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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.
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fent ámulatba ejtQ „ismeretlen földdé” vált. 
Végre elismerést kaphattak azok, akik akko-
riban szolgálták és harcoltak érte. Londonban 
1990-ben Fülöp herceg leleplezett egy emlék-
m_vet, melyet a csinditeknek7, azaz a 77-es 
lövészdandár és a 3. indiai gyalogoshadosztály 
embereinek állítottak, akik Burmában a japán 
arcvonal mögött harcoltak Orde Wingate tábor-
nok mélységi felderítQcsapatának tagjaiként. 
Hét évvel késQbb az ún. Ghurka brigádoknak8 
szenteltek emlékm_vet a londoni Whitehallban 
a honvédelmi minisztérium épülete elQtt.

A tudományos körök is hasonló érdeklQdést 
kezdtek mutatni. Christopher Bayly és Tim 
Harper cambridge-i tudósok Az elfelejtett had-
seregek (Forgotten Armies, 2005), illetve Az 
elfelejtett háborúk (Forgotten Wars, 2007) cím_ 
könyveikben kiváló leírást nyújtanak a Nagy-
Britannia ázsiai uralmának végét jelentQ had-
m_veletekrQl. 2006-ban Ashley Jackson A brit 
birodalom és a második világháború (The British 
Empire and the Second World War) cím_ nagy-
szabású m_vében kutatási területét a birodalom 
valamennyi részére kiterjesztette, hogy szerepü-
ket megvizsgálja. Népszer_ írók is csatlakoztak: 
Max Hastings a Nemesisben, a Japán elleni 
háború utolsó két évérQl szóló 2007-es beszámo-
lójában több fejezetet szentelt India dél-ázsiai há-
borúban játszott szerepének. Legutóbb, 2015-ben 
Jasmin Khan oxfordi történettudós a Brit-India a 
második világháborúban (The Raj at War) cím_ 
könyvében vizsgálta meg a konfliktust a bele-
sodródott indiaiak szempontjából, illetve annak 
kihatásait India függetlenségért vívott harcára.

Srináth Raghaván – aki annak ellenére, 
hogy Delhiben él, Ashley Jackson munkatársa 
Londonban a King’s College kutatóegyetemen – 
az India háborúja (India’s War) cím_ mesterien 
megírt m_vében ad összefoglalást a jelenlegi 
tudományos gondolkodás fQbb vonulatairól; 
joggal állítja könyvérQl, hogy az elsQ igazán 
nagy számvetés az indiai szubkontinens máso-
dik világháborús tapasztalatairól valamennyi 
kulcsfontosságú kérdést illetQen. Az óriási is-

7 Csindit, azaz chindit – a brit indiai hadsereg kü-
lönleges alakulatának beceneve.

8 A brit hadsereg különleges egysége, melyet félel-
metes harcmodorú nepáliak alkotnak.

meretanyag ellenére Raghavánnak sikerült egy 
meglepQen átfogó m_vet létrehoznia, melyet 
egyfelQl hatalmas terjedelem, másrészt mélysé-
gekbe menQ részletesség valószín_tlen, mégis 
sikeres kombinációja jellemez.

A szerzQ idQrendben meséli a történetet, 
miközben a birodalmi vezetés politikai és gaz-
dasági döntéseit, illetve az egyes hadm_velete-
ket taglaló részekre bontja. Mivel ez utóbbiak 
a peremvidék különbözQ helyszínein folytak, 
nyugaton Olaszországtól egészen a keleten 
fekvQ Burmáig tartó földterületen, hihetetlen 
mennyiség_ anyagot kellett bes_ríteni még 520 
oldalnyi, s_r_n teleírt könyvébe is. Raghaván 
magabiztosan kezeli a témát. Rutinos szerzQ-
ként vezeti végi az olvasót a változó katonai és 
politikai helyszínek labirintusán, míg apróbb 
részletek és személyes beszámolók idQnkénti 
felvillantásával tartja fenn érdeklQdésüket.

Ha a térképen ránézünk az indiai szubkontinens-
re, nem t_nik rögtön nyilvánvalónak, hogy Indiában 
több fronton zajlott háború; közvetlenül a határon 
ott volt a burmai hadszíntér. A birodalmon belül 
mindenesetre ennél jóval több felelQsség hárult 
Indiára. India látta el katonai és anyagi utánpót-
lással a közel-keleti hadszíntér nagy részét Észak-
Afrikában, Olaszországban, Görögországban, 
Krétán, Cipruson, Irakban, Iránban, Etiópiában, 
Eritreában és Szomáliföldön. A Távol-Keleten 
indiai csapatok állomásoztak Hongkongban és 
Szingapúrban, mielQtt a japán túlerQ megsem-
misítette Qket. Majd ismét visszakerültek oda a 
háború végén, amikor a Malájföldön, Indokínában 
és Holland Kelet-Indiában kénytelenek voltak se-
gédkezni a gyarmati uralom visszaállításában, vala-
mint egy idQre a japán haderQk szerepét is átvették 
Thaiföldön. Raghavánnak sikerül megbirkóznia az-
zal a nehéz feladattal, hogy tömören és a megfelelQ 
helyen szóljon ezekrQl a hadm_veletekrQl.

Kiterjedt kutatás során a szerzQ számtalan ke-
véssé közismert vagy teljesen ismeretlen tényt tárt 
fel. Beszámolójában részletes és újszer_ módon 
ír többek között arról, hogyan reagáltak az indiai 
pártok a második világháború kitörésére, illetve 
az alkirály Németországnak szóló hadüzenetére, 
mely utóbbi az indiaiak megkérdezése nélkül tör-
tént. A jelen recenzió írója számára újdonságként 
szolgált annak felfedezése, hogy Churchill és 
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miniszterei mekkora jelentQséget tulajdonítottak 
az amerikai véleményeknek. Raghaván világo-
san kifejti, hogy szinte már a háború kezdetétQl 
fogva minden egyes Indiát érintQ nagy horderej_ 
politikai döntést annak fényében vizsgáltak meg, 
hogy milyen hatással lesz az amerikai emberek 
és politikusok véleményére. A britek ilyesfajta 
érzékeny reagálása az amerikai nyomásra egyre 
fokozódott, ahogy Amerika egyre nagyobb anya-
gi támogatással és katonai utánpótlással járult 
hozzá az indiai háborús törekvések sikeréhez. 
Mint a szerzQ is világosan leszögezi, az amerikai 
részvétel végül azzal járt, hogy átvették a kato-
nai irányítást a támaszpontokkal teli hatalmas 
asszami és bengáliai területeken. Ha az ame-
rikaiak többek között nem rendelkeztek volna 
kellQ tapasztalattal és felszereltséggel a vasutak 
m_ködtetéséhez, nemigen lett volna lehetséges a 
munkaerQ és az ellátmányozás megszervezése – 
a Kelet Sztálingrádjaként emlegetett – Impál és 
Kohima mögötti területeken – melynek köszön-
hetQen az indiai hadsereg sikeresen ellen tudott 
állni a japán támadásnak.

Különös értékkel bír Raghaván kutatómunká-
jának hozadéka e küzdelmes évek gazdasági és 
társadalmi hatásait nézve. Számba veszi, hogy 
mibe került India lakosságának és gazdaságának 
az óriási erQfeszítés, melyet a háború követelt. 
Mire 1945-ben befejezQdött, több mint két és fél 
millió önkéntes fogott fegyvert. Közülük 90 000 
fölött van azok száma, akik a harcok során meg-
haltak vagy elt_ntek. További milliók dolgoztak 
a hátországban, a gyáriparban, a mezQgazda-
ságban, építkezéseken, katonai szolgáltatóipar-
ban és a szállításban. Ez egy olyan katartikus 
élmény volt, amely átformálta India népének 
gondolkodásmódját és várakozásait. Az ország-
ban nagyfokú urbanizálódás zajlott le, mivel 
tömegek özönlöttek a városokba, hogy munkát 
találjanak és elmeneküljenek a háború okozta 
szegénység, elszabadult infláció és éhség elQl.

Miközben Brit-India megnyerte a háborút, 
végül tönkre is ment benne. A háború végére 
Nagy-Britannia gyakorlatilag a csQd szélén állt, 
és hatalmas összegekkel maradt adós Indiának. 
Politikai szempontból a háborús konfliktus 
megszüntette a két világháború közti idQszak 
egyensúlyállapotát. Semmivé foszlott az a te-

kintély, amelyre Brit-India támaszkodott, hogy 
uralmának létjogosultságát igazolja. A biroda-
lom számára nem maradtak valódi eszközök az 
elnyomás fenntartására, és irányítói – néhányu-
kat, mint például Churchillt kivéve – egyébként 
sem hittek az erQszakos kormányzás jogossá-
gában. Semmilyen tekintetben nem érte volna 
meg a fennálló állapotok fenntartása. Ezáltal 
elodázhatatlan lett mind a gyors függetlenné 
válás, mind Pakisztán létrejötte, mint ahogy 
elkerülhetetlenné váltak azok a borzalmak is, 
melyek a szétválást követték.

Egy ilyen hatalmas téma egyetlen beszámo-
lóba s_rítése szükségszer_en sietségre készteti a 
szerzQt. India belpolitikája például nem egyszer 
teljesen háttérbe szorul, a katonai alakulatok és 
mozgásaiknak részletezése pedig idQnként olyan 
tömörre sikerül, hogy az már-már zavarba ejtQ, 
továbbá a könyvben szereplQ nevek közül jó 
néhány nem látható az egyébiránt igen hasznos 
és bQséges információt tartalmazó térképeken. 
Mindezek ellenére Raghaván könyve fontos át-
tekintést ad a háborúról az indiai szubkontinens 
szempontjából, és nélkülözhetetlen tudományos 
alapm_ként fog szolgálni a jövQben is.

Raghaván alapvetQen érzelemmentesen köze-
lít témájához, de jogos büszkeség tölti el India 
háborús teljesítménye kapcsán. Sok elQdjével 
egyetemben (gondoljunk csak Slim vikomt tá-
bornagyra és Philip Mason íróra) Q is csodálattal 
viseltetik az iránt, ahogy az indiai hadsereg 
gyarmati helyQrségbQl több nemzetet és fegy-
vernemet magába foglaló ütQképes hadsereggé 
vált, mely a háború végére megszabadult a 
gyarmaturalom torzító elQítéleteitQl és merev 
szokásaitól. Zárásképpen az akkoriban a 14. 
hadseregben ezredesként szolgáló John Masters 
regényírótól idéz, aki így ír burmai élményeirQl: 

„Az indiai hadsereg nem rendelkezhetett sem-
miféle tábori tüzérséggel a lázadás9 óta… Most 
[egy tüzérezred indiai parancsnoka] közösen 
tanulmányozza a térképet egy angol ezredessel, 
majd kiegyenesedik és mosolyogva így szól: 

Rendben, George. Köszönöm. Értem. Akkor 
számíthatsz ránk. Mit szólnál egy sörhöz?”

9 Az 1857-es szipojlázadásra gondol a szerzQ.
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A jelen recenzió írója szintén köszönhet valamit 
annak a nehezen kivívott kölcsönös tiszteletnek. 
Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy olyan 
Gurkha-ezredben szolgálhattam, melyben a zubbo-
nyok ujján a Brit Hadsereg 14/20 huszárezredének 
porosz sas jelvénye díszelgett. Az utóbbiak viszont 
büszkén viselték zubbonyukon a két keresztbetett 
ghurka tQrt, azaz kukrit ábrázoló jelvényt. Ez a 
rendkívüli megtiszteltetés annak az 1945-ös ese-
ménynek az emlékét Qrzi, amikor a brit és az indiai 
hadsereg fent említett ezredei vállvetve harcoltak az 
olasz város, Medicina utcáin házról házra haladva, 
hogy felszabadítsák a német megszállás alól.

Ha egyszer kialakul egy ilyen egyenrangú 
viszony, már nincs visszatérés az elQzQ állapo-
tokhoz. Egyik fél sem viselné el. A tragédiát 
természetesen az jelentette, hogy miért került 
ennyi áldozatba ennek elérése.

Az India háborúja cím_ könyvében Shrináth 
Raghavánnak azt sikerült megmutatnia, miben 
rejlett ez az áldozat.

(The Asian Review of Books)

Laetitia Van Eeckhout

Városi légszennyezés világszerte

A világon tízbQl több mint nyolc városi lakost 
érint a levegQszennyezés, és a helyzet tovább 
romlik, fQként a feltörekvQ országokban. 2016 
májusában a WHO, az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete terjedelmes összefoglalót tett 
közzé a városi területek levegQjének minQségé-
rQl. Az új adatbázis 103 ország 3000 városáról 
(vagyis a világ városi lakosságának 42%-áról) ad 
információt, csaknem megkétszerezve az elQzQ, 
2014-ben közzétett tanulmány adatainak számát.

Az elmúlt 5 évben a városokban a szállópor 
koncentrációjának szintje összességében 8%-
kal emelkedett. A gazdag országok többé-kevés-
bé képesek uralni a helyzetet, a fejlQdQ orszá-
gokban azonban nQ a légszennyezQdés mértéke.

A WHO elQírása szerint, a levegQben szálló 
PM10-részecskék (azaz a 10 mikrométer, vagy 

ennél kisebb átmérQj_ szennyezQ anyagok) kon-
centrációjának felsQ határa éves átlagban 20 µ/m³ 
(20 mikrogramm/m³). A feltörekvQ országok vá-
rosi övezeteinek nagy részében ezek a levegQben 
porladnak szét. A világ legszennyezettebb városa 
már nem Újdelhi, mint ahogy ez 2014-ben volt, 
hanem az észak-kelet pakisztáni Peshawar (több 
mint 3 millió lakossal) ahol a szálló részecskék 
koncentrációs szintje eléri az 540 µ/m³-t.

Peshawar, a világ legszennyezettebb városa
Az alacsony vagy közepes jövedelm_ országok 
100 ezer lakost meghaladó településeinek csak-
nem mindegyike (98%-a) – gyakran jelentQs 
mértékben – túllépi a WHO által meghatározott 
felsQ küszöböt. Ezek jóval magasabb rekordér-
tékek, mint amilyeneket a légszennyezés csúcs-
idQszakában szoktak mérni egy országban, mint 
Franciaországban (2014 márciusában Párizsban a 
koncentráció mértéke 100 µ/m³ volt).

Pakisztán, Afganisztán és India t_nnek a leg-
veszélyeztetettebb országoknak. Karacsiban, 
Pakisztán gazdasági fQvárosában (290 µ/m³) vagy 
Ravalpindiben (448 µ/m³) a levegQ nem kevésbé 
fojtogató, mint Peshawarban. Hasonló a hely-
zet a szomszédos Afganisztánban: Kabulban 
(260 µ/m³) és Mazar-e-Sharifban (334 µ/m³). India 
is a lista élén áll számos nagyon szennyezett város-
ával: ilyen például az ország közepén fekvQ Raipur 
(268 µ/m³), a fQvárostól, ÚjdelhitQl délkeletre ta-
lálható Allahabad (317 µ/m³), és Újdelhi is, ahol a 
szállóanyag-koncentráció még mindig 229 µ/m³.

Az Öböl-menti országok sem maradnak le. 
Szaúd-Arábiában, az ország keleti részén Riyad 
és Al-Jubail lakosai 350 µ/m³ feletti koncentrá-
ciós szintet kénytelenek elviselni. Nem jobb a 
helyzet a szomszédos Bahrein közepén, Hamad 
Town-ban (318 µ/m³) és keletebbre, Ma’ameer-
ben (257 µ/m³) sem.

Kanada a legtisztább országok között
Ezekhez a kiugró számadatokhoz képest Kínában 
a levegQ majdnem hogy kedvezQ értékeket mutat. 
Mindamellett, közel 40 kínai város a 100-200 µ/
m³-es koncentrációs szintjével jóval meghaladja 
a WHO által ajánlott küszöbértékeket. A kelet-kí-
nai Sicsiacsuang, Hopej tartomány fQvárosa, mely 
számos iparágnak ad otthont, a 305 µ/m³-es évi 


