, 
amelyre 1988-ban, a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség17 iszlámábádi csúcstalálko-
zójára való kiutazása alkalmával került sor. Történelmi jelentőségű pillanat, hiszen 28 év után lépett 
indiai miniszterelnök pakisztáni földre. Pakisztán fiatal miniszterelnökasszonya, Benazir Bhutto 
eredetileg elkötelezett volt az Indiával való kapcsolatok rendezését illetően. Találkozásuk alkalmával 
a miniszterelnökasszony annak a reményének adott hangot, hogy kettőjük találkozása és együtt-
működése elhozza az új korszak hajnalát a két ország kapcsolatában. A látogatás alkalmával nagy 
áttörés nem történt a kétoldali kapcsolatokban, azonban apró lépésekre sort került. A felek aláírták 
a nukleáris objektumok meg nem támadásáról szóló kétoldali egyezményt, valamint kötelezettséget 
vállaltak a határvonal mentén lévő területeken található katonai egységek és fegyverzet csökkenté-
sére. Ugyanakkor Benazir megerősítette, hogy Pakisztán felhagyott a Punjab területén élő szikhek 
támogatásával is. A két fél közeledése azonban nem tartott sokáig, ugyanis a pakisztáni iszlamisták 
és konzervatív erők belpolitikai nyomás alá helyezték a kormányfőt, akit még azzal is megvádoltak, 
hogy indiai kém. Hatalmának megtartása érdekében Benazir a keményvonalas politikát választotta 
a pakisztáni-indiai kapcsolatok tekintetében, egészen addig, hogy egy 1990-ben adott interjúban 
teljes támogatásáról biztosította a kasmíri muszlim közösséget és a függetlenség kivívására biztatta 
őket.18 Ezzel párhuzamosan Benazir nemcsak támogatta a kasmíri fegyvereseket, hanem egyenesen 
elősegítette olyan terrorista szervezetek létrejöttét, mint a Lashkar e-Taiba vagy a Jeishe-Moham-
med (Hughes & Shaffer, 2021, p. 931).

A fiatal miniszterelnök a Bofors-ügy19 miatt 1989-ben elveszítette a választásokat, a Kongresszus 
Párt ellenzékbe szorult. 1991-ben, miközben egy kampányrendezvényen vett részt, merénylet ál-
dozata lett, akárcsak édesanyja. India életében egy újabb fejezet zárult le, amelyről a választások 
elvesztését követően ő maga úgy nyilatkozott, hogy kormányzásának öt éve alatt India történetében 
egy még soha nem tapasztalt fejlődés zajlott le, amelyet a nemzetközi színtéren elfoglalt helyének 
megerősödése kísért (Dogra, 2020).

16  Egy kínai diplomata visszaemlékezéseire hivatkozva állítja Dogra, hogy Teng javaslatot tett arra, hogy India tegyen engedménye-
ket a nyugati szektorban, Kína pedig hasonlóképpen cselekszik a keletiben, így létrejöhetnek az új közös határok (Dogra, 2020).

17  Eredeti nevén South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC.

18  „A kasmíri nép nem fél a haláltól, hiszen ők muszlimok. A kasmíriak ereiben a mudzsáhidok és gázik vére csörgedez. A kasmíriak 
ereiben a mudzsáhidok vére csörgedez, mert ők Mohamed próféta, Hazrat Ali és Hazrat Omár örökösei. És a kasmíri bátor nők? 
Ők tudják, hogy miként kell harcolni és ugyanakkor élni. És amikor élnek, méltósággal teszik. Minden falúból csak egyetlen 
hang szólal meg: szabadság; minden iskolából csak egyetlen hang szólal meg: szabadság; minden gyerek kiáltani fogja: szabadság, 
szabadság, szabadság” (Hughes & Shaffer, 2021, p. 931).

19  India 1986-ban 285 millió dollár értékben vásárolt fegyvereket egy svédországi cégtől. Svéd médiumok szerint a fegyvervásárlás 
jelentős pénzösszegek visszaosztásával járt, a korrupciós ügyben pedig számos indiai politikus is érintett volt, köztük maga a mi-
niszterelnök, Rajiv Gandhi is.

Elvitathatatlan, hogy Gandhi miniszterelnöksége alatt India nagyot fejlődött. Neki köszönhető pél-
dául az IT és telekommunikációs ipar megerősödése Indiában, de ugyancsak az ő kormányzása 
alatt ment át egy jelentős fejlesztésen a védelmi szektor is. Erre a célra India évente a bruttó hazai 
termék 4,5%-át fordította, szemben az azt megelőző és követő periódusokban, amikor ez az összeg 
2% körül mozgott. Ennek köszönhető az, hogy a Franciaországtól, Németországtól, Svédországtól 
és a Szovjetuniótól vásárolt repülőgépek, rakéták, tengeralattjárók és más fegyvernemek eredménye-
képpen az ország szárazföldi, tengeri és légi kapacitása egy jelentős minőségi fejlődést könyvelhetett 
el. Az indiai-amerikai kapcsolatok tekintetében is egy új fejezet kezdődött el. Összességében nézve 
a kormányfői teljesítményét, levonható az a következtetés, hogy miniszterelnökként méltó követője 
volt nagyapjának, Nehrunak, és édesanyjának, Indira Gandhinak (Dogra, 2020).

4. A harmadik korszak (1990–2013)
Az 1989-es választásokon egyetlen párt sem volt képes többséget szerezni a törvényhozásban, így 
végül hosszas egyeztetések után újra egy koalíciós kormány került az ország élére, melynek minisz-
terelnöke a jobboldali Janata Dal Párt elnöke, Vishwanath Pratap Singh volt. Kormányzása azonban 
még egy évet sem tartott, hiszen a többséget biztosító koalíció szétesett. Hasonlóképpen járt Chand-
ra Sekar is, aki ugyancsak rövid ideig, mindössze hét hónapig töltötte be a kormányfői funkciót. 

Az 1991-es választások alkalmával az akkor a Kongresszus Párt elnökeként kampánykörútra indult 
Rajdzsiv Gandhit egy öngyilkos merénylő megölte. Nagy valószínűséggel ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy a többszörös jobboldali próbálkozás után megint csak a Kongresszus Párt volt az, amely – 
ugyan koalíciós partnerek segítségével – de képes volt egy stabil kormányt alakítani. Miniszterel-
nöknek Narasimha Raot nevezték ki, aki mintegy 5 esztendőn keresztül vezette az országot.

Az új kormányfőre mind belpolitikai, mind külpolitikai értelemben súlyos nyomás nehezedett. Bel-
politikai tekintetben fontos megemlíteni az 1991-es gazdasági-pénzügyi válságot, amikor az ország 
a magas külföldi adósság és elszabadult infláció, valamint a devizahiány miatt az államcsőd szélére 
sodródott, és rákényszerült arra, hogy a súlyos pénzügyi gondok megoldását biztosító kölcsön ga-
rantálása fejében aranytartalékaiból mintegy 50 tonnányit a Bank of Englandben helyezzen letétbe 
(Dogra 2020). Ahhoz, hogy külföldi pénzpiacokról kölcsönt tudjon felvenni, saját aranykészletével 
kellett garanciát adnia. A súlyos gazdasági-pénzügyi helyzet rákényszerítette a kormányt, hogy li-
beralizálja a gazdaságot és a pénzügyi piacot, ami azt is jelentette, hogy az ország szakított a nehrui 
szocialista gazdasági modellel és a piacgazdaság útjára lépett: megnyitotta a külföldiek számára az 
indiai befektetések piacát, jelentős adókedvezményeket biztosított számukra, privatizálta a bank-
szektor egy jelentős részét, lehetővé tette a magántulajdonban lévő médiumok létrejöttét stb. Az 
eredmény nem váratott magára, India már 1992-től egy fejlődési pályára állt, amelynek eredmé-
nyeképpen a vizsgált korszak végére az ország a világ tíz vezető gazdasági nagyhatalma között volt 
számontartva, éves gazdasági növekedését globális szinten egyedül a kínai szárnyalta túl.20

20  Lásd: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2021&locations=CN-IN&start=1961&view=chart
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Külpolitikai értelemben a világ geopolitikai átrendeződése jelentett kihívást és egyben lehetőséget 
India számára. A Szovjetunió meggyengülése, a kelet-európai szocialista blokk 1989-ben elkezdődő 
szétesése, majd magának a Szovjetuniónak az 1991-es felbomlása tulajdonképpen India számára egy 
új helyzetet eredményezett. A bipoláris világrend megszűnése és az Amerikai Egyesült Államok 
által dominált új, egypólusú világrend jelentős mértékben változtatta meg a globális erőviszonyokat 
és rendezte át a világgazdasági folyamatokat. Ez az újonnan kialakult helyzet új lehetőségeket nyitott 
meg az el nem kötelezett országok számára is, ugyanis a Szovjetunió által képviselt egyik erőpólus 
megszűntével relevanciáját vesztette maga az el nem kötelezett státusz is. India felismerve ezt az új 
helyzetet, arra törekedett, hogy stratégiai partnerségre lépjen a világ vezető politikai, katonai vagy 
gazdasági nagyhatalmaival. Kereste az együttműködés lehetőségét az USA-val, az Európai Unióval, 
Kínával, Oroszországgal és Japánnal is (Menon, 2021).

Az India körül megváltozott geopolitikai környezetet először Narasimha Rao kormányfő ismerte 
fel, aki egy 1991-ben elmondott beszédében utalt arra, hogy a hidegháború végével a konfrontáció 
helyét az együttműködésnek kell átvennie, ami egy teljesen új helyzetet teremt India számára is. 
Tekintettel a megváltozott geopolitikai helyzetre és az ország gazdasági-pénzügyi állapotára, uta-
sította a külügyminisztériumi vezetőket, hogy a külpolitika sarokköve a gazdasági diplomácia kell 
legyen. Külföldi útjai alkalmával ő maga is ezt az álláspontot képviselte hangsúlyosan (Karnad, 
2014). A külgazdaság fontosságára enged következtetni az a tény is, hogy az első indiai miniszter-
elnök volt, aki részt vett a Davosban megszervezett gazdasági világfórumon, ezzel is hangsúlyozva 
azt, hogy felhagyott a szocialista gazdasági modellel és célja mielőbb integrálni Indiát a globális 
gazdasági és pénzügyi rendszerekbe, folyamatokba (Menon, 2021). Ugyancsak Rao miniszterelnök 
nevéhez fűződik a „Look East” (Kelet-felé fordulás) politika is, amelynek lényege az, hogy Indiának 
a tőle keletre, kelet- és délkelet ázsiai eső régiókra érdemes koncentrálnia, hiszen a világ gazdasági 
és pénzügyi centruma egyre inkább ebbe a térségbe tevődik át, és Indiának stratégiai célja bekap-
csolódni a térség virágzó gazdasági körforgásába. Éppen ennek érdekében Rao fontosnak tartotta 
a diplomáciai kapcsolatok erősítését is, különös tekintettel a gazdasági diplomáciára (Dogra, 2020; 
Csicsmann, 2007).

Narasimha Rao kormányfői mandátumának legfontosabb külpolitikai megvalósítása között kell 
említeni egyrészt a Kínával folytatott tárgyalásokat, az amerikai-indiai kapcsolatok terén elért ered-
ményeket, valamint a pakisztáni-indiai kapcsolatok kiépítésében játszott szerepét is.

A megváltozott geopolitikai helyzetet kihasználva, Rao megpróbálta a kínai-indiai viszonyt is úgy 
alakítani, hogy az országa érdekeit szolgálja. Kína számára a Szovjetunió szétesése, valamint a Ti-
enanmen téren lezajlott események óvatosságra és félelemre adtak okot az amerikai-kínai viszony 
tekintetében. Kína attól tartott ugyanis, hogy a Szovjetunió megszűnte után az USA a kínai kom-
munista rezsim megdöntésére fog koncentrálni. Ebben az új geopolitikai helyzetben folytatta Rao a 
Rajiv Gandhi és Teng Hsziao-ping által elkezdett tárgyalásokat, amelyek eredményeképpen sikerült 
lezárni a két ország között létező határviták némelyikét. Ennek közvetlen következménye az volt, 
hogy a két ország közötti feszült politikai helyzet enyhült. Ugyancsak 1993-as kínai látogatásának 
közvetlen eredménye az is, hogy két ország között egy intenzív és gyorsan fejlődő gazdasági együtt-

működés bontakozik ki, amelynek eredményeképpen rövid időn belül India egyik legnagyobb és 
legfontosabb kereskedelmi partnerévé válik Kína. Végezetül pedig azt is meg kell említeni, hogy 
az 1990-es évek közepén radikálisan megváltozott Kínának a viszonyulása Pakisztánhoz. A sokkal 
inkább semleges viszonyulás egyik lenyomata Csiang Cö-min kínai elnök által a pakisztáni parla-
mentben elmondott beszéde, amelyben arra bíztatta az egykori partnert, hogy ugyanúgy járjon el 
Indiával, mint azt tette maga Kína is, azaz a nehéz és a kétoldali kapcsolatokat terhelő kérdésekről 
tárgyalni kell, miközben a két ország viszonyát az együttműködés, a kereskedés és a kiegyensúlyo-
zott kapcsolat kell jellemezze (Menon, 2021).

Az amerikai-indiai kétoldali kapcsolatoknak a történelem folyamán általában két neuralgikus pontja 
volt. Az egyik, amely India számára volt elfogadhatatlan, az amerikai-pakisztáni kapcsolatokat érin-
tette, a másik, amely az amerikai politikai vezetés tiltakozását váltotta ki, India atomnagyhatalmi 
státuszát érintette. Rao 1994-es hivatalos amerikai látogatásakor az amerikai-pakisztáni kapcsolatok 
éppen veszítettek intenzitásukból, ugyanis a szovjetek ellen folytatott afganisztáni háború ekkor már 
rég nem volt aktuális. Az atomnagyhatalmi státusz azonban továbbra is zavaró tényezőként volt jelen 
az amerikai-indiai kapcsolatokban. India ugyanis 1974-ben egyértelművé tette, hogy atomfegyver 
előállítására képes állam, aminek következtében a Nyugat ellehetetlenítette Újdelhi számára, hogy 
nukleáris technológiához jusson21, majd 1993-ban arról is meggyőzte a nemzetközi közvéleményt, 
hogy rendelkezik azokkal a hordozórakétákkal, amelyek segítségével a robbanófejeket be lehet vetni 
pakisztáni célpontok ellen. Ugyanakkor azonban az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei 
elérkezettnek látták a pillanatot arra, hogy megfékezzék a nukleáris fegyverek elterjedését, hiszen 
világszerte a nukleáris kísérletek száma meghaladta a 2000-et. Mindez azonban pontosan akkor 
következett be, amikor India biztonsági környezete jelentős mértékben megromlott: Pakisztán ép-
pen a legkeményebb módon támogatta a Jammu és Kashmir területén tevékenykedő terroristákat 
és bejelentette, hogy rendelkezik atombombával. Mindezek eredményeképpen India nem írta alá 
az atomsorompó egyezményt,22 valamint nem állítja le az atomfegyverek előállításával kapcsolatos 
kísérleteket, hanem jelzi az Amerikai Egyesült Államoknak és más fontos partnerének azt, hogy az 
ország képes ezt bármikor megtenni, ezáltal pedig a nukleáris ütőképességről szóló hír hitelessége 
válik sokkal erősebbé (Dogra, 2020).

Tekintettel az India és Pakisztán között újra kiéleződő és elmérgesedő helyzetre (határon átnyúló 
terrorizmus felerősödése, Kargil melletti területek megszerzésére tett pakisztáni kísérlet, Kasmír 
helyzetének újra napirendre tűzése a nemzetközi fórumokon stb.), Rao Iszlámábádba küldte külügyi 
titkárát azzal a feladattal, hogy a pakisztáni kormányt próbálja meg rávenni arra, hogy egy, az 1993-
ban Kínával megkötött egyezményhez hasonló megállapodást írjanak alá. Ugyanakkor, a kasmíri 
kérdésben, az 1994-es függetlenség napi díszbeszédében Rao egy nagyon erős és direkt üzenetet 
fogalmazott meg a pakisztáni kormány számára: „Veletek, nélkületek, ellenetek, Kasmír mindörökre 

21  Ennek a kivetett szankciónak az egyenes következménye az, hogy India rákényszerült arra, hogy saját maga számára kitermelje az 
uránt, kidolgozza a nukleáris fűtőelemek és a nehézvíz előállításának technológiáját, a reaktortervezés és –építés csínját-bínját, a 
használt fűtőelemek újrafeldolgozását, valamint a nukleáris hulladékkezelést.

22  Pakisztán, Izrael, Észak-Korea és Dél-Szudán mellett egyike azon öt országnak, akik nem csatlakoztak az atomsorompó egyez-
ményhez.
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India szerves része marad!” (Dogra, 2020, p. 188). Rao elsődleges célja az volt, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok és Kína segítségével semlegesítse az országra nehezedő pakisztáni fenyegetést és 
ellehetetlenítse, hogy a kasmíri kérdésből nemzetközi ügy szülessen.

Szokás mondani, hogy Nehru felfedezte Indiát és Indira Gandhi büszke országgá tette, azonban 
Narasimha Rao volt az, aki átalakította Indiát. Ötéves kormányzása alatt India bel- és külpolitikai 
értelemben is nagyot fejlődött. Ennek köszönhető az, hogy Indiára, mint növekvő és fontos államra 
kezdtek tekinteni, a Rao féle kormányzati ciklust pedig India történelmének egyik legdinamikusabb 
periódusaként írják le.

A Rao neve által fémjelzett ötéves kormányzati ciklus tulajdonképpen egy új korszakot nyitott India 
történetében. Igaz ez az indiai-kínai kapcsolatokra, a gazdaság szerkezeti átalakítására a piacgazda-
ságra való áttérés által, de igaz ez az ország külpolitikai irányultságára is. 

Ezt a stabil és meghatározó kormányzatot egy sokkal jelentéktelenebb periódus követte, ugyanis 
1996 és 1998 között az ország élén 3 miniszterelnök és számos pártkoalíció megfordult, ami nem fel-
tétlenül a stabilitásról és kiszámíthatóságról árulkodik. Az ország politikai helyzete azonban 1998-
ban, a Bharatiya Janata Párt (Indiai Néppárt, továbbiakban BJP) és a nevesített miniszterelnök, Atal 
Bihari Vajpayee körül kialakult kormánykoalíció következtében újra stabilizálódott. 

A legjelentősebb hindu nacionalista párt hatalomra kerülésével egy új külpolitikai vízió is meg-
fogalmazódott, amelynek alapját három nagyon fontos célkitűzés mielőbbi teljesülése jelentette. 
Mindenekelőtt az atomnagyhatalmi státusz megvalósítása, hiszen a térség barátságtalan országaival 
szemben csak ez biztosít védelmet és biztonságot. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy India is részese 
lehessen a fontos világpolitikai döntéseknek, amelynek elengedhetetlen előfeltétele, hogy az ország 
állandó tagja legyen az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának. És végezetül Indi-
ának gazdasági téren is jelentős mértékben kell fejlődnie ahhoz, hogy a világgazdasági folyamatok 
megkerülhetetlen aktorává válhasson, a világ vezető gazdasági nagyhatalmai közé sorolhassa magát. 
A BJP víziójában mindezen feltételek egyidejű teljesülése szükséges ahhoz, hogy India elnyerhesse 
az őt megillető helyet a nemzetközi erőtérben, hogy a világ vezető nagyhatalmai egyenrangú játé-
kosként tekintsenek az országra (Csicsmann, 2007). 

A három célkitűzés közül az atomnagyhatalmi státusz volt az, amelyik a legnagyobb dilemmát, 
fejtörést okozta a kormánynak. Az 1990-es évek elején, a Rao miniszterelnöksége alatt elindított 
gazdaságfejlesztési program hozta a várt eredményeket, India gazdasága folyamatosan jól teljesített, 
a legkisebb GDP növekedést az elmúlt három évtizedben (leszámítva a COVID-19 járvány által 
okozott világszintű problémákat, amely Indiában 2020-ban -6,6%-os gazdasági regressziót ered-
ményezett) 2008-ban, a globális pénzügyi válság idején érte el, ekkor a GDP mindössze 3,1%-os 
növekedést mutatott.23

Az 1974-es Pokhran I. sikeres atomprogram után azonban – a nemzetközi reakcióknak köszönhe-
tően – az ország leállította ezeket a kísérleteket. Az atomnagyhatalmi státuszról szóló kormányzati 

23 Lásd: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2021&locations=IN&start=1990

diskurzus Narasimha Rao miniszterelnöksége alatt került újra előtérbe, de a nemzetközi, leginkább 
amerikai nyomásnak engedve, az 1995-re tervezett kísérleti robbantásokat leállították. A döntés hát-
terében gazdasági számítások voltak, ugyanis a gazdasági modellváltás Indiában jelentős külföldi 
támogatást, befektetést igényelt, és félő volt, hogy az atomkísérletek újraindítása következtében ki-
szabott szankciók ellehetetlenítik a reformok folytatását.

Vajpayee és a BJP hatalomra kerülésével azonban ez a kérdés újra napirendre került és 1998 májusá-
ban, Pokhran II. néven a Thar-sivatagban India öt sikeres földalatti robbantást végzett. Tette mind-
ezt azt követően, hogy 1995-ben nem írta alá az atomsorompó egyezményt, majd ezt követően 1996-
ban elutasította az atomcsend egyezmény ratifikálását is. Ezzel párhuzamosan, jelentős előrelépés 
történt a nukleáris töltetek hordozására képes rövid- és középhatótávolságú rakéták fejlesztése terén 
is, ami azt jelentette, hogy India képes volt ezekkel a rakétákkal elérni akár Kínát is. A nemzetközi 
közvélemény megnyugtatása végett a BJP kormány bejelentette azt is, hogy az új indiai nukleáris 
doktrína defenzív jellegű, országa soha nem fog bevetni atombombát elsőként, illetve nem fog atom-
csapást mérni olyan országra, amely nem rendelkezik nukleáris képességekkel. Ugyanakkor azonban 
a kormány azt is egyértelművé tette, hogy túl a Pakisztán és Kína által jelentett veszélyeken, India 
atomnagyhatalmi státusza az ország nagyhatalmi törekvéseinek szerves részét képezi (Csicsmann, 
2007; Háda, 2019; Sisodia, 2014).

A sikeres indiai atomprogram azonban nem maradt válasz nélkül. Habár az Amerikai Egyesült 
Államok próbálta lebeszélni Pakisztánt, hogy ne folytassa a nukleáris kísérleteket, kudarccal járt és 
nemsokkal a sikeres indiai robbantások után a szomszédos és ellenséges ország is atomhatalommá 
vált. Másrészt pedig a nemzetközi közösség is szankciókat foganatosított Indiával szemben, amelyek 
ugyan egy minimális visszaesést okoztak a gazdasági fejlődésben, arra azonban nem voltak elégsé-
gesek, hogy leállítsák az atom- és rakétafejlesztési programok működtetését (Dogra, 2020). Ugyan-
akkor a két szomszédos ország atomhatalommá válása sem vitte közelebb a feleket a békés egymás 
mellett éléshez. Annak ellenére, hogy Vajpayee a hindutva ideológiát képviselő BJP színeiben volt 
kormányfő, két alkalommal is találkozott Pakisztán kormányfőjével, de egyik találkozó sem hozta 
meg a várt eredményeket. Az 1991 februárjában Vajpayee és Navaz Sharif között lezajlott lahore-i 
egyeztetések legnagyobb eredménye az volt, hogy a két miniszterelnök kölcsönösen biztosította egy-
mást, hogy az atomfegyverek elsőként történő bevetése egyik országnak sem célja. Azonban alig 
egy hónappal a két miniszterelnök találkozása után a pakisztáni katonák a kasmíri fegyveres erők 
segítségével támadást indítottak Kargil ellen, amit India nagyon határozott lépésekkel vert vissza. 
A második tárgyalásra Vajpayee és Pervez Musharraf között Agrában került sor, azonban ez sem 
hozott semmiféle áttörést a kasmíri kérdésben. A két, immár atomhatalom közötti folyamatos fe-
szültséget és fegyveres konfliktusokat a nemzetközi közösség aggodalommal figyelte, attól tartva, 
hogy beláthatatlan következményekkel járó atomháborúhoz vezethet. 

India nemzetközi megítélésében és geopolitikai szerepének felértékelődésében fontos szerepet ját-
szott a 2001. szeptember 11-én az Amerikai Egyesült Államok ellen elkövetett terrortámadás-soro-
zat, valamint később, a 2000-es évek közepétől, Kína erőteljes gazdasági megerősödése és világnagy-
hatalmi vágyainak a politikai elit által történő konkrét és tudatos megfogalmazása (Háda, 2019).
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Az Amerikai Egyesült Államokat a történelem folyamán először a saját területén ért támadás arra 
kényszerítette a világ vezető nagyhatalmának politikai elitjét, hogy nyílt hadat üzenjen a terroriz-
musnak, valamint azoknak az államoknak, amelyek nyíltan vagy burkoltan támogatták a terrorista 
csoportosulásokat. Tekintettel arra, hogy ezen országok jelentős része földrajzilag nagyon távol esett 
az amerikai kontinenstől, az USA-nak szüksége volt a térségben egy megbízható partnerre. Ezt a 
partnert látta meg az amerikai vezetés a világ legnagyobb demokráciájában. India regionális szerepe 
még inkább felértékelődött az amerikai-kínai viszony kiéleződésének pillanatában, ugyanis az ázsi-
ai térségben mind katonai, mind demográfiai, mind gazdasági tekintetben csak és kizárólag India 
képes az USA segítségére lenni Kína világnagyhatalmi törekvéseinek késleltetése, esetleges meggá-
tolása érdekében kifejtett tevékenységben.

A két ország közötti viszony gyökeres megváltozásáról árulkodik például az a tény, hogy George 
W. Bush és a Kongresszus Párt színeiben 2004-ben hatalomra kerülő Manmohan Singh 2005-ben 
megállapodást írt alá az amerikai-indiai nukleáris együttműködésről24, és hogy többé India atom-
sorompó egyezményt elutasító magatartása és a nukleáris proliferáció kérdése nem lesz szankciókra 
okot adó magatartás. Ugyanakkor ez a megállapodás és ezzel egyetemben a kivetett szankciók fel-
oldása jelentős élénkülést eredményezett a két ország közötti gazdasági és kereskedelmi együttmű-
ködésben, valamint új lendületet adtak a politikai és diplomáciai kapcsolatoknak is. A két ország 
között kialakuló jó kapcsolatok fokmérője lehet talán az a beszédes tény is, hogy amíg 1947 és 
1990 között mindössze három amerikai elnök látogatott el Indiába25, addig a vizsgált periódusban 
(1990–2013) is három hivatalos államelnöki látogatásra került sor.26 

A gazdaságilag megerősödött és a nemzetközi gazdasági folyamatokba egyre inkább integrálódott27, 
demográfiai szempontból fontos tényezőként nyilvántartott és immár atomhatalomként számontar-
tott India számára a 21. század eleje új külpolitikai lehetőségeket nyitott meg. Manmohan Singh 
kormányának külpolitikája, a lényegi elemek tekintetében, nem sokban különbözött az elődje, Vaj-
payee által képviselt elvektől. Külpolitikájának egyik fő célja továbbra is a külgazdasági kapcsolatok 
erősítése, és ezáltal az ország gazdasági és technológiai értelemben történő fejlesztése volt. Meggyő-
ződéssel vallotta, hogy India alapvető érdeke az, hogy a világ összes nagyhatalmához konstruktív, 
együttműködésen és kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok fűzzék. Továbbá az ország stratégiai 
biztonsága tekintetében fontosnak tartotta azt is, hogy a modern tudományok és technológiák segít-
ségével saját védelmi kapacitásokat fejlesszen (Sisodia, 2014).

A Singh-kormány külpolitikájában is fontos szerep jutott az indiai-pakisztáni kapcsolatoknak. 
Az Afganisztán-Pakisztán-India által körülzárt régióval kapcsolatos álláspontját a kormányfő egy 

24  2008-ban hasonló megállapodást írtak alá Oroszországgal is.

25  Dwight D. Eisenhower (1959), Richard Nixon (1964) és Jimmy Carter (1978).

26  Bill Clinton (2000), George W. Bush (2006) és Barack Obama (2010).

27  India történelmében a 2000-és évek azok, amikor a gazdaság éves növekedése átlagosan 7% körüli volt, amikor az első indiai 
nagyvállalatok (TATA Motors, TATA Steel, TATA Communication, Himalaya Herbal Care, Ranbaxy, Mahindra stb.) megje-
lentek a világpiacon, amikor az indiai IT szektor exponenciális fejlődése elindult, és Bangalore városát az indiai Silicon Valleyként, 
Haidarabádot pedig Cyderabadként kezdték emlegetni.

2007-ben kifejtett gondolata nagyon szépen leírja: „Egy olyan napról álmodom, amikor megtartva 
nemzeti identitásunkat, reggelizhetünk Amritsarban, ebédelhetünk Lahoreban és vacsorázhatunk 
Kabulban. Így éltek az őseim. Azt akarom, hogy az unokáink így éljenek” (D’Souza, 2014, p. 396). 
A két ország kapcsolatának idealizált megközelítése sok kritikát eredményezett, főleg azt követően, 
hogy a 2008. november 26-29. között Mumbaiban lezajlott terrortámadások28 után Singh hajlandó 
volt leülni az el nem kötelezettek mozgalmának Sharm-el-Sheikhben megszervezett találkozóján 
Pakisztán miniszterelnökével, Raza Gilanival. A találkozó eredményeképpen megszületett egy do-
kumentum, amely azonban mindkét fél számára számos kritikát eredményezett.

Végezetül szólni kell az indiai-kínai kapcsolatokról is. A határviták esetében három próbálkozás 
is volt ezek hosszútávú rendezésére (2005, 2012 és 2013), amelyek eredményeképpen 2013-ban 
megszületett az a megállapodás (India és Kína közötti Határvédelmi Együttműködési Megállapodás), 
amelynek célja minimalizálni annak az esélyét, hogy a vitatott területeken fegyveres konfliktusok 
alakuljanak ki. Mindennek ellenére azonban ma már tudjuk, hogy ez a megállapodás sem volt képes 
teljes mértékben de-eszkalálni a két ország közötti feszültségeket, így Kína továbbra is megma-
radt India számára egyszerre lehetőségként és veszélyforrásként. Lehetőséget a pénzügyi-gazdasági 
együttműködések kapcsán jelentett, amelynek nagyságrendje jelentős mértékben megnövekedett, 
így Kína India elsőszámú kereskedelmi partnerévé vált. Veszélyt továbbra is a vitatott területeken 
potenciálisan kialakuló konfliktusok jelentenek, mint ahogy ezt láttuk 2017-ben, majd pedig leg-
utóbb 2020-2021-ben is (Dogra, 2020).

Manmohan Singh kormánya végül a korrupció áldozatává vált, a magasrangú tisztviselőket érintő 
korrupciós botrányok azonban nemcsak a kormányt söpörték el, hanem jelentős mértékben megkér-
dőjelezték a Kongresszus Párt hitelességét is, ami a 2014-es választások elbukásához vezetett. Tíz év 
után visszatért a hatalomba a BJP, élén Gujarat volt főminiszterével, Narendra Modival, és abszolút 
többséggel az indiai törvényhozásban. Ezzel egy új fejezet nyílott meg India külpolitikájában.

5.  A negyedik korszak: a Modi-korszak  
(2014–napjainkig)

Eltérően a Menon által alkalmazott korszakolástól, azt gondolom, hogy a BJP és a Narendra Modi 
által fémjelzett korszak, India külpolitikája tekintetében, egy jól elkülöníthető és leírható fejezetet 
képez, amely minimum három elemében tér el az azt megelőző, mintegy negyed évszázadot felölelő 
korszaktól. 

Egyik fontos különbség abban érhető tetten, hogy a Narendra Modi miniszterelnöksége alatt létező 
törvényhozási többség és az ezzel együtt járó erős politikai legitimáció, valamint a BJP-re jellemző 
hangos, néha a szélsőségektől sem mentes politizálás, sokkal magabiztosabb, határozottabb, aktí-
vabb fellépésekben, állásfoglalásokban nyilvánult meg bel- és külpolitikában egyaránt. Ehhez még 

28  Pakisztáni terroristák egy szervezett akciósorozat keretében, több helyszínen hajtottak végre terrorcselekményeket, melynek mint-
egy 200 halálos áldozata és több mint 300 sebesültje volt, köztük számos külföldi turista is.
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hozzáadódik Narendra Modi karizmatikus személyisége, akiben az indiai nép nem egy egyszerű 
miniszterelnököt látott, hanem egy olyan vezetőt, aki képes lesz elhozni a változást India számára, 
aki képes lesz az országot a fejlődés egy újabb szintjére emelni (Dogra, 2020). Ugyanakkor, az elő-
ző korszakokhoz képest fontos különbség az is, hogy Narendra Modi színrelépése egy olyan mo-
mentumban következett be, amikor a nemzetközi erőtérben egyre hangsúlyosabban jelent meg az a 
diskurzus, miszerint az Amerikai Egyesült Államok által dominált unipoláris világrend repedezni 
látszik, amikor a nemzetközi aktorok közötti (erő)viszonyok mind a nemzetállamok, mind pedig a 
nemzetközi szervezetek szintjén jelentős átalakuláson mentek keresztül. Elég, ha arra gondolunk, 
hogy az egykori kínai-amerikai partnerség ma már nemcsak, hogy nem létezik, hanem a két ország 
kapcsolatát a folyamatos feszültség jellemzi, vagy ha az egykori orosz-kínai rivalizálást említjük, 
amelynek helyére a 2014-es orosz-ukrán konfliktus kitörését követően az együttműködés, a part-
nerség lépett, ami Ukrajna 2022. február 24-i lerohanása után sem tűnik úgy, hogy változott volna. 
Ráadásul a globalizáció, és az általa megteremtett jólét mítosza is megdőlni látszik a koronavírus 
okozta pandémia és az orosz-ukrán háború tükrében. Az utóbbi évek e két nagy kihívása ugyanis 
egyértelművé tette, hogy mind az ellátási láncok, mind pedig az energiafüggőség tekintetében a glo-
balizáció kiszolgáltatottabbá tette a világgazdaságot, az interdependencia foka olyan mértékűvé vált, 
ami már a teljes globális gazdaság számára nagyfokú veszélyt jelent. Harmadikként pedig szólni 
kell arról is, hogy a 2010-es évekre egyértelművé vált az is, hogy a világ hagyományosnak tekintett 
gazdasági és stratégiai erőközpontjai meggyengülni látszanak, az erős Nyugat egyre inkább a töre-
dezettség, a gyengeség jeleit kezdte mutatni, miközben Ázsia keleti és déli részein új erőközpontok 
kezdtek kialakulni.

Ebben a geopolitikai, geoökonómiai kontextusban kell vizsgálni mindazt, ami a Modi-kormányok 
külpolitikáját, annak sarokköveit képezik, és amelyeket az „Act East” (Cselekedj Keleten) és a „Link 
West” (Csatlakozz Nyugatra) stratégiákkal szokás leírni. Az első, amely a Rao miniszterelnök által 
meghirdetett „Look East” stratégia folytatásaként és megerősítéseként is értelmezhető, éppen a meg-
változott világgazdasági és geoökonómiai folyamatokra figyelve jelöli ki az új irányt India számára. 
Modi elkötelezett híve ugyanis annak, hogy országa diplomáciai, gazdasági, biztonsági és katonai 
kapcsolatait megerősítse a világ új geoökonómiai erőközpontjával, a kelet- és délkelet-ázsiai orszá-
gokkal. Mindeközben a „Link West” stratégia azt a cél tűzte ki, hogy az Indiától ugyan nyugatra, 
de tulajdonképpen a Közel-Kelet térségében található országokkal (Szaúd Arábia, Irán, Egyiptom, 
Izrael stb.) egy szorosabb és több területre kiterjedő együttműködés alakuljon ki.

Jelen tanulmány keretében leginkább a Modi-korszakra jellemző indiai-orosz, indiai-kínai és indi-
ai-amerikai kétoldalú kapcsolatok rövid elemzésére vállalkozok, ugyanis azt gondolom, hogy a jelen 
geopolitikai helyzetben ezek a legfontosabbak. 

Az orosz-indiai kapcsolatok tulajdonképpen Narendra Modi hatalomra kerülését követően sem 
romlottak. Rögtön a Modi-kormány munkába állását követően az indiai külügy igyekezett kihang-
súlyozni, hogy Oroszország továbbra is egy speciális helyet foglal el az indiai külpolitikában, és az 
új kormány törekedni fog arra, hogy a két ország között létező jó kapcsolatok tovább fejlődjenek. 
Vlagyimir Putyin orosz elnök 2015-ben tett indiai látogatása alkalmával újra megerősítette azt, amit 

a 2000-ben tett látogatás alkalmával is hangsúlyozott: Oroszország elkötelezett annak érdekében, 
hogy a világon fenntartsa a stratégiai egyensúlyt. Ebben pedig Indiának, mint a világpolitika egyik 
fontos aktorának, lényeges szerepe van. Éppen ezért Oroszország maximálisan érdekelt abban, hogy 
Indiával jó kapcsolatokat tartson fent. Mindez pedig nemcsak a gazdasági, védelmi, tudományos 
és technológiai együttműködések területére igaz, hanem a bilaterális kapcsolatok egészére, ugyanis 
csak így lehet a modern, demokratikus világrendet fenntartani (Usha, 2018). Mindebből nagyon 
egyértelműen következik az, hogy Oroszország egy hosszútávú partnerségben érdekelt Indiával, 
amiről hasonlóképpen gondolkodik az indiai kormány is. Ennek legszebb példája talán az, hogy 
mind a Krím-félsziget 2014-es annektálását (amit nem ismert el), mind pedig Ukrajna katonai le-
rohanását és a háború kirobbantását követően India nem állt be az orosz agressziót elítélő államok 
sorába, hanem egy sokkal semlegesebb álláspontot képviselt. Barack Obama 2015-ös hivatalos lá-
togatása alkalmával nemcsak a Vörös Erődben felállított színpadról mondott díszbeszédet az ország 
nemzeti ünnepe, a köztársaság napja alkalmából, hanem annak a véleményének is hangot adott, 
hogy 2014 márciusa után nem szerencsés Oroszországgal üzletelni. A kijelentés azonban nem hoz-
ta el a várt eredményt, ugyanis az ország magasrangú politikusai, köztük maga a miniszterelnök 
is azzal reagált az amerikai elnök által megfogalmazott nyomásgyakorlásra, hogy India és Orosz-
ország elkötelezettek a globális stratégiai stabilitás, a modernizáció, a prosperitás és a többpólusú 
demokratikus világrend iránt, ezért a közöttük lévő kapcsolatok tekintetében semmiféle lényeges 
változás nem várható. Indiában ugyanis minden kisgyerek tudja, hogy Oroszország a legjobb barát 
(Usha, 2018). Ehhez hasonló nyilatkozatok sora egyértelműsítette az Amerikai Egyesült Államok 
mögé felsorokozott, Oroszország elleni szankciókat kidolgozó nyugati világ számára, hogy India 
tulajdonképpen ma is az el nem kötelezettség útját választotta akkor, amikor nem hajlandó feladni 
stratégiai függetlenségét. Hasonlóképpen viselkedett India 2022. február 24-e után is, amikor a 
nemzetközi közösség próbált nyomást gyakorolni Indiára a kasmíri kérdéssel29, vagy amikor India 
több alkalommal is tartózkodott azon ENSZ közgyűléseken, ahol az orosz agresszió, az orosz-ukrán 
háború elítéléséről kellett dönteni. Mindez egyértelmű India számára: a demokratikus Nyugat nem 
nézi jószemmel azt, hogy az újdelhi kormány továbbra is semleges álláspontot képvisel az orosz-uk-
rán háború kérdésében, ezért megpróbál nyomást gyakorolni saját álláspontjának megváltoztatása 
érdekében. India azonban mindeddig nem változtatott az Oroszországgal kapcsolatos külpolitiká-
ján, habár a legutóbbi G-20 csúcstalálkozón hangot adott azon véleményének, hogy elérkezett a 
háború végének ideje (Kugelman, 2022).

Az indiai-kínai viszony tekintetében, az előbbi korszakokhoz képest túl sok újdonság nem mondha-
tó el. A közös határok mentén kialakuló területi viták okozta fegyveres összetűzésekre a Módi-kor-
mány idején is több alkalommal sor került. A 2017-es Doklam-fennsíkon történt összetűzések, majd 
a 2020 és 2022 között több helyszínen lezajlott fegyveres harcok azt mutatják, hogy ezt a kérdést 
mindmáig nem lehetett megnyugtató módon rendezni. Ugyanakkor, a két ország amúgy is feszültsé-
gekkel teli kapcsolatát tovább terheli az a tény is, hogy Kína, az Övezet és Út kezdeményezés kereté-

29  2022. októberében például Annalena Baerbock német külügyminiszter beszélt arról, hogy a kasmíri kérdést német segítséggel kel-
lene rendezni, majd ezt követően az USA pakisztáni nagykövete, Donald Blome tett egy háromnapos látogatást Kasmír Pakisztán 
által ellenőrzött régiójába, jelezve ezzel azt, hogy Washington kész megerősíteni együttműködését Pakisztánnal.
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ben, az Ázsiát Európával összekötő szárazföldi útvonal mentén ki akarja építeni a Kínai-Pakisztáni 
Gazdasági Folyósónak keresztelt úthálózatot. Ez viszont jelentős mértékben sérti India térségbeli 
gazdasági érdekeit. Végezetül pedig arra is érdemes kitérni, hogy India aggodalommal figyeli az 
utóbbi években Kína és Oroszország között kialakult szoros együttműködést, amely az ukrán-orosz 
háború fényében nemcsak szintet lépett, hanem egy új értelmezési keretet is nyert. Az ukrán-orosz 
háború elhúzódása és a nyugati világ által alkalmazott szankciók ugyanis még tovább erősíthetik a 
két ország közötti együttműködést, ami nagymértékben megnehezítené India geopolitikai játékát a 
térségben. Egy meggyengült Oroszország és egy megerősödött Kína aszimmetrikus kapcsolatának 
dinamikája teljes mértékben felborulhat a jelenleg létező geopolitikai helyzet, egyensúly, ami nyug-
talanítja az újdelhi vezetést.

Az indiai-amerikai kapcsolatok terén a Modi-kormány jelentős eredményeket ért el. A Nehru-Modi 
kormányok által közrezárt külpolitika fejlődési ívét leginkább az „elidegenedett demokráciák” és a 
„stratégiai partnerek” kifejezések írják le a legtalálóbban (Ayres, 2017). A Modi-kormányzat 14 éve 
alatt több mint tíz magasszintű amerikai-indiai hivatalos találkozóra került sor, amelyek keretében a 
két ország számos fontos gazdasági, kereskedelmi, katonai-védelmi, kutatási, oktatási stb. megálla-
podást írt alá. Kína felemelkedése jelentős szerepet játszott a két ország közötti stratégiai partnerség 
létrejöttében. Ez azonban az utóbbi időben változni látszik, ugyanis az amerikai törvényhozás és 
kormányzat képviselői elvárnák a világ legnagyobb demokráciájától, hogy az orosz-ukrán háború 
kérdésében a demokratikus és fejlett Nyugat mellett foglaljon mindenképp állást, ítélje el az orosz 
agressziót, vezessen be szankciókat Oroszországgal, az orosz emberekkel szemben. A pragmatikusan 
politizáló, a világot realistán szemlélő Modi azonban semmiféle jelét nem mutatja egyelőre annak, 
hogy eleget tegyen ezen nyugati kérésnek. Ugyancsak negatív fényt vetett a kétoldalú kapcsolatokra 
az is, hogy a kormánypárt időnként diszkriminatív módon tesz különbséget ember és ember között, 
csupán csak a vallás alapján. A BJP mögött álló hindu nacionalizmus, a hindutva, nem idegen a 
miniszterelnöktől sem, ami ugyancsak negatív kihatással lehet az amerikai-indiai kapcsolatokra is. 
Egyrészt megkérdőjeleződik India demokratikus mivolta30, másrészt pedig a nacionalista eszmék 
nagyon gyorsan nyomot hagynak a külpolitikai kommunikációban, stratégiákban.

Ugyanakkor viszont látni kell azt, hogy ha India megmarad a demokrácia útján, akkor az amerikai 
geopolitikai érdekek szempontjából elengedhetetlenül fontos lesz egy erős India, amely képes lesz a 
térség biztonságát és stabilitását garantálni.

30  A V-Dem Institute 2022-es jelentése (Democracy Report 2022. Autocratization Changing Nature?) például Indiát már az autok-
rata országok közé sorolja. Lásd: https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf

6. Következtetések
India a világ legnagyobb demokráciája, a világ 2. legnépesebb országa, 3. legnagyobb hadsereggel 
rendelkezik élőerő tekintetében, atomhatalom, az 5. legnagyobb védelmi költségvetéssel, és az 5. leg-
nagyobb gazdasággal rendelkezik, megelőzve már az Egyesült Királyságot is. India úgy jelenik meg 
a nemzetközi erőtérben, mint az első gazdaságilag erős, kulturális szempontból sokszínű és gazdag, 
multietnikus és többnyelvű, több vallású demokrácia, amely nem a Nyugat része (Mohan, 2006). 
Ugyanakkor az ország soft power tekintetében sem áll rosszul, vallásainak, színes és exotikus kul-
túrájának, bollywoodi filmjeinek, fantasztikus konyhájának köszönhetően fontos befolyást gyakorol 
globális szinten. Ma már az ország képes a menekültek ellátására, képes más országoknak segíteni 
természeti katasztrófák esetén, mint ahogy az kiderült a nepáli földrengés, vagy az Indiai-óceánon 
bekövetkezett cunami esetében, de akár békefenntartásra is alkalmasnak mutatkozott (Mahapatra, 
2018). Mindezek fontos mutatói annak, hogy Indiának is ott kell lennie a világhatalmak sorában. 
Mindezek ellenére azonban ez az óriás a nemzetközi közösségen belül egy törpe, hiszen egyetlen 
fontos és globális nemzetközi intézményben sem jutott vezető szerephez. Nem tagja az ENSZ Bi-
zottsági Tanácsának, úgy ahogy nem tagja a világ vezető gazdaságait tömörítő G7-eknek sem.

India globális geopolitikai aktorrá válása nagyban függ a nemzetközi erőtérben bekövetkező válto-
zásoktól és az országon belüli politikai, gazdasági, pénzügyi és társadalmi folyamatoktól egyaránt. 
Az elmúlt 75 esztendőben tapasztalt fejlődés, valamint az egypólusú világrend várható átrende-
ződése egy jó lehetőséget kínál India számára is. Az a tény ugyanis, hogy az orosz-ukrán háború 
kapcsán az egypólusú világrend kialakulása óta először tapasztaljuk azt, hogy a világhatalom Ame-
rikai Egyesült Államok  által előterjesztett, a katonai agressziót elítélni kívánó határozattervezet az 
ENSZ Közgyűlésében vitát gerjeszt, öt állam a határozat elfogadása ellen voksol, 35 pedig tartóz-
kodik (köztük Kína, India, Dél-Afrikai Köztársaság stb.), arra enged következtetni, hogy az USA 
hegemóniája, legalábbis politikai értelemben, megtörni látszik. 

India világhatalmi szerepéről a következőképpen vélekedtek az elmúlt évtizedek amerikai elnökei: 
Washington 2002-ben például úgy tekintett Indiára, mint a 21. század potenciális nagyhatalmára. 
Négy évvel később, az akkori államelnök, George W. Bush által vezetett kormányzat úgy tekintett 
Indiára, mint a regionális és globális gazdasági növekedés egyik motorja. Az Obama adminisztráció 
úgy jellemezte Indiát, mint a 21. század egyik fontos befolyásolási központja, Trump pedig egyene-
sen úgy beszélt az országról, mint az egyik globális vezető nagyhatalomról (Mahapatra, 2018).

India rendelkezik tehát a világnagyhatalmi vágyainak megvalósításához szükséges területi, geopo-
litikai, gazdasági, demográfiai, katonai potenciállal, valamint a követendő pozitív példakép soft po-
wer-ével. Kérdés csupán az, hogy az átalakuló világrendben miként tud mindezekkel sáfárkodni? 
Illetve tudja-e kezelni a külső és belső fenyegetettségeket, kockázatokat: Pakisztán, Kína, etnikai és 
vallási megosztottság, mélyszegénység, gazdasági növekedés fenntarthatósága. Ha képes lesz, minden 
esélye megvan, hogy egy többpólusú világrendben az egyik meghatározó hatalmi központtá váljon.
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