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Az Indiai Köztársaság mint a legnépesebb 
demokrácia a Földön 1947-es megalakulása 
óta stabil politikai rendszerrel, kisebb-na-
gyobb gazdasági csavarokkal, de következe-
tesen halad a világhatalmi státusz felé. Am-
rita és Aruna Narlikar könyvében az után ku-
tat, hogy vannak-e ősi kulturális gyökerei In-
dia nemzetközi tárgyalásokon való viselke-
désének, és azok milyen módon és mérték-
ben segítik India felemelkedését. Maga a ku-
tatás komparativisztikai elemzés, mely e tár-
gyalási pozíciót hasonlítja össze a Mahábhá-
rata ősi eposzában leírt számos tárgyalással, 
alkukötéssel. A feladat nem egyszerű, hiszen 
a több ezer éves írások nyelvezete és társa-
dalmi, politikai prioritásrendszere jelentő-
sen különbözik korunk felfogásától, de a 
szerzők kiemelkedő szakértelemmel hidal-
ták át a problémát. Bemutatják először, hogy 
a Mahábhárata kulturális közege jelentős 
mértékben még mindig él a jelenben is, alá-
támasztva ezzel az összehasonlítási alap re-
levanciáját. Ezek után a tárgyalástechnikát 
mint egy adott társadalom vagy közösség ál-
talános kulturális elemét definiálják, majd a 
tárgyalás−alkukötés konceptualizációjával 
négy vizsgálati szempontot határoznak meg: 
1) tárgyalási stratégia, 2) framing,1 3) koalí-
ciók, szövetségi megegyezések, 4) időzítés. 

Az összehasonlító vizsgálat ezen szem-
pontok alapján történik. A könyv erőssége 
az, hogy még azok számára is érthetők az ősi 
szövegekből vett példák, akik nem mozog-
nak otthonosan e szövegekben, vagy esetleg 
most hallanak róluk először. Gyengesége, 

                                          
 1 Framing: egy adott dolgot miként, milyen 

kontextusban ábrázolnak valaki számára 

hogy talán lehettek volna rövidebbek a pél-
damagyarázatok, és lefedhettek volna széle-
sebb vizsgálati spektrumot. 

A szerzők azt állítják, hogy a Mahábhá-
rata a legmélyebben gyökerező és legszéle-
sebb körben ismert kulturális eleme az indiai 
társadalomnak. Az eposzról szóló eddig 
megjelent, szinte megszámlálhatatlan ma-
gyarázat és kommentár még mindig nem 
okozott túlcsordulást az indiai néplélekben, 
hiszen nap mint nap születnek újabbak nem-
csak az írott térben, hanem a mozivászna-
kon, a televíziókban és a színházakban is. A 
Mahábhárata hősei az eszményi példaképek 
kicsik és nagyok számára, mennyei személyi-
ségeit a legszélesebb körű imádat övezi, és a 
hétköznapok beszélgetéseiben a társadalmi 
ranglétra csúcsától a legalsóbb fokig a leg-
rendszeresebben megjelenő téma, sőt példa-
értékű társadalmi norma. A szakértők úgy 
tartják, hogy a Mahábhárata egyaránt léleg-
zete Indiának mint lelkek egyesült csoportjá-
nak és az őt alkotó minden egyes egyéni lé-
leknek. A történelmi eposz lényegi tartalma 
a tárgyalás, alkukötés. A 18 kötetből csupán 
5 foglalkozik az örökösödési háború leírásá-
val, viszont a tárgyalás−alkukötés áthatja a 
mű minden lapját: viták az utódlásról; meg-
állapodás hiányában közvetítők bevonása, 
amely még szélesebbé teszi a tárgyalások pa-
lettáját; tárgyalás, vita a háború morális kér-
déseiről (Bhagavad-Gíta); tárgyalás magá-
ról, a végül 18 napig tartó kataklizmát okozó 
háború esetleges elkerüléséről, megoldások 
megtalálásáról; vita a háború során a harci 
alakzatokról, az alkalmazott stratégiákról; a 
háború végeztével, megállapodások, béke-
tárgyalások. 

Mindezek felett a szerzők azt is nagyon 
helyesen hangsúlyozzák, hogy a Mahábhá-
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rata nemcsak a kor aktuális eseményeinek 
történeti narrációja, hanem az akkoriban élt 
emberek számára történelemnek számító, 
jóval korábbi események, mitológiai karak-
terek és helyek leírásának gyűjteménye is, 
azaz történelem a történelemben. Amellett, 
hogy a könyv egyik függelékében helyet ka-
pott a Mahábháratáról egy rövid összefog-
laló, a szövegben lehetett volna átfogóbban 
és valamelyest mélyebben bemutatni a mű-
vet az általános műveltség bővítésének céljá-
ból, a társadalomtudományok szempontjá-
ból pedig ebben a még mindig bevezető rész-
ben mindenképpen nagyobb súlyt kellett 
volna helyezni annak kifejtésére és bemuta-
tására, hogy a szociológia, a politológia, a ne-
veléstudomány és az antropológia tudo-
mányágak szemszögéből vizsgálva milyen 
mélységben és hogyan hatja át a Mahábhá-
rata kulturális atmoszférája India jelenkori 
társadalmát. Továbbá választ kellett volna 
adni arra a természetesen felmerülő kér-
désre, hogy melyek voltak azok a teljes indiai 
társadalomra évezredeken át ható törté-
nelmi tényezők, amelyek lehetővé tették 
vagy inkább ösztönözték ezt a kivételesen 
egyedi kulturális konzerválódást. 

A vizsgálati környezet felállítása után a 
szerzők rátérnek az elemzésre. A következő 
négy fejezeten át a konceptualizáció során 
megállapított négy aspektus vizsgálatának 
szentelnek egy-egy fejezetet, melyek felépí-
tése azonos. Mivel a Mahábhárata a világiro-
dalom jelenleg ismert legterjedelmesebb 
epikus vers alkotása  több mint 200 000 
verssorból, 1,8 millió szóból áll, ami több 
mint tízszer annyi, mint az Iliász és Odüsz-
szeia együttesen , a könyv kereteit bőven 
meghaladná az összes olyan epizód vizsgá-
lata, melyben a szereplők tárgyalnak egy-
mással, ezért a szerzők gondosan kiválasz-
tottak összesen negyven általánosítható tár-
gyalási és alkudozási részt, tízet-tízet mind a 
négy fejezethez. A fejezetek elején helyet kap 
a vizsgált aspektus jellemzőinek összefogla-
lója, majd az aspektus elméleti meghatáro-
zása következik az értékelési szempontok le-
fektetésével. Ezt követi az aspektusra 

vonatkozó, India függetlenségének elnye-
rése óta megfigyelhető trend felrajzolása 
konkrét példákkal illusztrálva. Ezek után kü-
lön alfejezetekben mutatják be a szerzők a 
Mahábháratából az adott aspektushoz kivá-
lasztott eseménydarabkákat az eredeti 
szanszkrit versekkel, angol fordítással, ma-
gyarázatokkal. Minden alfejezet a bemuta-
tott történet rövid konklúziójával zárul. A fe-
jezet értekezési részében pedig ezek a konk-
lúziók kerülnek összehasonlításra a felvázolt 
modernkori domináns trenddel. A fejezetek 
egy-egy összehasonlító táblázattal érnek vé-
get. 

Az 1990-es évek kezdetéig, amíg Indiá-
ban a fabianus szocializmus volt a meghatá-
rozó politikai irány az ország vezetésében és 
külpolitikájában, India a nemzetközi kap-
csolatokban olyan tárgyalópartnerként híre-
sült el, aki általában nemet mond, tagad, el-
lenáll, a megállapodást akadályozza. A gaz-
dasági átalakulás óta viszont jelentősen vál-
tozott megítélése, mert nyitottabb, rugalma-
sabb és mindenben pragmatikusabb a tár-
gyalásokon. Amrita és Aruna Narlikar szer-
zőpáros ez utóbbi vonatkozásában tesz kísér-
letet az ősi múlt és a közelmúlt eseményeit 
összevetve a kulturális kontinuitás megálla-
pítására. Talán szerepelhetne a könyvben 
kevesebb idézet a Mahábháratából, és azokat 
össze lehetett volna kötni, meg lehetett volna 
feleltetni az általában véve jobban ismert 
ókori görög és római kultúrákban fellelhető 
hasonló elemekkel, kicsit közelebb hozva ez-
zel Indiát a nyugati olvasóközönséghez, 
mindezek ellenére törekvésük sikerrel zá-
rult, hiszen egyértelműen bizonyítást nyert, 
hogy a Mahábhárata ősi eposzában leírt tár-
gyalási módszerek megtalálhatók a modern 
India kül- és belpolitikai kommunikációjá-
ban egyaránt. A szerzők fontosnak tartják 
megemlíteni, hogy míg a szocialista időszak-
ban az ország elszigeteltebb volt a külvilág-
tól, ezért a társadalomban az ősi kultúrától 
való eltérés csekélyebb volt, az ország veze-
tése, eltávolodva a társadalomtól, politikai 
és gazdasági vonalon inkább a szocialista el-
veket próbálta alkalmazni, mint az ősi 
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kultúra elemeit. A gazdasági átalakulás eb-
ben is változást hozott, hiszen annak elle-
nére, hogy a társadalmat már jelentősebb 
kultúrahígító hatás éri a globalizáció erősö-
désével, a politikai vezetés tetteiben sokkal 
erőteljesebben kap helyet az ősi kultúrából 
megmaradt gondolkodás, ami a tárgyaláso-
kon való részvételben is megnyilvánul, elő-
segítve ezzel India felemelkedését. A könyv 

szerkezetéből adódóan történelmi, filozófiai 
és kulturális betekintést is nyújt mind az ősi 
indiai társadalom, mind pedig korunk Indi-
ájának eme fontos elemébe, a tárgyalás−al-
kukötés kultúrájába. 
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