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denki leáll a költekezéssel a gazdasági nehézségek 
elsQ jeleire, ahogy ez Nigériában és Dél-Afrikában, 
a kontinens két legnagyobb gazdaságában is tör-
tént. Sok nagy cég a reméltnél jóval lassabban 
terjeszkedik, mivel túlbecsülték a gazdaságilag-
társadalmilag mobilis emberek számát. Néhány 
évvel ezelQtt a Shoprite Holdings, Dél-Afrika 
legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi láncolata 
600-800 üzlet megnyitását tervezte Nigériában. 
Jelenleg tizenkettQvel rendelkezik. A kontinens 
innensQ oldalán, Kenyában a Cadbury és a Coca-
Cola gyárakat zárt be. „Azt gondoltuk, ez lesz majd 
a következQ Ázsia – nyilatkozta tavaly a Nestlé 
egyenlítQi Afrikáért felelQs ügyvezetQ igazgatója. – 
De aztán rájöttünk, hogy a középosztály rendkívül 
kicsi, és nem igazán látszanak a növekedés jelei.

A jelentQs forrásokkal rendelkezQ befektetQknek 
van idejük várni. Közben – jól bevált fogásként – a 
szegényebb vásárlókat kis csomag mosóporokkal 
és ásványvizes üvegekkel célozzák meg. A nigé-
riai UAC Foods pedig inkább mozgó árusítással 
kínálja olcsó virslis tekercseit a szupermarketek 
pultjai helyett.

Kevésbé türelmesek viszont azok, akik a kon-
tinens gazdasági növekedésének és a demokrácia 
terjedésének hívei. A megszületett középosztály 
nemcsak kicsi, de sebezhetQ is; még egy enyhébb 
gazdasági válság is újból a szegénységi küszöb alá 
taszíthatja a családokat. EttQl pedig lelassulhat a 
megújulás lendülete, sQt akár ellenkezQ irányba 
fordulhat.

(The Economist)

Coomi Kapoor

Hol voltál, mikor jött a tömeg?

A szikhek – az elhallgatott 1984-es népir-
tás cím_ könyv recenziója (SzerzQ: Nilandzsan 
Mukhopadhyay; kiadó: Tranquebar, 2015, 192 
oldal)

Több mint 30 év telt el azóta, hogy a vasrudakkal, 
háromágú szigonyokkal és kerozinnal felfegy-
verkezett gyilkos tömeg megrohanta Újdelhiben 

a szikhek lakóhelyét, állati kegyetlenségrQl és 
kíméletlenségrQl téve tanúbizonyságot. Szikh ott-
honokat és templomokat (gurudwarákat) gyújtot-
tak fel, a férfiakat megfosztották turbánjaiktól, és 
elevenen elégették Qket. A nQket arra kényszerítet-
ték, hogy végignézzék, ahogy családjuk férfitagjait 
elQhurcolják és agyonverik. Körülbelül 3000 szikh 
lelte halálát Delhiben és India más nagyvárosainak 
zavargásaiban. Ez volt a függetlenségét elnyert 
India történelmének legszörny_bb tömegmészárlá-
sa. Nem csoda, hogy a tragédia áldozatai azóta se 
tudták feldolgozni fájdalmukat. Ebben a könyvben 
Nilandzsan Mukhopadhyay a gyakorlott riporter 
ügyességével vezeti végig az olvasót az 1984-es 
pogrom áldozatainak tragédiáin és traumáin.

Shanti, egy középkorú nQ a teraszról nézte, 
ahogy a tömeg megostromolt egy bezárt házat, 
ahol férje és három fia – közülük egyik még cse-
csemQ – rejtQzködtek. A csQcselék kerozint öntött 
a házra, s azt elborították a lángok. Shanti hallotta 
családtagjainak sírását és kiáltozását, míg szörny_ 
végüket nem lelték a pokoli t_zben. Sohasem he-
verte ki a traumát. Rokonai elzárkóztak a szociális 
munkások javaslata elQl, mi szerint Shantit be kéne 
vinni egy pszichiátriai klinikára, hogy segítsenek 
neki. Nem sokkal késQbb öngyilkos lett.

Jasmét Kaur mindössze 45 napos volt, amikor 
Indira Gandhi meggyilkolását követQen Delhiben 
és a vele szomszédos Harijána állam közeli része-
in felcsaptak a lángok. Családjával menekülésre 
kényszerültek, és Gurgaon városában különbözQ 
házakban rejtQztek el a fosztogató csQcselék elQl. 
Bár még túl fiatal volt akkor, hogy megértse az 
átélt borzalmakat, és csak másodkézbQl hallotta a 
beszámolókat, egyfolytában zaklatottnak és nyug-
talannak érzi magát. Mindig is félt az idegenektQl, 
és nagyon visszahúzódó.

Vele ellentétben Nirprét Kaur, akinek apját ele-
venen elégette a helyi csQcselék, a megtorlást egész 
életét meghatározó küldetésének tekinti. Azért har-
col, hogy az 1984. évi erQszakos cselekmények 
túlélQi számára igazságot szolgáltassanak.

Még azok is egy életen át hordozzák a sebeket, 
akik megmenekültek. Egy segélytáborban szolgá-
ló önkéntes visszaidézte azoknak a szerencsétlen 
embereknek a lelki gyötrelmeit, akik úgy érezték, 
identitásuktól lettek megfosztva, mikor hajuk le-
vágására és turbánjuk eldobására kényszerítették 
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Qket, csak hogy megmeneküljenek a haláltól.3 

Minden szikh család élénken Qrzi még 1984 
emlékét.

Mukhopadhyay beszél a szikheknek az igaz-
ságért vívott véget nem érQ küzdelmérQl és 
életük rendbehozására tett reménytelen kísérle-
teikrQl. A szerzQ kiemeli, hogy a kormány által 
kezdeményezett, Misra és Nanavati bizottságok 
által végzett két kivizsgálás nem járt eredmény-
nyel, és nem vonta felelQsségre az elkövetQket. 
Mikor a vizsgálóbizottságok jelentései nyilvá-
nosságra kerültek, az éppen hatalmon lévQ kor-
mányok nem szorgalmazták a bírósági eljárást. 
Fenntartásokkal kell kezelni a Modi-kormány 
speciális vizsgálóbizottságát is, mely 2015 feb-
ruárjától vette ismét kézbe a zavargások ügyét.

Gandhi asszonyt két szikh testQre gyilkolta 
meg; a szikhek ellen irányuló haragot spontán 
indulatkitörésnek tekintették. Gandhi asszony 
teste ott feküdt még az Indiai Orvostudományi 
Intézetben, mikor kövekkel dobálták meg 
Zail Szingh (szikh vallású) köztársasági el-
nök gépkocsikonvoját. Voltak azonban a 
Kongresszusi pártban olyan elemek, melyek b_-
nösek voltak a lakosság felbujtásában. Mintha 
hallgatólagos utasítást kapott volna a rendQrség, 
hogy ne vegyen tudomást a tomboló tömegrQl.

Mukhopadhyay nyomon követi azokat a z_r-
zavaros eseményeket, amelyek mélyen meg-
sebezték a szikhek öntudatát és Indira Gandhi 
meggyilkolásához vezettek. Mindazonáltal, 
részvétteljes és megható beszámolójából hiány-
zik a b_nösök szerepének alaposabb vizsgálata. 
Delhi helyi politikusai nem a saját elhatározá-
sukból cselekedtek. Meg nem nevezett felsQbb 
hatalmak ösztökélték Qket, akiknek kilétére 
eddig még soha nem derült fény.

(The Indian Express)

3 A vallási hagyomány öt kötelezQ elQírása értelmé-
ben a szikh férfi sohasem nyírhatja a haját és az 
arcszQrzetét – ez a kes –, továbbá fés_t (kangha), 
jellegzetes nadrágot (kaccsa), kardot (kirpan) és 
acél karkötQt (kara) kell viselnie. A szikh férfiak 
mindezek mellett mindig viselik jellegzetes tur-
bánjukat is.

Joshua Bird4

Az üzbég tapasztalat

Ráno Turajeva: Népvándorlás és identi-
tás Közép-Ázsiában: az üzbég tapasztalat 
(Migration and Identity in Central Asia: The 
Uzbek Experience) cím_ könyvének recenziója 
(Routledge, 2015, 236 oldal)

Kik azok a Mások? Kik vagyunk Mi? Mi a kü-
lönbség az Pk és a Mi között?

Ezt a kérdést boncolgatja Ráno Turajeva 
Népvándorlás és identitás Közép-Ázsiában: az üz-
bég tapasztalat cím_ könyve elsQ fejezetének kez-
dQ lapjain, mely a társadalom által létrehozott és 
fenntartott közösségi különbségekkel foglalkozik.

Turajeva a kérdéseket a khorezmiek, egy üzbég 
etnikai közösség sajátos körülményeibQl és tapasz-
talataiból kiindulva közelíti meg, akik az ország 
észak-keleti Khorezm nev_ régiójából származ-
nak, és belsQ migránsként a fQváros, Taskent felé 
vették útjukat. A khorezmiek és a nemzedékek óta 
Taskentben élQ családok etnikai gyökere közös, 
a két csoport közti különbség fQként nyelvjárá-
sukban és egyes kulturális szokásokban nyilvánul 
meg. Ennek ellenére a Taskentbe irányuló belsQ 
népvándorlást korlátozó kormányzati intézkedé-
sek hozzájárultak ahhoz, hogy új társadalmi meg-
osztottság jöjjön létre az országon belül – és még 
inkább szétforgácsolták az üzbég etnikai identitást.

Az elQször a szovjet éra alatt bevezetett, orszá-
gon belüli népmozgást korlátozó intézkedések, 
jelenleg azt a rendszert támogatják, mely a város-
iasodott taskentieket helyezi elQtérbe szemben a 
vidéki népességgel, mint amilyenek a khorezmiek 
is. A hivatalos regisztrációval nem rendelkezQk 
számára gyakorlatilag elérhetetlenek az ország 
fQvárosának kiváló oktatási, munkavállalási és 
lakhatási lehetQségei. IdQvel a taskentiek és a 
fQvároson kívüliek formális közigazgatási elkü-
lönülése társadalmi megosztottságba csapott át, 
mely a „mi és Qk” közötti feszültségében nyilvánul 
meg, s melyet a szerzQ szerint jelenleg mindkét fél 
egyaránt igyekszik szítani. A könyv írója – maga 
is khorezmi üzbég – részletesen bemutatja azt az 

4 Ázsia-szakértQ, kutatási területe a nemzeti ki-
sebbségek identitása és nacionalizmusa.


