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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.
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összefonódások bonyolult rendszerére épülQ há-
lózatot, amely az újonnan érkezett khorezmieket 
támogatja kezdve a helyi szállás és munka biz-
tosításától a megfelelQ khorezmi honfitárssal kö-
tendQ házasság nyélbeütéséig. Ezen a hálózaton, 
valamint a hozzájuk kötQdQ kulturális szokásokon 
és szertartásokon keresztül képesek megQrizni a 
khorezmi identitást még azok is, akik hosszú távon 
tervezik jövQjüket Taskentben.

A könyv mindenekelQtt a szerzQ antropológi-
ai disszertációján alapuló tudományos szöveg. 
Így bizonyos részei csak azok érdeklQdésére 
tarthatnak számot, akik Közép-Ázsia, a belsQ 
népvándorlás és/vagy az identitás formálódásá-
nak témájával foglalkoznak. Mindamellett nem 
kis részben a szerzQ kutatási megközelítésének 
köszönhetQen a m_ a nem szakavatott olvasó 
számára is sokat nyújthat.

Turajeva a téma „s_r_ leírásának” nevezett 
kutatási technikát alkalmazza, melynek révén 
az olvasó nemcsak a tényekkel ismerkedik meg, 
hanem a kommentárokkal, az értelmezéssel és 
a szerzQ saját reflexióival is. Ez a megközelítés 
biztosítja a szükséges hátteret a könyvben leírt, 
egyébiránt igen bonyolult és idegen üzbég ál-
lamigazgatási eljárások és khorezmi kulturális 
szokások megértéséhez.

A szerzQ bQségesen f_szerezi a könyvet a 
khorezmiek életébQl vett jellegzetes példákkal 
is; ezek megkönnyítik a témával való ismer-
kedést azok számára, akik nem sokat tudnak 
Közép-Ázsiáról. Az alábbi példa annak a kime-
rítQ buszos utazásnak a hangulatos leírása, mely 
a KhorezmbQl Taskentbe igyekvQk osztályrésze:

A férfiak rendszerint alkoholt isznak étkezés 
közben. Ez általában vodka, melyre ebéd után 
a buszon utazó társaság körül terjengQ szag 
alapján lehet következtetni. A már jó ideje t_rt 
s_r_ cigarettafüst az ehhez járuló vodkaszaggal 
elviselhetetlenné válik, különösen, amikor az 
elnehezült férfiak megszabadítják fáradt lábaikat 
a nem egyszer sz_k és kényelmetlen cipQktQl. S 
akkor még mindig hátravan 13-14 óra Taskentig, 
feltéve, ha útközben nem robban le a busz.

Az ilyesfajta leírások olvasmányosabbá teszik 
a könyvet, mint a tudományos munkákból átvett 
szövegrészek, bár néha nem teljesen világos, 

hogyan támasztják alá a szerzQi érvelés menetét 
az egyes történetek vagy példák. A könyv akkor 
a legérdekesebb, mikor az üzbegisztáni társadal-
mi elQítéletek és határvonalak mibenlétét bon-
colgatja. A khorezmi és taskenti ismerQsökkel 
készített szerzQi interjúk régóta meglévQ szte-
reotípiákról árulkodnak, melyeket még inkább 
kiéleznek a kultúrák közötti kölcsönhatások 
Taskentben. A khorezmiek szerint a taskentieket 
önteltté és romlottá tette modern, maguknak 
mindent megengedQ életstílusuk; míg a másik 
fél egyszer_, faragatlan vidéki népségnek tartja 
a khorezmieket. Mindegyik csoport ragaszkodik 
továbbá a maga narratívájához arról, hogy mit 
jelent khorezminek vagy taskentinek lenni, és 
közben az egyént hitelessé tevQ tulajdonságok 
és jellemzQk bonyolult – gyakran ellentmondá-
sos – együttesére hivatkoznak. Mindkét oldal 
buzgón használja a „mi és Qk” névmásokat, 
hogy megerQsítsék kollektív tudatukat saját kö-
zösségükön belül, és hogy képviseljék magukat 
a közösséghez nem tartozók irányában. A szerzQ 
hatásosan bontja ki a fenti állítást, egyaránt 
merítve tudományos munkákból és saját esetta-
nulmányaiból is.

A könyv egyetlen gyengéje talán a nemzetközi 
összehasonlítás hiánya. Bár a szerzQ idéz né-
hány afrikai és kínai példát, nem elemzi Qket 
mélyebben. Különösen Kína nem kis tudomá-
nyos érdeklQdésre tart számot a maga hukou 
lakóhely-regisztrációs rendszerével, és érde-
kes összehasonlítási alapot kínálhatott volna.5 

Kínában a tQsgyökeres városi lakosok és az 
állandó lakcímmel nem rendelkezQ, városba 
költözQ munkavállalók közti hivatalos megosz-

5 Az 1958 óta érvényben lévQ szigorú lakóhely-
regisztrációs (hukou) rendszer értelmében a kínai 
lakosok kizárólag bejegyzett lakóhelyükön része-
sülhetnek társadalmi ellátásban, teljesen kizárva 
ezzel például a jobb megélhetésért a városokba 
költözQ migráns munkásoknak az egészségügyi, 
oktatási vagy nyugdíjrendszerben való részvételét új 
lakhelyükön. A hukou ráadásul nemcsak a migráns 
munkásokra, hanem a gyermekeikre is vonatkozik, 
akiknek a papírjai szüleikéihez kötöttek, vagyis a 
röghöz kötöttség is öröklQdik. A rendszer ennél is 
fájdalmasabb hátulütQje, hogy migráns munkások 
gyerekeinek milliói maradnak szülQi és gyakran tel-
jesen felnQttfelügyelet nélkül a vidéki településeken.
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tottság szintén a népességen belüli társadalmi 
különbségekhez – vagy legalábbis azok elmé-
lyüléséhez – vezetett. Az ilyen esetek fontos 
tanulságokat rejtenek magukban a politikai dön-
téshozók és a társadalomtudósok számára Ázsia 
határain túl is.

Turajeva Népvándorlás és identitás Közép-
Ázsiában: az üzbég tapasztalat cím_ könyvében 
átfogó képet nyújt a belsQ népvándorlásról a 
khorezmiek szemszögébQl. A helyi viszonyok 
alapos ismerete, valamint az a sajátos mód, 
amivel a Taskentben élQ khorezmi és üzbég 
közösségeket megközelíti, olyan m_ megszü-
letését segítették elQ, mely sokban hozzájárul 
az identitás-formálódás és a belsQ népvándorlás 
közti kölcsönhatás tanulmányozásához.

(Asian Review of Books)

Zanny Minton Beddoes

Romániai börtönírók

Virágkorát éli a rossz próza
Korrupt politikusok ontják a könyveket a ha-

marabbi szabadulás reményében

A Monopoly társasjáték román kiadásának készí-
tQi azt fontolgatják, hogy a „Szabadon távozhatsz 
a börtönbQl” kártya szövegét „Írtál egy könyvet 
a börtönben” feliratúra változtatják. 2013 óta 
egy jogszabályváltozás lehetQvé teszi, hogy az 
elítéltek 30 nappal lerövidíthessék a büntetésüket 
minden m_ után, amit a börtönben töltött idQ 
alatt publikálnak. Ez oda vezetett, hogy a korrup-
ció vádjával lecsukott román iparmágnások és 
politikusok valósággal ontják a könyveket. Ez a 
rendszer éppolyan korrupt, mint Qk maguk.

Csak néhány név azok közül, akik kihasználták 
a törvény adta kiskaput, vagy remélik, hogy ki fog-
ják: Adrian Nastase, volt miniszterelnök, George 
Copos, üzletember és volt miniszter, Gigi Becali, 
egy másik politikussá avanzsált iparmágnás; Ioan 
Niculae, Románia állítólag leggazdagabb embere. 
Gica Popescunak, a pénzmosásért elítélt volt fut-
ballcsillagnak, minden reménye megvan a korai 

szabadulásra, miután nem kevesebb mint négy 
könyv megalkotásával büszkélkedhet. Az ígéretes 
szerzQk között találunk még sportmenedzsereket 
és számos egyéb politikust is.

A 2013 elQtt a törvény egy szakasza alapján 
lehetQség volt a büntetési idQ csökkentésére 
azok esetében, akik tudományos m_veket írtak, 
de ez a visszaélések megelQzése céljából elég 
sz_k keretek közt történt. Eredetileg az új tör-
vényt is szigorú, az igazságügyi minisztérium 
által megszabott és a kormány által jóváhagyott 
útmutatók egészítették volna ki. Ez azonban so-
ha nem történt meg. Márpedig a korábbi szaba-
dulás reményében a fogvatartottak addig fogják 
ontani magukból az értéktelen fércmunkákat, 
amíg azt a törvény lehetQvé teszi. A börtönben 
tilos számítógépet használni, a könyvtárak pedig 
nincsenek túl jól felszerelve. A kéziratokat tollal 
kell papírra vetni. Román újságírók elmondá-
sa szerint a gazdag elítéltek „tudományos se-
gédmunkatársnak” nevezett egyetemi oktatókat 
bíznak meg a kinti világból. A tényleges munkát 
Qk, vagy az úgynevezett szellemírók végzik; az 
elkészült irományt becsempészik a börtönbe, 
ahol az elítélt kézzel lemásolja azt. Fizetnek 
egy kiadónak, aki kinyomtat néhány példányt, 
ezeket bemutatják a bíróságnak, amely – elvi 
iránymutatások és szakértelem híján – eldönti, 
hogy a m_ alapján a szerzQnek jár-e a csökken-
tett idej_ büntetés.

A „m_vek” nagy részét szánakozó mosoly-
gással fogadják. Copos urat, aki a középkori ro-
mán uralkodók házasodási politikájáról írt, plá-
giummal vádolták. Becali úr az általa irányított 
focicsapathoz, a Steaua Bucure群ti-hez f_zQdQ 
viszonyát taglalta egy képekkel teli könyvben. 
Realoni Lupsa popénekes, az Qssejtek fogászati 
alkalmazását választotta témájául. Arról nem 
szól a fáma, hogy hány embernek származott 
elQnye a rendszerbQl. Egy nemrégiben készült 
jelentés 73-ra teszi a számukat, köztük néhány 
olyan elítélttel, akik mindössze pár hónap alatt 
akár öt elkészült könyvet is fel tudtak mutatni.

Cristi Danilet, a Románia bíráit felügyelQ 
legfelsQ bírói tanács tagja nem érti, hogy vajon 
„szakmai hozzá nem értés vagy politikai nyo-
más” miatt maradhatott meg a kiskapu. Egy ma-
gát megnevezni nem akaró forrás az utóbbi mel-


