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gyermekekrQl szóló beszámolók keltettek riadal-
mat. Ezek az események arra indították az örök-
befogadás egyes ellenzQit, hogy összemossák a 
nemzetközi örökbefogadást a gyermekkereskede-
lemmel. Ez az összehasonlítás mindenesetre nem 
tesz különbséget az örökbefogadási rendszerben 
megfigyelhetQ megkérdQjelezhetQ tevékenységek 
fajtái között. Óriási a különbség a csempészés 
(beleértve az emberrablást vagy az erQszak alkal-
mazását) és a vesztegetés (melynek alkalmával a 
hivatalnokok csúszópénzt kapnak az örökbefoga-
dással járó ügyintézés meggyorsítása érdekében) 
között. A kettQ fogalmi összezavarása arra kész-
tette némelyik kormányt, hogy az örökbefogadás 
átláthatóságát illetQen szinte teljesíthetetlen elvá-
rásokat fogalmazzon meg, többek között hivatalos 
születési anyakönyvi kivonatot, elQzetesen aláírt 
lemondó nyilatkozatot, részletes rendQrségi je-
lentést, és a szülQséget igazoló DNS-vizsgálatot 
követelnek meg, mielQtt a gyermeket örökbefoga-
dásra bocsátanák. Ezeket az elQírásokat, még ha a 
jó szándék szülte is, gyakran lehetetlen teljesíteni 
az alacsony jövedelm_ országokban, ahonnan a 
legtöbb örökbe fogadható gyermek érkezik. A 
hágai örökbefogadási egyezmény biztosítékokat 
fogalmazott meg a gyermekek jogellenes kül-
földre vitele és a gyermekkereskedelem elleni 
küzdelemhez, viszont egyidej_leg a nemzetközi 
örökbefogadást is megnehezítette. Azaz a mérleg 
nyelve túlzottan a bürokratizmus irányába moz-
dult el, és ez még több késlekedésnek lett okozója, 
akadályozva a gyerekeket abban, hogy elhagyják 
az állami nevelQintézeteket, és szeretQ örökbefo-
gadó szüleikkel éljenek.

Nincs tökéletes megoldás arra, hogy a világon 
mindenütt segíteni tudjunk az elhagyatottság, 
a bántalmazás és az elhanyagolás veszélyének 
kitett gyerekeknek. Minden lehetQségben benne 
rejlenek a kockázatok, és mindegyikük hagy 
maga után kívánnivalót. Tekintettel a nem-
zetközi örökbefogadás kimutatható elQnyeire, 
erkölcsi kötelességünk fenntartani és támogatni 
ezt a rendszert, míg ezzel egy idQben megfelelQ 
biztosítékokat kell találni a szabályok kijátszása 
ellen. Ez a legkevesebb, amivel tartozunk az ott-
honra és szeretQ családokra váró gyermekeknek.

(Foreign Affairs)

Eric Aeschimann – Marie Vaton

Muzulmán feministák

Párizs, a Politikatudományi FQiskola második eme-
leti Chapsal terme egy februári szerdai napon. Itt 
tartja kerekasztal-megbeszélését a muzulmán egye-
temisták szövetsége, egy muszlim közösségi portál, 
a Saalam szervezésében a nQk iszlámban elfoglalt 
helyérQl. A vitát az emelvényen ülQ Ines Safi, 
a Francia Tudományos Kutatóközpont (CNRS) 
elméleti fizikával foglalkozó kutatója nyitja meg. 
Amint a Le Nouvel Observateurnek is elmondta, 
meggyQzQdése, hogy „a Korán szövege a nQk és a 
férfiak spirituális egyenlQségét támasztja alá”.

Így tehát azzal érvel, hogy a Korán sehol nem 
úgy említi Évát, mint akit Isten Ádám oldal-
bordájából teremtett volna, és mint azt, aki az 
eredendQ b_n elkövetéséért felelQs. A Koránban 
a nQ a férfival egy idQben jelenik meg és a spiri-
tuális üzenet címzettje maga az emberi lény (Al-
Insan) függetlenül attól, hogy az férfi-e vagy nQ.

ÖsszeegyeztethetQ a Korán a nQi egyenjogú-
sággal? Franciaországban sokakat meglep az ilyen 
felvetés. 1989 óta, vagyis a fejkendQ-viselésrQl 
szóló elsQ vita óta az iszlámra úgy tekintenek, 
mint egy olyan vallásra, amely ellenzi a nemek 
egyenlQségét, ahogyan az állam és egyház szét-
választását, a demokráciát és a szólásszabadságot 
is… Egyszóval, haladásellenes.

A december 31-én Kölnben történt szexuális bán-
talmazások újabb, rémképekkel teli vitát váltottak 
ki. Egyesek szerint, ami ezen az éjszakán történt, 
az a kultúrák valódi összecsapása volt: a Nyugat, 
mint a nemek egyenjogúságának földi paradicsoma 
az egyik oldalon, szemben a Kelettel, melyet örök 
idQktQl fogva a nQk elleni gy_lölet vezérel. Az 
olyan feministák szerint, mint Elisabeth Badinter 
vagy Caroline Fourest, az iszlám – és az összes 
egyistenhit – a nQket a patriarchátus béklyójába zár-
ja. Választani kell tehát a hit és a szabadság között.

Ám ez a világi feminizmus közel sem ellent-
mondás nélküli. ElQször is azért, mert nem teszi 
kritika tárgyává azt a szerepet, amit Európa a 
nQknek szánt a történelem során. A családon belüli 
erQszak, a munkahelyi egyenlQtlenség, a férfiköz-
pontú társadalom, nem is beszélve a tudományo-
san alátámasztott nQellenességrQl ArisztotelésztQl 
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Schopenhauerig – ezek mindegyike olyan nyil-
vánvaló tény, amely némi önkritikára adhatott 
volna okot.

De fQként, a világi vita egy vitathatatlan szocio-
lógiai tényt, a nQknek az arab világban való diszk-
riminációját úgy állítja be, mint ami általánosság-
ban és örökre érvényes lenne az iszlámra. Objektív 
elemzés látszatában újra megjelenik a kultúrák 
rangsorának a gyarmatosítás korából származó 
gondolata. Ha a nQk felszabadításáról van szó, a 
végsQ üzenet mindig az kell legyen, hogy „miná-
lunk vannak a legjobb helyzetben a nQk”.

Az idegengy_lölet retorikája tehát eszközként 
használja a feminizmust, és ez ellen a filozófu-
sok, szociológusok és aktivisták évek óta küzde-
nek. Judith Butler az Egyesült Államokban, Elsa 
Dorin, Nacira Guénif, Christine Delphy vagy 
Eric Fassin Franciaországban olyan „radikális” 
feminizmust képviselnek, amely az iszlámról al-
kotott kép gyökeres megváltoztatásán fáradozik.

Senki nem ment el azonban odáig, hogy megha-
tározza, mi lehetne a nQk valódi helye a muszlim 
vallásban: értelemszer_en a hívQkre vár ennek 
a teológiai feladatnak a megoldása. Vagy éppen 
azok a nQk fognak hozzá, akik felvállalják, hogy 
egyszerre feministák is és muszlimok. Számukra 
az iszlám távolról sem összeegyeztethetetlen a 
szabadságukkal, hanem annak egyik eszköze.

Az „iszlám feminizmus” elnevezés 2012-ben 
jelent meg Franciaországban – egy francia, ma-
rokkói, iráni, pakisztáni egyetemi oktatók és akti-
visták írásait tartalmazó kiadványban.2 Az angol-
szász világban a mozgalom régebbi kelet_ és már 
jelentQs irodalma van. Azon felül, hogy minden 
országnak megvannak a maga sajátosságai, a ten-
nivaló ugyanaz: értelmezni a Koránt és rámutatni, 
hogy abban a nQket ugyanolyan méltóság illeti 
meg, mint a férfiakat. Mindent egybevéve, hozzá 
kell látni a szövegkritikai munkához, létre kell 
hozni egy feminista Korán-magyarázatot, vagyis 
egy „feminista hermeneutikát”.

Mint a keresztények
Ez egy nagyratörQ ambíció, azt jelenti, hogy 
újra kell olvasni és újra kell értelmezni a Koránt, 
de a haszidokat is, melyek Mohamednek és 

2 Féminismes islamiques (Iszlám feminizmusok), 
szerkesztQ: Zahra Ali, La Fabrique Kiadó, 2012.

kortársainak a tetteit és beszédeit mesélik el, mint 
ahogy a fikhet is, azaz a muzulmán joggyakorlatot, 
a négy klasszikus jogi iskolájával együtt. Ezek a 
feministák maguknak követelik e halomnyi írás 
értelmezésének (az idzstihad) jogát. Ahogy a bib-
liamagyarázóknak, úgy nekik is ki kell dolgozniuk 
saját módszertanukat. Meg kell különböztetniük a 
Koránnak az egyetemes értékekrQl szóló versrész-
leteit (mint amilyen az igazságosság, a pártatlanság, 
a méltóság…) azoktól, amelyek régmúlt idQk társa-
dalmi viszonyaira (mint például a rabszolgaságra, 
az ágyasságra, a hadizsákmányra) vonatkozóan 
adnak útmutatást.

„Annak alapján, amit a Korán ajánl, a hit 
soha nem jelenti az ésszer_ség tagadását” – írja 
a marokkói Alsa Lamrabet az „Iszlamista femi-
nizmus”-ban, hivatkozással Averroes és Avicenne 
filozófusok szerepére a „vallásos racionalizmus” 
fogalmának kialakításában.

Mit tegyünk akkor, ha a szöveg világosan 
hímsoviniszta? Margot Badran amerikai teológus 
három megközelítést javasol: „Át kell értelmezni az 
ajákat (azaz a Korán egyes fejezeteiben, a szúrák-
ban található rövid verseket) úgy, hogy kijavítjuk 
a szájhagyomány útján terjedQ hamis történeteket, 
mint amilyenek például az Édenkert megteremté-
sérQl és történéseirQl szóló elbeszélések, amelyek 
a férfi felsQbbrend_ség nézetének alátámasztását 
szolgálják; idézni kell azokat az ajákat, amelyek 
kétértelm_ség nélkül fogalmazzák meg a férfiak és a 
nQk egyenlQségét; szövegkörnyezetükben kell meg-
vizsgálni azokat az ajákat, melyek a két nem közötti 
különbségekre emlékeztetnek és amelyeket tágan, a 
férfi dominancia igazolásaként értelmeztek.”

Vegyük a 4. fejezet 34. versét, amely kimondja, 
hogy „a férfiak felelQsek a nQkért”, mivel Isten az 
egyiknek többet adott, mint a másiknak! Margot 
Badran szerint, ez valójában a gyermek születé-
sekor és elsQ éveiben tanúsítandó gondoskodásra 
utal. Ez feltehetQleg a szülQ nQvel való összetar-
tásra szóló felhívás, és nem a férfi felsQbbrend_ség 
megerQsítése „minden nQ felett és minden idQben”. 
Egyébként, nem arról szól a 9. fejezet 71. verse is, 
hogy „a hívQk, férfiak és nQk egymás gyámolítói”? 
Quod erat demonstrandum. Ezt kellett bizonyítani.

Hasonló törekvések figyelhetQk meg a zsidó 
vallásban is (Delphine Horvilleur rabbinQ könyve 
jó példa erre), de a keresztény vallásban is. „Éva 
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születésével kapcsolatban vita van a héber szó 
jelentésérQl, amit »oldalbordá«-nak fordítottak, 
meséli Christine Pedotti teológusnQ. A Bibliában 
minden más helyen »oldal«-ként és nem »oldal-
borda«-ként van említve. Tehát valószín_leg úgy 
kell érteni, hogy »Éva Ádám mellé született«”.

Christine Pedotti, aki a „Témoignage chrétien” 
(Keresztény tanúságtétel) vezetQje és a feminista 
Le Comité de la Jupe (Szoknya Bizottsága) társ-
alapítója, a katolikus egyház hímsovinizmusával 
folytat küzdelmet: „Rendszeresen tartunk kerek-
asztal-megbeszéléseket a muzulmán és a zsidó 
feministákkal és arra a következtetésre jutunk, 
hogy ami a társadalmi szokásainkat illeti, mind 
ugyanazzal az ellenféllel állunk szemben, ez 
pedig a patriarchátus.” A Földközi-tenger menti 
apajogú társadalom a századok során feltehetQleg 
hasonló módon hatott a három nagy vallásra. El 
kell érnünk, hogy a férfiak elutasítsák „az asz-
szony verve jó” elvet, és visszatérjenek a vallásos 
tanítás egyenlQséget hirdetQ eredeti értelméhez.

Mi az iszlám feminizmus igazi lényege? A 
fogalom az 1990-es évek elején jelent meg, közép-
osztálybeli m_velt nQk hatásának eredményeként. 
Iránban két meghatározó folyóirat, a „Zanan” 
(„NQk”) és a „Farzaneh” („Tudós”) foglalkozott 
elsQként az iszlám és a feminizmus összeegyez-
tethetQségével.

A maláj nQk ugyanebben az idQben alapítot-
ták meg a „Sisters in Islam” társaságot, hogy az 
iszlám nevében harcoljanak a Malajziában a nQk 
méltóságát sértQ olyan szokások ellen, mint a 
poligámia vagy a kényszerházasságok. Az akti-
vista hálózatok, mint a Musawah vagy a Women 
and Memory Forum, egyes vallási fogalmak 
lebontására törekszenek. A stratégia egyszer_: 
minthogy országaink törvényei az iszlámon ala-
pulnak, reformáljuk meg az iszlámot, és tegyük 
érthetQvé az iszlám jog alkalmazói számára. 
És ez m_ködik. Marokkóban az „EgyenlQség 
Tavasza” (Printemps de l’Egalité) elnevezés_ 
mozgalom, amely 26 feminista egyesület szö-
vetsége, 2004-ben elérte a családjogi törvény 
módosítását, hogy az kimondja a házastársak 
törvény elQtti egyenlQségét.

Törökországban a világi, iszlám, kurd és lesz-
bikus feministák 2007-ben összefogtak, hogy 
megszavaztassák a nQkkel szembeni erQszak 

elleni törvényt. Egyiptomban az „istenfélQ nQk” 
mozgalma megváltoztatja a férfiakkal kapcsola-
tos hierarchiát: ha a nQk mecsetben vagy otthon 
összegy_lnek, a férfiaknak kell távozniuk.

Álfeminizmus
Az Egyesült Államokban öltött elméleti jelleget 
az iszlám feminizmus, amikor 1992-ben megje-
lent a „Qur’an and Woman” (A Korán és a NQ) 
cím_ merész kiáltvány, mely bombaként hatott. 
SzerzQje Amina Wadud afroamerikai tudomá-
nyos kutató, aki egy metodista lelkész és egy 
rabszolga-leszármazott lányaként 1972-ben tért 
át az iszlám vallásra.

Simone de Beauvoir-t szabadon idézve, Amina 
Wadud, mint meggyQzQdéses feminista azt állítja, 
hogy „az ember nem muzulmánnak születik, ha-
nem azzá válik”. A poligámia kényes témáját ille-
tQen hangsúlyozza, hogy ezt a Korán csakis a szó 
szoros értelmében megvalósíthatatlan feltételek 
esetén engedélyezi (a feleségekkel a legszigorúb-
ban vett egyenlQség szerint kell bánni). Ez utóbbi 
azzal jár – véli Amina Wadud – hogy csökken 
az ilyen kapcsolatok száma. A m_bQl bestseller 
lett. 1994-ben Amina Wadud volt az elsQ nQ, aki 
khotbá-t (elQimádságot) tartott egy dél-afrikai 
mecsetben. Véglegesen szakított a hagyomány-
nyal, amikor 2005-ben legalább száz ember elQtt 
mondott pénteki imát, megteremtve ezzel a nQi 
imámok vagyis elQimádkozók hagyományát.

Amina Wadud, akit 2007-ben a virginiai 
Commonwealth University-n az iszlám tanul-
mányok tanárává neveztek ki, az iszlám gyö-
keres megreformálásáért harcol. „A szexuális 
elnyomás ellentétes az iszlámmal, és azokra há-
rul a feladat, akik az emberi lét összetettségének 
is tudatában vannak, hogy olyan élQ valóságot 
teremtsenek, amely szembeszáll az elnyomás 
minden más, fajon, társadalmi osztályon, et-
nikumon vagy szexuális orientáción alapuló 
formájával” – írja.3

Feminizmusa beleillik az amerikai Fekete femi-
nizmus egyenes irányvonalába, amelynek a franciák 
szemében Angela Davis a legismertebb képviselQje. 

3 „Foi et féminisme. Pour un djihad des genres”, in 
„Existe-t-il un féminisme musulman?”, (Hit és fe-
minizmus. A nemek szent háborújáért; A Létezik-e 
muzulmán feminizmus? cím_ konferenciakötetbQl)
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Az irányzat szerint, a fekete nQket a diszkrimináció 
kétszeresen sújtja (úgyis, mint feketéket és úgyis, 
mint nQket), mindamellett, a fekete férfiak macsó 
viselkedésének bírálata elQtt meg kell gyQzQdni 
arról, hogy ez nem a fehér dominanciát fogja-e 
szolgálni. A diszkrimináció valamennyi formája 
(szexuális, faji, illetve társadalmi osztályhoz tarto-
zás miatti megkülönböztetés) elleni egyidej_ harc 
neve: „intersectionality”. Az iszlám feminizmus, 
amely azt vallja, hogy a nQ elsQsorban nQ legyen és 
csak ezt követQen muzulmán, nem más, mint ennek 
az elvnek az alkalmazása.

Franciaországban a mozgalom kibontakozását 
elQsegítette a fejkendQviselés iskolai tilalmáról szó-
ló, 2004-ben megszavazott törvény. A hagyomá-
nyos feministák és a muzulmán nQk újra egymásra 
találtak a „Féministes pour l’égalité” (Feministák az 
egyenlQségért) egyesületben. Megszámlálhatatlanul 
sok szövetség, mint például a Femmes dans la 
Mosquée (NQk a mecsetben) vagy a Musulmans 
inclusifs de France (Franciaországi muzulmánok 
szövetsége) fejezte ki abbéli szándékát, hogy a 
muzulmán nQk hitük szerint éljenek, esetleg fej-
kendQt hordjanak anélkül, hogy másodrangúnak 
minQsítenék Qket a saját közösségükben, a francia 
társadalomban, vagy a feminista mozgalomban.

Zahra Ali kutató, a „Féminismes islamiques” ki-
advány szerkesztQje szerint, ezek a fiatal aktivisták 
távolról sem gyengítik, hanem erQsítik a nQk harcát: 
„A muzulmán nQk a személyes történetüknél, pályá-
juknál fogva, továbbá annak következtében, hogy 
bevándorló családból származnak, felvetik a rassz-
izmus kérdéseit is, a feminizmus elfogadása pedig 
lehetQvé teszi számukra, hogy általa nyitottabbá 
váljanak, felszabaduljanak, azaz megújuljanak.”

A világi feministák azonban nehezen teszik 
túl magukat e váratlan csatlakozáson. Chahla 
Chafiq iráni származású szociológus 2010-tQl 
a Les Tempes modernes-ben egy igen szen-
vedélyes választ tett közzé. Úgy véli, hogy „a 
muzulmán feminizmus olyan megjelölés, amit 
olyan iráni értelmiségi nQk vezettek be, akiket 
szám_ztek és hazájuk földjétQl elválasztottak, és 
akiknek egyszerre két fájdalmas tapasztalattal 
is szembesülniük kellett, egyrészt a társadalmi 
kirekesztettséggel saját közösségükben, másrészt 
az integráció nehézségeivel a modern értékeket 
képviselQ célországban.

Chafig szerint, az akció feltehetQleg nem más, 
mint egy európai arculatot öltQ hamis iszlám 
mozgalom „állítólag modern, mert ál-feminis-
ta szalafizmus”4, amelyet Tariq Ramadan és a 
Muzulmán Testvériség bújtatott öltönybe-nyak-
kendQbe”,  teszi hozzá Abnousse Shalmani, a 
„Khomeiny, Sade et moi” (Khomeini, Sade és én) 
m_ szerzQje.

„A mi dolgunk az, hogy felhasználjuk azt az 
iszlám jogot, amely a nQk számára egyfajta fel-
szabadítást hoz és azt vegyítsük az emberi jogok 
filozófiájával, az abban levQ hímsoviniszta és 
szexista értelmezés nélkül – vág vissza Malika 
Hamidi, a European Muslim Network (európai 
Muszlimok Hálózata) igazgatónQje. Ez a hálózat 
egy szellemi m_hely, elnöke Tariq Ramadan. Az 
európai muzulmán nQk ma egy hatalmi harc 
közepette élnek, amely zavarja a civil tár-
sadalmat és egy bizonyos többségi feminista 
irányzatot. A muzulmán nQk azáltal, hogy egy-
szer_en újból magukhoz ragadták a szót, amit 
a fejkendQ-viselésrQl szóló 2004. március 15-i 
törvény vitája során megtiltottak a számukra, 
még láthatóbbá váltak és ez az a felt_nés, ami 
aláássa a vitát. Számukra a fejkendQ-viselés 
egy ’empowerment’, egy feljogosítás arra, hogy 
kifejezésre juttassák, szabadon döntenek arról, 
hogy milyen emancipációs modellt választanak 
maguknak.”

Empowerment? Megint egy amerikai femi-
nizmusból eredQ fogalom; annak megjelölésére, 
hogy a nQnek nemcsak azt kell elérnie, hogy 
szabadon cselekedhessen, de azt is, hogy mód-
jában legyen cselekedni, legyen meg hozzá 
a „tettre képessége” is (hogy egy Spinozától 
származó fogalmat vegyünk elQ, amit olykor az 
empowerment fordítására használnak). „Akár 
hordanak fejkendQt, akár nem, az a fontos, 
hogy a fejkendQviselésrQl szabadon dönthes-
senek. Nem a vallásokat kell megsz_ntetni, 
hanem a patriarchátust” – emlékeztet a francia-
iráni Azadeh Kian, a Feminista tanulmányok 
Oktatási, Dokumentációs és Kutatási Központja 
(Centre d’Enseignement, de Documentation et 
de Recherches pour Etudes féministes, röviden: 
CEDREF) igazgatónQje.

4 Egy, az iszlám gyökereihez való visszatérést kö-
vetelQ politikai-vallási mozgalom.
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A vallásos meggyQzQdés újragondolása: ez az 
iszlám feminizmus legfontosabb üzenete, leg-
alábbis a francia baloldal számára. Amint azt 
Jean Birnbaum megjegyezte,5 a világiak nem 
hagytak fel a spirituális elkötelezettség külön-
bözQ formáinak becsmérlésével. Vagy úgy te-
kintünk a vallásos meggyQzQdésre, mint ami 
önmagában veszélyt jelent a társadalom számára 
és ezért küzdeni kell ellene; vagy úgy, mint egy 
kirekesztett kisebbség önazonosságának elemére.

A két megközelítésben az a közös, hogy a val-
lásos meggyQzQdést nem tisztelik, és úgy vélik, 
nem érdemes róla párbeszédet folytatni. Ez nem 
mindig volt így, és Zahra Ali iszlám feminis-
tának igaza van abban, hogy közelíteni kell az 
egyenjogúsítás teológiájához, amely lényeges 
szerepet játszott a dél-amerikai diktatúrák ellen 
folytatott küzdelemben is.

A baloldali keresztények az 1970-es évekig, 
mielQtt kiöregedtek volna, politikai erQt képvi-
seltek még Franciaországban is. Vajon az iszlám 
feminizmusé lesz a közvetítQ szerep, hogy 
ezzel a spirituális elkötelezettség_ hagyomány-
nyal megújítsa a kapcsolatot, amint ezt a fiatal 
kutatónQ, Zahra Ali gondolja? Egy dolog biztos: 
ez az új felfogás, ha elenyészQ is még a támoga-
tottsága, érzékeny kérdéseket vet fel.

(Le Nouvel Observateur)

Nigel Collett

A modern India születése

Srináth Raghaván: India a háborúban: A máso-
dik világháború és a modern Dél-Ázsia születése

(India’s War: World War II and the Making 
of Modern South Asia)

(Basic Books, 2016, 592 oldal)

2002. november 6-án az angol királynQ felavatta a 
Nemzetközösség Emlékkapuját és Emlékpavilonját 
a londoni Constitution Hill nev_ utca Hide Park 

5 Jean Birnbaum: „Un silence religieux” (Áhitatos 
csend), Seuil, 2016.

Corner felé esQ részén. A kapun ez áll: „Annak az 
öt millió indiai, afrikai és karibi önkéntesnek az 
emlékére, akik Nagy-Britannia oldalán harcoltak a 
két világháborúban”, a pavilon mennyezetére pedig 
annak a hetvennégy önkéntesnek a nevét vésték 
fel, akik György- vagy Viktória-keresztet kaptak. 
Ily módon ötvenhét évre volt szükségük a britek-
nek ahhoz, hogy nyilvánosan elismerjék: a Brit 
Birodalom segítsége nélkül Nagy-Britannia nem 
tudta volna átvészelni a világháborúkat.

Ma ez különös és megbocsáthatatlan botlásnak 
t_nik, az ezzel kapcsolatos ellenérzések azonban 
már akkortájt felszínre törtek, mikor a szóban for-
gó két háború közül a második még javában folyt. 
A 14. Brit hadsereg, mely William Slim tábornok 
irányítása alatt 1944-ben és 1945-ben Burmában 
gyQzte le a japánokat6, és kétharmad részben 
indiaiakból állt, csak „az elfelejtett hadsereg” 
szomorú névvel illette magát, és akkoriban ez nem 
is járt messze az igazságtól. A szövetségesek stra-
tégiájában, a tartalékos utánpótlás és a felszerelés 
biztosításában, sQt még a világban folyó harcokról 
szóló otthoni hírekben is az indiai szubkontinens 
mindig a harmadik helyre szorult az európai és 
csendes-óceáni hadm_veletek mögött.

A háború végén, és különösen a Birodalom ak-
kori megrendülése után ezt a viszonylagos „mel-
lQzöttséget” nyilvános és tudományos körökben 
is megfigyelhetQ emlékezetkiesés követte, mely 
India hatalmas teljesítményét mintegy a határon 
harcoló katonák emlékiratainak lapjaira szám-
_zte. Ahogy a Birodalom egyre inkább a becs-
mérlés tárgyává vált, India két világháború alatti 
erQfeszítéseire méltánytalanul az imperializmus 
árnyéka vetült, és nagyrészt feledésbe merült.

Mindazonáltal már jóval a 20. század vé-
ge elQtt változni kezdett a közvélekedés. A 
Birodalom – most távolabbról szemlélve – új-

6 A burmai hadjárat a második világháború délke-
let-ázsiai hadszínterén folyt 1941 vége és 1945 
között. 1942-ben csaknem egész Burma japán 
megszállás alá került… 1944-ben a szövetségesek 
több összehangolt hadm_velet megvalósításába 
kezdtek Burma nehezen járható részein, a japá-
nok pedig döntQ támadásra készültek fel… 1944 
végére a szövetségeseknek sikerült visszaverni 
a japán csapatokat és jelentQs területnyereséget 
könyvelhettek el.


