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Absztrakt
India a társadalomszerkezeti, politikai, antropológiai, nyelvi és vallási sokszínűség mintaországa. 
A diverzitás ilyen foka óhatatlanul együtt jár a különféle társadalmi-politikai törésvonalak mentén 
való széttagoltsággal. Ennek ellenében született meg az állami ideológia rangjára emelt egységes 
indiai nemzet eszméje, illetve ennek kifejezésére az „Egység a sokféleségben” államszlogen, amely a 
politikai szólamok és a vizuális propaganda szintjén számos esetben visszaköszön.

Ezt megcáfolandó, a való életben a belső társadalmi konfliktusok tömkelegével találkozhatunk 
nap mint nap, amelyeknek az okai éppen a sokféleségben gyökereznek. Tanulmányomban három 
– gyakran súlyos fizikai erőszakba torkolló, társadalmi hadszínterek és frontvonalak képét öltő – 
konfliktustípust elemzek: bizonyos társadalmi-politikai érdekközösségek és az állam közt húzódó 
frontokat, egyes vallásközösségek közti ellentéteket, valamint a nemek közötti értékkülönbségen 
alapuló szembenállást, azaz a nők ellen alkalmazott erőszakot. 

Rámutatok a két hadszíntéren zajló szeparatista harcok, azaz a kasmíri és a maoista-naxalita felke-
lés történeti-társadalmi okaira és következményeire, a felekezetközi konfliktusok kapcsán utalok a 
hindu-muszlim és hindu-keresztény konfrontáció természetére és társadalmi sajátosságaira, hang-
súlyozva azt, hogy ez utóbbiak valójában nem is interkommunalista, hanem a többségi hindu társa-

1  Dr. Zagyi Nándor, tudományos munkatárs, Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont, Történeti és Politikai 
Földrajzi Kutatási Centrum.

dalom érdekeit védő állam és az adott kisebbségi vallásközösség közti konfliktusok. Végül a férfiak 
és nők között húzódó társadalmi törésvonalak vonatkozásában kitérek a nőkkel szembeni erőszakos 
diszkrimináció egyik jellegzetes formájára.

Kulcsszavak: India, diverzitás, társadalmi konfrontáció, erőszak, szeparatizmus, felekezeti el-
lentét, nőkkel szembeni diszkrimináció

Abstract
India is a model country of social structural, political, anthropological, linguistic and religious 
diversity. Such a degree of diversity inevitably goes hand in hand with fragmentation along various 
socio-political fault lines. In contrast, the idea of an united Indian nation elevated to the rank of state 
ideology, and the slogan called “Unity in diversity” to express it, which in many cases resonates at the 
level of political rhetoric and visual propaganda, was born.

To refute this, in real life we may encounter a plethora of internal social conflicts day in, day out, 
causes of which are rooted actually in diversity. In my paper, I analyse three types of conflicts, 
often leading to severe physical violence, in the form of social battlefields and front lines: the fronts 
between certain socio-political interest groups and the state, the conflicts between particular 
religious communities and the opposition based on the difference in values between genders, i.e. 
violence against women.

I point out the historical and social causes and consequences of the separatist struggles taking 
place on two battlefields, namely the Kashmir and Maoist-Naxalite uprisings. In relation to inter-
denominational conflicts, I refer to the nature and social peculiarities of the Hindu-Muslim and 
Hindu-Christian confrontation, emphasizing that the latter ones are not really inter-communalist 
conflicts but a counter between the state defending the interests of the majority Hindu society and 
the minority religious community. Finally, with regard to the social fault lines between men and 
women, I touch upon a tipical form of violent discrimination against women. 

Keywords: India, diversity, social confrontation, violence, separatism, denominational opposition, 
discrimination against women

1. Bevezetés: Az indiai sokféleség
India nem csupán társadalmi, hanem természeti adottságait tekintve is Földünk legsokszínűbb álla-
mai közé tartozik. A hatalmas, 3 287 263 km2-es területű ország óriási méretéből és domborzatának 
változatosságából következően a természetföldrajzi diverzitás egyik mintapéldája (Wilhelm, 2015). 
A szubkontinens észak-déli és kelet-nyugati irányban is hozzávetőleg 3 000 km kiterjedésű, a tenger 
szintje és a Himalájában található legmagasabb pontja (Khangchendzonga, 8 585 m) közti különb-
ség pedig több mint 8 500 méter. Az ebből adódó szélsőséges éghajlati viszonyok eredményeként az 
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országon belül egyszerre fordulnak elő az örök fagy birodalmába tartozó magashegységi, a fullasztó 
klímájú, rendkívül csapadékos esőerdei és a tikkasztó hőséget árasztó, vízhiányos sivatagi térségek.

A természetföldrajzi környezet által részben determinált társadalmi jelenségek, illetve különbségek 
azonban témánk szempontjából sokkal inkább döntő jelentőségűek. Az ország népességének antro-
pológiai változatosságát jelzi, hogy a negridek kivételével az összes nagyrassz (europidok, mongoli-
dok, veddo-ausztralidok), illetve ezek különböző változatainak, átmeneti és töredék típusainak (in-
didek, veddák, indomelanidok, andamanidok, negrítók stb.) képviselője megtalálható az országban. 
Ennek a jelentősége a legkevésbé sem elhanyagolható, hiszen az egyes rasszokhoz, alrasszokhoz való 
tartozás, és az ezzel szorosan összefüggő bőrszín, valamint a társadalmi hierarchiában elfoglalt hely 
közötti kapcsolat számos vonatkozásban megfigyelhető (Béteille, 1967).

A társadalom különböző rétegeinek alá-fölé rendeltségi viszonyai, belső megosztottsága tekinteté-
ben talán India a legklasszikusabb minta, ahol az egyes varnák és kasztok közötti értékkülönbségek, 
a dalitok és a törzsi közösségek, vagy akár a falusiak és a nők hátrányos helyzete alapvető hatással van 
az egymással érdekellentétben álló hierarchiacsoportok kialakulására. A társadalmi dezintegráció 
vonatkozásában külön is kiemelendő a hagyományos szóhasználatban érinthetetlenekként, politika-
ilag korrekt elnevezéssel dalitokként emlegetett, hivatalosan pedig az ún. jegyzett kasztokba tartozó 
közösség, valamint a törzsi népesség (jegyzett törzsek). 

A legvalószínűbb elmélet szerint az eredendően a kasztok, illetve varnák életét szabályozó törvények 
megsértéséért a közösségükből kizárt, egzisztenciálisan ellehetetlenült, a szociális védőhálón kívül 
rekedt dalitok a leghátrányosabb helyzetű, hagyományosan és jelentős arányban még ma is szennyes, 
tisztátalannak számító munkát végző társadalmi réteg (Elder, 2006a). A köznyelvben adivasi, azaz 
őslakó névvel illetett jegyzett törzsek ugyancsak gyenge társadalmi érdekérvényesítő képességgel ren-
delkező, éppen ezért az állam részéről – a dalitokhoz hasonlóan – de jure alkotmányos védelmet és tá-
mogatást élvező őshonos közösségek, amelyek jellemzően elzárt térségekben, többnyire erdei, illetve 
hegyvidéki régiókban, korszerűtlen, számottevő jövedelemtöbblet előállítására alkalmatlan gazdasági 
környezetben élnek, fejlettségi mutatóik jóval az országos átlag alattiak. Kulturális és társadalmi in-
tegrációjuk – akárcsak a dalitoké – kifejezetten alacsony fokú: a társadalomszerveződés indiai sajá-
tosságának számító varna-, illetve kasztrendszer előírásai helyett saját törzsi szabályaik irányítják az 
életüket, az állammal és a többségi társadalommal való kapcsolataik korlátozottak (Elder, 2006b). 
A legutóbbi, 2011. évi népszámlálás adatai szerint a jegyzett kasztokba és a jegyzett törzsekbe tarto-
zók aránya elérte az ország népességének 16,6 illetve 8,6%-át (Census of India, 2011a, 2011b). E cso-
portok tagjai, amelyek tehát India lakosságának egynegyedét adják, a kereszténység felvétele, vagy a 
naxalita felkelésben való érintettségük miatt potenciális kárvallottjai a szélsőséges hindu nacionalista 
szervezetek, a kormányerők, vagy a maoista lázadók részéről jelentkező támadásoknak.  

Az ország társadalmi megosztottságát jól jelzi az etnikai-nyelvi diverzitás mértéke, illetve a tagál-
lamok nyelvi alapon történő elkülönülése is, ami az egységes indiai nemzet eszméjének ellentmon-
dásos voltára talán a legegyértelműbben világít rá. Indiában négy nyelvcsalád (indoeurópai, dravida, 
tibeto-burmai és ausztroázsiai) 456 nyelve (Ethnologue, 2022) van jelen, a több mint egymillió fő 
által beszélt nyelvek száma 32, további 90-et pedig legalább tízezer anyanyelvi beszélő használ (Cen-

sus of India, 2011c). A minden indiai által ismert, a nemzeti egységet megtestesítő nyelv tehát nem 
létezik, ilyet az ország alkotmánya sem említ. Az alaptörvény a nyelvek vonatkozásában úgy rendel-
kezik, hogy a szövetségi szintű hivatalos kommunikáció munkanyelve a hindi és – ennek korlátozott 
lehetőségei miatt – az angol. Emellett 22 indiai nyelvnek (jegyzett nyelvek), ideértve természetesen 
a hindit is, és az angolnak hivatalos nyelvi státust biztosít, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezek 
az egyes tagállamokon belül a hivatalos, illetve közvetítő nyelv szerepét töltik be (Constitution of 
India, 2021). Nem tűnik tehát túlzásnak az a gyakran hallható megállapítás, amely szerint egy 
indiai, a társadalmi elitbe tartozók, azaz a közvetítő nyelvi készségekkel rendelkezők kivételével, 
amennyiben szűkebb-tágabb pátriáját elhagyja, viszonylag nagy eséllyel képtelen lesz kommunikálni 
környezetével. Ennek egzakt alátámasztását adja a nyelvi diverzitás mértékét jelző Greenberg-index, 
amely India esetében 0,93 (UNESCO, 2009); ez azt jelenti, hogy két véletlenszerűen kiválasztott 
indiai lakosnak az esetek 93%-ában más az anyanyelve.

A nyelvi sokszínűségből, az etnolingvisztikai alapú identitások szembenállásából fakadó konflik-
tusok leghatározottabb formában a dravida kérdés, vagyis a dravida nyelvközösségnek az indoárja 
magterület kulturális dominanciája ellenében megfogalmazott önrendelkezési törekvései kapcsán 
merülnek fel. Az Indiában őshonos dravida népek kompakt etnolingvisztikai tömbbe tömörülése 
az indoárjáknak az i. e. II. évezred közepe táján való megjelenésével vette kezdetét. Az ún. északi 
birodalmi térből betörő indoeurópai nyelvű árják részben keveredtek a dravidákkal, részben pedig 
dél felé szorították őket; és bár azok a hinduizmus átvételével vallási értelemben akkulturálódtak 
a hódítókhoz, nyelvi-etnikai önállóságtudatuk olyannyira erős maradt, hogy az mind a mai napig 
az India integritását potenciálisan veszélyeztető társadalmi feszültségek egyik fontos tényezőjének 
számít (Balogh, 2002).

A dravida etnikai konföderációt négy nagyobb, saját szövetségi állammal rendelkező nép, a kannada 
(Karnataka állam), a malajálam (Kerala állam), a tamil (Tamil Nadu állam) és a telugu (Andhra 
Pradesh és Telangana állam) alkotja.2 Létszáma a kisebb nyelvi szórványokkal nem számolva is 
meghaladja a 250 millió főt, azaz az ország népességének legalább 20%-át teszi ki (Census of India, 
2011d).

Az identifikációs tényezők sorában a legnagyobb jelentősége mégis a vallási hovatartozásnak van, 
ami egyúttal azt is jelenti, hogy a belső társadalmi feszültségek kiéleződése elsősorban felekezetközi 
konfliktusok formájában ölt testet. Az ország vallási tekintetben is meglehetősen sokszínű: a né-
pessége 0,9%-át kitevő számos kisebb közösség (zoroasztriánusok, bahá’í hívők, zsidók, különböző 
törzsi vallások követői stb.) mellett hat nagyobb, a statisztikai forrásokban külön nevesített vallási 
csoport létezik. 

A legutóbbi, 2011-es cenzus adatai alapján (Census of India, 2011e) India lakosságának 79,8%-át 
alkotják a hinduk, ami kultúraterjedésük több mint három évezredes múltját tekintetbe véve nem 
tűnik meglepőnek. Néhány kis népességű, keresztény többségű, illetve vallásilag diverz északkeleti 

2  A tanulmányban az indiai államok neveinek lejegyzésére az angol nyelvű alakot használom, elkerülve ezzel a magyar fonetikus 
átírás bizonytalanságaiból eredő esetleges tévedéseket.
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állam, valamint Punjab, Jammu & Kashmir, illetve a Malabár-part mentén elterülő atollsor, az ösz-
szességében elenyésző népességű Lakshadweep-szigetek kivételével mindenhol abszolút többséget 
alkotnak. Fő népességkoncentrációjuk a Hindusztáni-alföldön található, amelynek két államában, 
Uttar Pradeshben és Biharban, India összterületének alig több mint 10%-án él a hinduk egynegyede. 

A második legnagyobb vallási közösséget a muszlimok alkotják. Hivatalos adatok szerint az összla-
kosság 14,2%-át adják (2011), noha mind maguk, mind pedig a hindu nacionalista szervezetek – a 
muszlim közösség valós erejének demonstrálása, a kisebbségi jogok bővítésének igénye, másrészt 
pedig a népességi részesedését tekintve valóban folyamatosan erősödő iszlám fenyegető veszélyét 
hangoztatva – igyekeznek eltúlozni tényleges arányukat. A Lakshadweep-szigeteken (96,6%), va-
lamint Jammu & Kashmirban (68,3%) abszolút többséget alkotnak; emellett további négy iszlám 
tömb rajzolódik még ki: az indiai-pakisztáni határ mentén Rajasthan és Gujarat nyugati része, a 
Hindusztáni-alföld, a Malabár-part (Kerala) és a Dekkán középnyugati területe, amelyet a nagyjá-
ból Bangalore és Indore között húzódó 200–400 km széles sáv jelöl ki.

A harmadik legnépesebb vallási csoport a lakosság 2,3%-át kitevő, 27,8 millió fős (2011) keresztény 
közösség. A felekezeti struktúra legdominánsabb elemét a protestánsok alkotják, akiknek a rész-
aránya kb. 60%, míg a katolikusoké nagyjából egyharmad, az ortodoxoké pedig (közéjük számítva 
az összes nem katolikus és nem protestáns keleti rítusú hívőt) hozzávetőleg 7% (Wilhelm & Zagyi, 
2019; Zagyi & Ács, 2017). A 19. század második felétől kezdve megélénkülő missziós tevékeny-
ség eredményeként gyors növekedésnek indult keresztény társadalmi csoportok alakultak az India 
északkeleti részén élő proto-indokínai törzsek körében. Mára az e népességnek otthont adó kis terü-
letű és népességű államok egy részében a keresztények abszolút többségbe kerültek: részarányuk há-
rom itteni államban, Nágaföldön, Mizoramban és Meghalayában 75–88% között van. Itt, az ország 
területének kevesebb, mint 8%-nyi részén él a keresztények több mint 28%-a. Legnépesebb tömbjük 
viszont a szubkontinens déli részén található: Kerala és Tamil Nadu államok az ország keresztény 
lakossága 38%-ának adnak otthont. Az érzékelhető arányú keresztény jelenlét a leghátrányosabb 
helyzetű társadalmi csoportok, az intézményesült vallások doktrinális kötöttségeitől mentes és a 
spirituális megújulásra fogékonynak mutatkozó törzsi népesség, illetve a konverzióval járó szociális 
előnyök és vívmányok iránt érdeklődést mutató jegyzett kasztok, valamint a kulturális integritásukra 
érzékeny dravida népek által lakott térségekre korlátozódik. 

A keresztényekkel nagyságrendileg azonos demográfiai súlyú, közel 21 milliós szikh közösség te-
rületi koncentrációja a legmagasabbnak tekinthető Indiában. Szülőhazája, Punjab határain alig ter-
jeszkedett tovább: a mai indiai Punjab állam összlakosságának 60%-át képviselő szikhek egyúttal az 
Indiai Köztársaság szikh népességének hozzávetőleg háromnegyedét alkotják.

A buddhisták, az egykoron oly befolyásos, de Indiában hatását vesztett tan mai követőinek egy része 
a függetlenség után életbe lépő, 1950. január 26-tól hatályos alkotmány (Bhāratīya Samvidhāna) 
által biztosított jogokkal élve tértek buddhista hitre. A lakosság 0,7%-át kitevő, mintegy 8,5 milliós 
közösség legkoncentráltabb tömbjei az északi buddhista kultúrrégió peremvidékén, az Északkele-
ti-Himalája kis államaiban Sikkimben és Arunachal Pradeshben, valamint Ladakhban találhatók, 
de túlnyomó többségük – közel háromnegyedük – Maharashtra államban él.

A buddhisták népességbeli részarányának alig több mint a felét elérő Dzsainák az utolsó olyan val-
lásközösség, amelyik a népszámlálási adatfeldolgozásban önálló csoportot képvisel. A legnagyobb 
dzsaina centrum a Gujarat állam területén fekvő Kathiawar-félsziget, de a szomszédos Rajasthan, 
Maharashtra és Madhya Pradesh államok területén is megtalálhatók.

E fentebb vázolt társadalmi sokszínűség és az identitások ebből fakadó különbözősége láttán joggal 
vetődik fel a kérdés, hogy a valóságban miként érvényesül a gyarmati felszabadító mozgalom, majd 
a független India politikai vezetését rövid megszakítással az 1980-as évek végéig folyamatosan el-
látó Kongresszus Párt, illetve a gandhiánus-nehrui szellemi-politikai örökség által képviselt, állami 
ideológia rangjára emelkedett egységes indiai nemzet eszméje.

Az „Egység a sokféleségben” („Unity in diversity”) állameszme hivatalos politikai nyilatkozatokban, 
állásfoglalásokban ma is számos esetben visszaköszön (Ministry of External Affairs, 2020). Legfel-
sőbb szinten magában az alkotmányban is megjelenik, amennyiben az alaptörvény preambuluma az 
országot az indiai nép szekuláris – tehát antikommunalista – államaként definiálja, amely igazságot, 
szabadságot és egyenlő státust biztosít minden állampolgárának, főként pedig támogatja a testvérisé-
get, ezáltal biztosítva az egyén méltóságát, valamint a nemzet egységét és integritását (Constitution 
of India, 2021). Ennek jegyében az állam fellép mindenfajta társadalmi megkülönböztetés ellen, sőt 
hátrányos helyzetű polgárait pozitív diszkriminációban részesíti. Az „Egység a sokféleségben” eszme 
gyakorlati érvényesülése a tagállami önrendelkezés létrejöttében, illetve annak kiszélesítésében is tet-
ten érhető, amennyiben a föderalista berendezkedést a sokszínű, mégis egységes állam megtestesülé-
seként fogjuk fel. Az igazgatási decentralizációt, illetve annak az ún. állami reorganizáció keretében 
való bővülését azonban sokkal inkább a helyi nyelvi-etnikai autonómiaigények, mint az állam egysége 
ellen ható centrifugális erők semlegesítését szolgáló engedményekként értelmezhetjük. 

A tagállami önigazgatást azonban a központi kormányzat a szövetségi állam szuverenitását tény-
legesen veszélyeztető helyzetben megszüntetheti. Hogy a hivatalos állameszme által egységesként 
értelmezett indiai nemzetnek, illetve az azt reprezentáló államnak időnként területi integritása meg-
bontásának valós kihívásaival is szembesülnie kell, jól példázza a többségi – magukat jellemzően 
nem indiaiként meghatározó, pakisztáni támogatást élvező – muszlimok és a központi kormányzat 
közt zajló permanens kasmíri polgárháború. Ennek a területi autonómiát érintő legutóbbi fejlemé-
nye Jammu & Kashmir 2019. évi felosztása, egyúttal tagállami státusának visszavonása, és központi 
igazgatás alá kerülő szövetségi területté nyilvánítása. 

Természetesen több, szükségszerűen az állam egysége irányába ható centripetális tényező is nevesít-
hető. Ilyenek például a több mint három évezredes múltra visszatekintő hindu kulturális hagyomány, 
a szubkontinens szinte teljes egészét érintő, egyfajta közös indiai kultúrát reprezentáló „hinduizá-
ció”, az önmagukban életképtelen, független politikai entitásként aligha értelmezhető szubnacioná-
lis egységek gazdasági-politikai egymásrautaltsága, illetve ezeknek a regionális nagyhatalmi státuszt 
élvező Indiai Köztársaság keretein belül érvényesülő biztonsági igényei.

Az alkotmányban rögzített elvek alapján megvalósuló egység tekintetében azonban mégiscsak az a 
döntő kérdés, hogy az eltérő identitások a kölcsönös tisztelet, egymás baráti elfogadásának jegyében 
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békésen együtt tudnak-e élni. E vonatkozásban fontos tisztában lennünk azzal, hogy az állampolgári 
vagy etnikai alapú nyugati és közép-európai nemzetfogalommal szemben Indiában elsődlegesen 
felekezeti, részben pedig egyéb – törzsi, kasztbeli, nyelvi stb. – elkülönülésen nyugvó, tehát kom-
munalista, egyúttal hierarchikus rendszerű identifikáció érvényesül, ami eleve az egységes indiai 
nemzet, illetve nemzetállam kialakulását hátráltató tényező. 

Az alábbiakban három, gyakran valóságos hadszínterek képét öltő, erőszakba torkolló konfliktustí-
pus, bizonyos társadalmi-politikai érdekcsoportok és a központi kormányzat közti frontok, egyes 
vallásközösségek közötti ellentétek, valamint a nemek közti értékkülönbségen alapuló, azaz a nők-
kel szembeni erőszak formájában jelentkező törésvonal példáján világítunk rá az „Egység a sokféle-
ségben” államszlogen gyakorlati érvényesülését egyértelműen cáfoló társadalmi folyamatokra.

2. Szeparatista mozgalmak napjaink Indiájában

2.1. A Kasmíri konfliktus
A Kasmíri konfliktus történelmi okai az indiai brit gyarmatbirodalom felbomlására, illetve India 
felosztására vezethetők vissza (Wilhelm et al., 2006). Kasmír, a 228 000 km2 kiterjedésű, ma három 
ország – India, Pakisztán és Kína – területén elhelyezkedő történelmi régió, Baktay Ervin legen-
dássá vált elnevezése szerint a „Boldog Völgy országa” (Baktay, 1934) valóban Földünk – természeti 
adottságait tekintve – legvonzóbb és legélhetőbb térségei közé tartozik. Az indiai szubkontinens 
északnyugati részén, Dél-, Délnyugat- és Közép-Ázsia határán, az Indus folyó vízgyűjtő területén 
fekszik. Centruma a magashegységekkel övezett, kellemes és kiegyensúlyozott klímájú, 1 500-1 900 
m tengerszint feletti magasságban található Kasmíri-medence, Jammu & Kashmir szövetségi terület 
nyári fővárosával, illetve az egész régió történelmi igazgatási központjával, Srinagarral. A kedvező 
természeti környezetnek megfelelően kiemelkedő agrárpotenciállal rendelkező, magas népsűrűségű 
terület. Fentiek fényében még inkább elszomorítóak az India és Pakisztán, illetve a helyi muszlim 
közösség és az indiai központi kormányzat között 1947-től napjainkig kisebb-nagyobb rendszeres-
séggel kiújuló véres erőszakcselekmények.

Az 1846 és 1952 között létezett Jammu & Kashmir fejedelemség Brit-India (British Raj) legnagyobb 
területű hercegi állama, azaz az India feletti brit fennhatóságot elismerő, és annak hűséget fogadó, 
ennek fejében önigazgatási autonómiát élvező, saját területe fölött teljhatalommal rendelkező ural-
kodó (maharádzsa) által irányított vazallus szövetségese volt. Jammu & Kashmirt a Dogra-dinaszti-
abeli hindu maharádzsák uralták, miközben az ország népessége, mint ahogy ma is, túlnyomórészt 
muszlim volt. Az India 1947. évi felosztása előtt mintegy 13 millió lakosú fejedelemség utolsó ma-
harádzsája Hari Singh (1925-1952) volt, aki a muszlim többségű hercegi állam hindu uralkodójaként 
a megalakulóban lévő Pakisztánhoz vagy az Indiai Köztársasághoz való csatlakozás dilemmájában 
sokáig nem volt képes választani. 1947. október 26-án végül az Indiához tartozás mellett határozta 
el magát, ez a döntése azonban már túl késői volt: négy nappal korábban kezdetét vette az első indo- 
pakisztáni vagy Kasmíri háborúként elhíresült fegyveres összecsapás a terület fölötti fennhatóság 

megszerzése érdekében. Ez végül az 1949. január 1-én életbe lépett tűzszüneti megállapodással, 
illetve az ebben rögzített, India és Pakisztán között ma is de facto államhatárként funkcionáló tűz-
szüneti vonal (1972-től Line of Control, LoC) kijelölésével zárult. A történelmi Kasmír mintegy 
kétharmadát India, egyharmadát Pakisztán szerezte meg.

Kasmír elkövetkező évtizedei sem szűkölködtek a szembenálló felek közt rendre kiújuló hadiese-
ményekben (második indo-pakisztáni háború, 1965; Siachen-konfliktus 1984-2003; kargili háború, 
1999). A területi erőviszonyok szempontjából az 1962. október 20-án kirobbant, és egy hónap alatt 
lezajlott indiai-kínai háború külön kiemelendő; ennek eredményeként Kína megerősítette a hatal-
mát a ma is a felügyelete alatt álló Aksai Chin nevű, a Xinjiang és Nyugat-Tibet közti közlekedési 
összeköttetés fenntartása miatt stratégiai fontosságú hegyvidéki terület fölött. Ennek valamint az 
1963. évi kínai-pakisztáni megállapodásnak köszönhetően ma Kasmír régió 37%-a pakisztáni, 43%-
a indiai, 20%-a pedig kínai fennhatóság alatt áll.

A kasmíri szeparatizmus vonatkozásában természetesen az India és Pakisztán közti ellenséges vi-
szony bír jelentőséggel, hiszen a Jammu & Kashmirban zajló polgárháborús konfliktus a két állam 
közt időnként lappangó, időnként pedig nyílt fegyveres harc formáját öltő konfrontáció hátországbeli 
frontjának tekinthető. A sok szempontból az izraeli-palesztin szembenállással, illetve a palesztin fel-
keléssel rokonítható, 1989-ben kitört kasmíri intifáda az 1987-es választási eredményeknek a helyi 
iszlamista politikai erőket összefogó Egyesült Muszlim Front (United Muslim Front, MUF) tér-
nyerését megakadályozó manipulálása eredményeként vette kezdetét (Bose, 2003). A Pakisztán által 
saját állítása szerint csupán morális, a valóságban politikai és fegyveres támogatásban részesített véres 
felkelés az indiai állam ellen folytatott muszlim vallásháborúvá, dzsiháddá nőtte ki magát. A háborús 
hadszíntérré váló, a települési military landscape számos elemét (állandó fegyveres katonai és rendőri 
jelenlét, tüntetések, zavargások, utcai összecsapások, tömegoszlatás, iszlamista falfeliratok stb.) fel-
vonultató polgárháborús konfliktus áldozatainak számára vonatkozó hivatalos adatok szerint Jammu 
& Kashmirban 1988-tól napjainkig több mint 15 000 civil, 7 000 katona és rendőr, valamint 25 000 
felkelő, összesen tehát mintegy 47 000 fő vesztette életét (South Asia Terrorism Portal, 2022). 

Mindeközben az „Egység a sokféleségben” politikai eszményképre rácáfolva, nemcsak az egység 
ideája kérdőjeleződik meg, de helyi szinten a sokféleség is erodálódik: a Kasmír-völgy őslakos ki-
sebbségi hindu népességéhez tartozó, a középkori iszlamizáció által érintetlen brahmin varnabeli 
panditok a kasmíri felkelés kirobbanását követően, az 1990-es évek első felében a fenyegetettség és 
kényszer hatására tömegesen hagyták el a muszlim dominanciájú és egyre inkább ellenségessé váló 
szülőföldjüket (Bose, 2021; Rai, 2021). 

2.2. A maoista-naxalita felkelés
A hivatalos indiai terminológia szerint baloldali extremizmus (Left Wing Extremism, LWE) névvel 
illetett maoista-naxalita felkelés a kasmírihoz hasonlóan az indiai államhatalommal szemben foly-
tatott függetlenségi harc, amely eszmei bázisát tekintve attól különbözik ugyan, de céljai és eszközei 
utóbbiéhoz hasonlóak. Ezen a fronton ugyancsak szervezett fegyveres felkelés zajlik maoista ideoló-
gia alapján szerveződő lázadók részvételével. 
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Az India területi integritását veszélyeztető, a központi kormányzat szuverenitását időnként és he-
lyenként megszüntető, napjainkig különböző intenzitással, de folyamatosan tartó harc kezdetének 
az 1967. évi ún. naxalbari zendülés tekinthető (Singh, 2016). A West-Bengal állam Darjeeling kör-
zetében található Naxalbari nevű faluban kirobbant lázadás, amelyről a mozgalom a naxalita el-
nevezést nyerte, valójában egy radikális kommunista sejt által inspirált és irányított törzsi hátterű 
parasztfelkelés volt. A Bengálból indult, de a későbbiek során India keleti részén egyre nagyobb 
befolyásra szert tett, maoista, szélsőbaloldali-forradalmi naxalita mozgalom megerősödése vezetett a 
felkelést támogató radikális tábornak az Indiai Kommunista Pártból való kiválásához, majd az álta-
luk alapított, rövid életű marxista-leninista pártnak különböző naxalita lázadó csoportokká történő 
szétdarabolódásához.

A naxalita felkelés társadalmi bázisát az ügynek könnyen megnyerhető, a társadalmi kitaszítottság 
állapotában lévő, főként a jegyzett törzsek közül kikerülő, hivatalosan némi eufémizmussal gazda-
ságilag hátrányos helyzetűnek (economically underpriviliged sections) nevezett népesség adja. Annak 
ellenére, hogy a szenvedések jelentős részben a kényszertoborzott, vagy a kormánnyal való kol-
laboráció miatt a lázadók által meggyilkolt civil lakosságot sújtják. A mozgalom politikai-ideoló-
giai koordinációját napjainkban a három földalatti szélsőbaloldali párt fúziója nyomán 2004-ben 
megalakult, de továbbra is illegalitásban működő, terrorista szervezetté nyilvánított maoista párt, 
a Communist Party of India (Maoist) látja el, amely széles társadalmi háttérre támaszkodó, ifjú-
sági, diák- és nőszervezettel, kulturális intézményrendszerrel, saját szakszervezettel rendelkező 
„néppárt”-ként több tízezer fős paramilitáris gerilla hadszervezetre támaszkodva – saját programja 
szerint – népi-agrárius forradalmi háborúban küzd a félgyarmati, félfeudális indiai állam-berendez-
kedés megdöntése érdekében (South Asia Terrorism Portal, é.n.).

A váltakozó erejű és kiterjedésű, napjainkban éppen visszaszorulóban lévő naxalita felkelés által 
érintett, vörös korridorként (Red Corridor) elhíresült térség a lázadás legintenzívebb időszakában, 
a 2000-es évek második felében West-Bengaltól Tamil Naduig szinte egybefüggő folyosót alkotott 
az ország keleti-délkeleti részén. A belügyminisztérium 2021. évi adatai szerint azonban továbbra is 
tíz tagállam 70 körzetében, tehát a jelenlegi 773 indiai körzet közel 10%-ában vannak jelen maoista 
felkelők (Ministry of Home Affairs, 2021). A gerillaharcban legsúlyosabban érintett térségek közé 
tartozik az Odisha állam délnyugati részén fekvő, korábban három körzetre – Kalahandi, Balangir, 
Koraput – kiterjedő, az 1990-es évek elején nyolc kisebbre felosztott, az eredeti körzetnevekre utalva 
KBK-régiónak nevezett, éhségövezet jellegű terület, amely szélsőségesen alacsony társadalmi-gaz-
dasági fejlettségi mutatókkal rendelkezik, a rurális népesség aránya 90% körüli, termés- és alapellá-
tás-hiányos, alultápláltság, éhezés, elvándorlás, természeti katasztrófák által sújtott, magára hagyott, 
indiai viszonylatban is kifejezetten kilátástalan helyzetű régió (Kosal Discussion and Development 
Forum, 2010). Az indiai területfejlesztési politika egyik fő, bár átütő sikert ezideig nem produkáló 
prioritása az ilyen és ehhez hasonló sorsú térségek integrációja (Krishan, 2021), hiszen aligha kép-
zelhető el a szecesszionista törekvésekkel szembeni eredményes harc az érintett népesség társadalmi 
felzárkóztatása nélkül.

Az ugyancsak jelentős véráldozattal járó, de a kasmírihez képest sokkal kisebb nyilvánosságot ka-
pott, a szövetségi államhatalom részéről szándékosan elhallgatott naxalita felkelés nemzetbiztonsági 
kockázatának súlyát, a nemzeti-nemzetállami egységet, az ország területi épségét, szuverenitását 
talán legkomolyabban veszélyeztető jellegét mi sem igazolja jobban, mint Manmohan Singh, India 
2004 és 2014 közt hivatalban lévő miniszterelnökének 2006-ban, a gerillamozgalom legaktívabb 
időszakában tett kijelentése, miszerint a maoista lázadás a legnagyobb belbiztonsági kihívás, amely-
lyel az országnak valaha is szembesülnie kellett („the single biggest internal security challenge ever faced 
by our country.”) (Robinson, 2008). 

3.  Vallási tolerancia versus interkommunalista  
erőszak Indiában

3.1.  A vallási tolerancia, mint az „Egység a sokféleségben”  
eszméjének alapja

A vallások, vallásközösségek, illetve azok kulturális teljesítményei az ország múltjának és jelenének 
mindennapjait alakító, azt pozitívan meghatározó, a sokszínűségre és toleranciára épülő civilizációs 
tényezőkként értékelhetők. Ezt az önmagát világiként meghatározó Indiai Köztársaság alkotmá-
nyának a szabad és államtól független vallásgyakorlással kapcsolatos rendelkezései is megerősíteni 
látszanak, amelyek a vallási alapú diszkrimináció minden formáját szigorúan tiltják (Constitution 
of India, 2021).

Noha napjaink és a közelmúlt valósága sokszor ezzel ellentétes képet mutat, érdemes felidéznünk 
azokat a vallási vonatkozású kulturális, és a vallási közösségeket érintő politikai momentumokat, 
amelyek a vallási türelem társadalmi hagyományaként, a változatosságot nemcsak, hogy elfogadó, 
de arra értékként tekintő szemléletmód megtestesítőiként értelmezhetők.

Már a védikus vallási irodalomban felbukkan az egyetlen igazság többféle lehetséges interpretációjá-
nak gondolata (Doniger, 2000), a kései védikus korban keletkezett upanisadokban pedig több helyen 
is, legközvetlenebb módon a Maha Upanisadban megjelenik az egész világ egyetlen családként való 
értelmezése (Mahakavya, é.n.). A vallási türelem indiai továbbélésében fontos szerepet játszik a hin-
du világfelfogás egyéni értelmezése előtt nyíló nagyfokú szabadság, amely a blaszfémia és eretnekség 
ideája számára nem biztosított teret (Lingen, 2008).

A vallások közti egyenlőség, az általuk képviselt eszmék egyetemes igazságának gondolatát India 
számos uralkodója is magáévá tette. Ezek közül az e tekintetben legnagyobb hatású államférfiról 
érdemes külön is megemlékeznünk. E felfogás képviselője volt az indiai történelem mindmáig leg-
emblematikusabb alakjai közé tartozó, a Maurja Birodalom (i.e. 322-185) keretei között az ország 
politikai egységét elsőként megteremtő, a buddhizmus indiai elterjedésében a legnagyobb szerepet 
játszó Asóka császár (i.e. 268-231), akinek híres, szikla- és oszlopfeliratok formájában fennmaradt 
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rendelkezései közül jó néhány a megbékélés, a vallási tolerancia politikájának érvényesüléséről ta-
núskodik (Tenigl-Takács, 1997). Az Indiát szintén egy óriás birodalomban egyesítő mogul Nagy 
Akbar császár (ur. 1556-1605) ugyancsak számos, a vallásközi békét erősítő intézkedést hozott, ud-
varában több vallás tanítója kapott lehetőséget a hithirdetésre. Részben ezek, részben hatalmi meg-
fontolások vezettek az általa alapított, a különféle tanok egybeolvasztása révén kialakuló új, bár rövid 
életű eklektikus-szinkretista vallás, az Isteni Hit jelentésű Dín-i-Iláhi megszületéséhez (Antonova 
et al., 1981).

India történetét tulajdonképpen a békés úton vagy hódítókként érkező közösségek (muszlimok, ke-
resztények, zsidók) és kultúrájuk, vallásaik befogadásának és integrációjának kontextusában is értel-
mezhetjük. E vonatkozásban külön is kiemelésre érdemesek azok a csoportok, amelyek éppen vallási 
meggyőződésük következtében voltak kénytelenek elhagyni eredeti hazájukat. A legtipikusabb pél-
dáját nyújtják ennek az iszlamizálódó Perzsiából az I. évezred második felében menekülni kénytelen 
zoroasztriánus vallású párszik, vagy az ugyancsak Perzsiában, a 19. században életre hívott bahá’í hit 
Iránban ma is üldöztetést elszenvedő képviselői.

Az indiai kisebbségi vallásközösségek rangját, megbecsültségét vélik néhányan felfedezni abban, 
hogy a társadalmi érvényesülés számára nagy lehetőségeket biztosító pályákon, például a filmszak-
mában, a hadseregben vagy a politikában e csoportok tagjai, főként a muszlimok és a szikhek né-
pességbeli részarányukhoz képest felülreprezentáltak. Noha nem vallási vonatkozású fejlemény, de a 
kisebbségek nagypolitikában való jelenléte kapcsán e helyütt érdemes emlékeztetni arra, hogy éppen 
a napokban, 2022. július 25-én lépett hivatalba India első törzsi származású, egyben második női 
köztársasági elnöke, Droupadi Murmu, ami tehát kétszeresen is pozitív fejlemény.

3.2.  Az egység látszatát kikezdő vallásközi konfliktusok  
Indiában

Ugyanilyen könnyen találhatunk azonban olyan példákat is, amelyek a fentebb jelzett tényekkel, és az 
azokból levonható, az indiai vallási toleranciára vonatkozó pozitív végkövetkeztetéssel szemben arra 
utalnak, hogy az előbbiek alapján kirajzolódó kép meglehetősen felszínes és idealisztikus, a valóság 
viszont ennél jóval összetettebb, sok tekintetben pedig egyenesen illúzióromboló (Zagyi, 2013).

A gyarmati múltba visszanyúló, mesterségesen gerjesztett hindu-muszlim konfrontáció továbbélését 
jelző erőszakcselekmények irodalmi feldolgozásai, illetve az ezekről tudósító médiahírek viszonylag 
széles körben ismertek, így e helyütt most csupán az ezzel kapcsolatos legfontosabb történelmi-tár-
sadalmi körülményekről essék szó. Mindenekelőtt arról, hogy a hindu-muszlim szembenállás, ter-
mészetét tekintve, részben politikai töltetű, részben a kulturális legitimáció kérdésköre kapcsán, 
azaz a hindu India – muszlim India ellentét kontextusában felmerülő probléma. Gyökerei a szub-
kontinensen az indo-muszlim civilizációt kiteljesítő mughalok uralmának hanyatlásával, illetve az 
India fölötti muszlim politikai dominancia visszaszorulásával egyidejűleg, de attól nem függetlenül 
felerősödő hindu hatalmi törekvések megjelenésének idejéig, a 17-18. század fordulójáig vezethetők 
vissza. A hindu marathák és a muszlim mughalok közt a Dekkán északnyugati részén, jellemzően 

a mai Gujarat, Madhya Pradesh és Maharashtra államok területén vívott közel harminc éven tartó 
háborúból győztesként kikerülő és India jelentős részét önálló birodalmukba integráló marathák 
diadala és a hosszú múltra visszatekintő fényes dicsőségű hatalmukat elveszítő mughalok közt erő-
szakos formát öltő legitimációs küzdelem sok tekintetben a napjainkban sem csituló hindu-muszlim 
vallási ellentét egyik fontos tényezője.

Itt érdemes megjegyeznünk, hogy a hinduk és muszlimok közötti összecsapások döntő részben ma 
is ezen a területen összpontosulnak. Ezek közül a vallási-kulturális legitimáció, a szimbolikus jelen-
tőséggel bíró szakrális terek fölötti önrendelkezés direkt vonatkozásai és az erőszakhullám mérete, 
az áldozatok nagy száma miatt talán a legemlékezetesebb eset a mai Uttar Pradesh állam területén 
található Ayodhyában a 16. század elején épült mughal kori Babri-mecset (Babri Masjid) szélsőséges 
hindu nacionalista szervezetek (Vishva Hindu Parishad, Bajrang Dal) tagjai által 1992-ben történt 
lerombolását követően kitört, több ezer halálos áldozattal járó országos tömeglázadás volt. Igazi 
jelentősége azonban mégis abban áll, hogy egy több mint 450 éves, a Mughal Birodalmat alapító 
Babur császár nevét viselő, az indo-muszlim civilizációt és politikai hatalmat, tágabb kontextusban a 
legalább ezeréves indiai muszlim jelenlétet szimbolizáló mecset pusztult el, amely a hinduk szerint a 
Rama isten szülőhelyeként tisztelt, vagyis sokkal erősebb legitimációval bíró korábbi szentély helyén 
épült. Az épület elpusztításával tehát a hindu India jelképesen újabb győzelmet aratott a muszlim 
India fölött. A Babri Masjid lerombolása nyomán fellángoló erőszak utóéletéhez tartozik a több száz 
halálos áldozatot szedő 2002-es gujarati lázongás, amely az Ayodhyából hazatérő hindu zarándoko-
kat szállító vonatnak a Gujarat állambeli Godhra vasútállomásán történt kigyulladása nyomán tört 
ki. Az 59 ember halálával végződő vonattűz okozásával muszlimokat vádoltak meg, majd ítéltek el, 
de az eset körülményei megnyugtatóan máig sem tisztázódtak (Metcalf & Metcalf, 2012).

A két közösség közötti, időnként véres és tömeges erőszakba torkolló szembenállás eddigi legbru-
tálisabb, egyes becslések szerint (Necrometrics, é.n.) akár egymillió halálos áldozatot is követelő 
eseménye azonban a Brit-India 1947. évi felosztását követően tömegessé váló, Pakisztán és India 
közti menekültáradatban kirobbanó, az egymással szembeni kölcsönös félelem és gyűlölet szülte 
tömegmészárlás volt, amelynek előzményei nem kis részben a korábbi brit gyarmati adminisztráci-
ónak a muszlimok és hinduk közti érdekellentéteket kiélező, az utóbbiak nacionalista-függetlenségi 
mozgalmának gyengítését célzó politikájában gyökereztek (Balogh, 1988).

A hindu India – muszlim India közötti legitimációs harc kontextusában nyer értelmet a tagálla-
mi és szövetségi kormányzatok részéről hol színlelt módon, hol nyíltan támogatott, az ország hin-
du kulturális jellegének elvesztését, a hindu demográfiai túlsúly gyengülését, a felekezeti status quo 
megbomlását valós veszélyként láttató, a 21. század közepére muszlim többségű Indiát vizionáló, 
konfliktusgerjesztő hindu nacionalista politika, amelynek hivatkozási alapja a muszlimok valame-
lyest magasabb fertilitása és népességbeli részarányuk ebből következő mérsékelt növekedése. Az in-
diai népességből való részesedésük a 2001. évi 13,4%-ról, 2011-re 14,2%-ra nőtt ugyan, de továbbra 
sem jelentenek a hinduk számára valós demográfiai kihívást. Ennek ellenére egyre erősebben terjed 
ez utóbbi ténynek a muszlim térfoglalás eszközeként és potenciális erőszakforrásként való interpre-
tálása (Brahmachari, 2017).
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Napjaink sajnálatosan egyre gyakoribb, a vallásközi ellentétek újabb frontjának kiéleződését jelző 
eseményei, a régi múltra visszatekintő hindu-muszlim ellentéttel szemben csak kevéssé ismertek. 
Maga a jelenség pedig nem más, mint a hitterjesztés, valamint a vallás és meggyőződés megváltozta-
tására vonatkozó szabadságjogok csorbulása, ami kormányzati oldalról főként az utóbbi években né-
hány tagállamban életbe lépő, vallásváltást korlátozó jogszabályokban, a társadalmi ellenségeskedés 
vonatkozásában pedig a szélsőséges hindu szervezeteknek a leghátrányosabb helyzetű csoportokat 
megcélzó, elsősorban keresztény missziók térítő tevékenysége által kiváltott erőszakos válaszlépése-
iben ölt testet.

Ha a népességszámukat, gazdasági erejüket tekintve kevésbé jelentősnek számító Himachal Pradesh 
és Arunachal Pradesh államoktól eltekintünk, azt látjuk, hogy az ilyen típusú törvényeket bevezető 
nagyobb államok Rajasthantól Madhya Pradeshen és Chhattisgarhon át Odisháig – Gujarat kivé-
telével – gazdasági teljesítménye, életszínvonala az indiai átlag alatti, ugyanakkor a leghátrányosabb 
helyzetű társadalmi csoportokat alkotó jegyzett kasztok és jegyzett törzsek lakosságszámbeli arányát 
figyelembe véve az országos átlag fölötti értékekkel rendelkeznek (Zagyi, 2013).

A konverzió lehetőségét korlátozó első tagállami törvények az 1960-1970-es években születtek, majd 
az ilyen jellegű jogszabályalkotás, illetve -módosítás a 2000-es évek elején vett nagyobb lendületet. 
E szándékot a jogszabályok megalkotói nem vállalják, nem is vállalhatják fel nyíltan, és ez már a 
törvények elnevezéséből is kitűnik, hiszen azokat valójában vallásszabadsági törvényeknek hívják, fő 
céljuknak pedig a kényszer által motivált vallásváltások megakadályozását tartják.

E jogszabályokban a szándékazonosságot tükrözve sok közös vonás fedezhető fel: a kaszthierarchia 
alján elhelyezkedő hindukat megcélzó missziók tevékenységének korlátozása, a kialakult vallási ará-
nyokat módosító egyik lehetséges tényező kiiktatása, a hindu nemzet fenyegetettségének rémét hir-
dető radikális mozgalmak, pártok politikai igényeinek kiszolgálása. De ilyen a kényszer fogalmának 
rendkívül széles értelmezési lehetőséget biztosító terminológia, melynek alapján személyek vagy cso-
portok számára vonzónak tűnő perspektíva felmutatása, társadalmi, illetve lelki-spirituális előnyök 
kilátásba helyezését felhasználó missziós munkakényszernek minősül. Ez pedig az áttérést érvényte-
lenítheti, ezzel pedig a vallásközi arányok közti nagyobb mértékű átrendeződésnek is gátat szabhat.

Hogy e törvények valójában kiket akarnak megvédeni kiktől, az a konverzió fogalmának megha-
tározásából is nyilvánvaló, hiszen több esetben közvetve vagy közvetlenül kizárja a más vallásra 
történő áttérés köréből az egyén eredeti, ősiként, őshonosként, hazaiként, az ősök által követettként 
megjelölt vallásához való visszatérést, ami jogszabályi korlátozástól mentesen megtehető. Az újab-
ban megalkotott törvények közös vonása továbbá a vallásváltás szándékának, illetve időpontjának 
előzetes bejelentési kötelezettsége, ami lehetőséget ad a konverzió körülményeinek törvényességi fe-
lülvizsgálatára, adott esetben annak megtagadására. A valláscserében érintettek és emberi jogi szer-
vezetek állásfoglalása szerint viszont azt a célt szolgálja, hogy az esemény időben az ellenérdekelt 
hindu mozgalmak, aktivisták tudomására juthasson. 

A jogszabályok egyébként akár három évig terjedő szabadságvesztést is kilátásba helyeznek a tör-
vénybe ütköző módon végzett térítőmunkáért, a büntetési tételek pedig, jelezve a törvényalkotók va-

lódi szándékát a gyerekek és nők mellett a dalitok, azaz a legkönnyebben megnyerhetők illegálisnak 
minősített áttérítése esetén még súlyosabbak lehetnek (Arora, 2012). 

A téma egésze szempontjából kulcsfontosságú kérdés, hogy miként léphettek hatályba a köztársaság 
alkotmánya által garantált vallási szabadságjogokkal összeegyeztethetetlennek tűnő konverzióelle-
nes tagállami törvények. Ez a helyzet a hitterjesztés jelentéstartalmának sajátos értelmezése, bírósági 
ítélettel (Osuri, 2013) is alátámasztott felfogása következtében állhatott elő. E szerint a vallások, il-
letve azok hitelveinek terjesztése, népszerűsítése, propagálása nem foglalja magában szükségszerűen 
a szabad hittérítés jogát, ami egyúttal a meggyőzés lehetősége és a meggyőződés önkéntes megvál-
toztatásának szabadsága közötti logikai kapcsolat létezésének tagadását is jelenti (Suleman, 2010).

A vallásváltással összefüggő fizikai erőszak, ami nem ritkán halálos áldozatokat is követelő ösz-
szecsapásokba torkollik (Pew Forum, 2009), az utóbbi években állandósult, minthogy a szélsőséges 
kommunalista mozgalmak és pártok a rögzült vallási arányokat módosítani képes lehetőségek között 
a muszlim népesség hindukénál magasabb természetes szaporodása mellett valós esélyként számol-
nak a keresztény missziós tevékenység demográfiai következményeivel is, aminek durva, sértő képi 
megjelenítései sem ritkák (Brahmachari, 2013). 

4.  A nőkkel szembeni negatív diszkrimináció egyik 
jellegzetes indiai példája: a hozományadás  
szokásának hagyományából fakadó erőszak

Az „Egység a sokféleségben” ideálkép gyakorlati érvényesülésének tehát a politikai és szociális érde-
kellentétek, illetve a különféle hierarchiacsoportok által keresztül-kasul szabdalt, rendkívül sokrétű 
társadalmi közeg gátat szab. A fentiek mellett ennek egyik jellegzetes eleme a nők és férfiak közti 
értékkülönbségből fakadó törésvonal is, amely a többé-kevésbé egységes és fenntartható társadalom 
létrejöttét ugyancsak akadályozza. A nőkkel, lányokkal szembeni negatív diszkrimináció számos 
példájával találkozhatunk Indiában, amelyek végső soron mind a nőknek a patriarchális család-
struktúrában betöltött alárendelt szerepére vezethetők vissza (Zagyi, 2021). Ezek közül itt most a 
hozományadás kényszere következtében a nők által elszenvedett erőszak okait és következményeit 
mutatjuk be. 

A jelentős nagyságú hozomány biztosításának, illetve az arra irányuló igénynek a tartós fennma-
radása nyilvánvalóan összefügg a patrilineáris öröklési rendszerből eredő azon szociálökonómiai 
törvényszerűséggel, amely szerint a lányok, szemben a fiúkkal, különösen az elsőszülöttekkel, akik 
apjuk halála után a család továbbélését lehetővé tévő termelőeszközök és ingatlanok birtokába ke-
rülnek, ún. premortem hagyaték gyanánt rendszerint jóval kisebb értékű, de még így is nagy terhet 
jelentő hozomány formájában részesülnek a szüleik által felhalmozott javakból, amellyel azonban 
házasságkötésüket követően férjük családi vagyonközösségét erősítik.
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A hozományadás nagyrészt vallási hovatartozástól függetlenül létező gyakorlat, az elterjedtségének 
mértékében, illetve összegében mutatkozó különbségek inkább területi alapon, a patriarchális társa-
dalmi berendezkedés hagyománya által erősen érintett indoárja Észak, és a nők gazdasági-szociális 
önállósága számára jóval nagyobb teret biztosító dravida Dél közötti viszonyrendszerben értelmez-
hetők. Északon a hozományt illető elvárások tekintetében sem a gazdasági létalapjának felszámo-
lását célzó polgári jogi törvényalkotás, sem pedig a felkínálásának vagy elfogadásának kriminalizá-
lására irányuló büntetőjogi intézkedések ellenére nem következett be érdemi változás (Dalmia & 
Lawrence, 2005).

A menyasszony családja számára óriási anyagi terhet jelentő, ezért a nők diszkriminációját generáló 
hozományforgalom visszaszorítása érdekében született meg 1961-ben az annak megszüntetéséről 
rendelkező, büntetőjogi szankciókat is tartalmazó törvény, a Dowry Prohibition Act (1961), amely 
az egyes tagállamokban azt megelőzően is létező hozományellenes jogszabályok tartalmi elemeinek 
egységes keretbe foglalásával és szövetségi hatáskörbe rendelésével konszolidálta a hozománnyal 
kapcsolatos tilalmi intézkedéseket (WCD, é.n.).

A törvény, amely egy mély gyökerekkel rendelkező hagyomány táplálta társadalmi norma felszá-
molásának céljával született, de amelynek a betartatása a tradíciók és szokások kötelékéből való 
szabadulást rendszerint határozottan és tartósan elutasító indiai társadalom ellenében, nem utol-
sósorban a tettenérés lehetőségének korlátozottsága okán is szinte lehetetlen, a rendelkezéseinek 
megszegése esetére nagyon súlyos büntetési tételeket helyez kilátásba. Mindazok, akiket hozomány 
átadásában és elfogadásában, vagy ezen cselekményekre való felbujtásban, illetve azok elkövetésének 
támogatásában bűnösnek találnak, minimum ötéves időtartamú szabadságvesztéssel és a hozomány 
értékének megfelelő nagyságú, de legalább 15 000 rúpia (kb. 60 000 Ft) összegű pénzbüntetéssel 
sújthatók. A vonatkozó jogszabály meglehetősen tág értelmezési keretet biztosító definíciója szerint 
hozománynak minősül minden, a házasságkötéssel összefüggésben felkínált és átvett, tulajdonba 
vehető, birtokolható jószág (property), sőt már az ennek felajánlását és elfogadását rögzítő megál-
lapodás (valuable security) is, függetlenül attól, hogy a hozományra vonatkozó bármilyen kontrak-
tust a törvény eleve (ab initio) semmisnek nyilvánít. Ráadásul nemcsak a ténylegesen megvalósuló 
hozományforgalom és az azt előkészítő szerződések, hanem az arra irányuló, direkt vagy indirekt 
módon megvalósuló igénybejelentés is jogellenes, és hat hónaptól két évig terjedő börtönbüntetéssel, 
valamint 10 000 rúpiás (kb. 48 500Ft) pénzbírsággal sújtható.

A hozomány azonban nem egyszerűen csak a közvetlenül jelentkező anyagi terhek, illetve a lányokat 
érintő nemi diszpreferencia és diszkrimináció vonatkozásában, hanem az újonnan házasodott nők fi-
zikai és pszichés biztonságának, vagy akár életének veszélyeztetettsége tekintetében is nagyon súlyos 
társadalmi kihívást jelentő tényező. A férfiak egy része ugyanis kizárólag a hozomány megszerzése 
miatt házasodik, ennek érdekében pedig nem ritkán ún. hozomány-bűncselekmények elkövetésével 
feleségüket megalázó, kegyetlen, erőszakos bánásmódban részesítik, öngyilkosságba hajszolják vagy 
háztartási balesetnek beállított, az indiai büntető törvénykönyvben (IPC, 1860) a szándékos embe-
rölés speciális eseteként külön nevesített, és hét évtől életfogytig terjedő börtönbüntetéssel (§304B) 
szankcionálható hozománygyilkosságot elkövetve próbálnak tőlük megszabadulni. Bizonyos esetek-

ben az is előfordul, hogy a hozomány a védelmi pénz szerepét veszi át, amelyet a feleség testi épsé-
gének vagy életének garantálása fejében annak szüleit megzsarolva, tőlük rendszeres időközönként 
kikényszerítenek (Bloch & Rao, 2002), ennek visszautasítása esetén pedig a nőt gyakran valamilyen 
jól égő folyadékkal, benzinnel vagy fűtőolajjal leöntik és felgyújtják, azaz élve elégetik (Lakhani, 
2005). Ez a hozománygyilkosság egyik tipikus végrehajtási módja (bride burning), ami Indiában 
nagyjából 2 500 halálos áldozatot szed évente (Kumar & Kanth, 2004). 

A Nemzeti Bűnügyi Nyilvántartási Iroda (National Crime Records Bureau) összefoglalójának 
(NCRB, 2016) adatai szerint egyébként a kifejezetten nők ellen irányuló – széles skálát felölelő, a 
büntető törvénykönyv (Indian Penal Code, IPC), valamint az egyedi jelentőségű és lokális vonatko-
zású ügyek jogszabályi alapját képező ún. speciális és helyi törvények (Special and Local Laws, SLL) 
hatálya alá tartozó, a „leskelődés”-től (voyeurism) a nemi erőszakig, a rejtőzködve történő megfigye-
léstől (stalking) a savas támadásig, a hozománnyal kapcsolatos szabályok megsértésétől az ember-
rablásig stb. terjedő – cselekménytípusok összesített száma 2016-ban 338 954 volt, ami az Indiában 
elkövetett, pontosabban ismertté vált – az IPC és az SLL által együtt büntetni rendelt – 4 831 515 
bűncselekménynek pontosan a 7%-a.

Az adatokból világosan kitűnik, hogy a nőkkel szemben elkövetett (nyilvánosságra került) összes 
erőszakos cselekmény közel egyharmadát a férj vagy annak rokonai által mutatott kegyetlen bá-
násmód, egytizedét pedig a nők házasság, illetve házasságra kényszerítés céljából történt elrablása, 
megszöktetése teszi ki. Ennek kapcsán hadd emlékeztessünk arra, hogy ez utóbbi bűncselekmény 
az, amelynek a relatív esetszáma és az indiai fiú-, illetve férfitöbblet nagysága (maszkulinitási index), 
ezzel együtt a férjhez adható lányok számában jelentkező hiány mértéke között a legszorosabb kor-
reláció tapasztalható (Zagyi, 2021).

A vonatkozó statisztikai adatoknak az összindiai, illetve tagállami szint mellett az ún. metropolitán 
régiók, azaz a kétmillió főnél népesebb nagyvárosi agglomerációk szerinti bontásban történő vizsgá-
lata egyébiránt azt mutatja, hogy a hozománygyilkosság és a házasság (ra kényszerítés) céljából tör-
ténő emberrablás vidéken, míg a feleséggel szembeni kegyetlen bánásmód inkább a nagyvárosokban 
gyakori. 

5. Összefoglalás
A tanulmányban arra tettünk kísérletet, hogy a kongresszus párti, gandhiánus politikai nemzetesz-
ményt kifejező az „Egység a sokféleségben” országképet vizsgálva rámutassunk egyrészt az indiai 
sokféleséggel, másrészt az egység helyzetével kapcsolatos tényekre. India földrajzi, történelmi, kul-
turális, vallási etnolingvisztikai, társadalmi sokszínűsége valóban a trópusi dzsungelek áttekinthe-
tetlenül zsúfolt, egymásba kapaszkodó növényvilágára emlékeztet (Hahn, 1980). Ez a változatosság 
azonban nemcsak gyönyörködtet, de óhatatlanul a társadalmi feszültségeket, konfliktusokat, számos 
esetben a fizikai erőszakig fajuló szembenállást gerjesztő adottság.
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Az elfogadás, az egymás iránti türelem, mint a valódi egység záloga, azonban, bár találhatunk jó 
néhány példát erre is, valójában többnyire csak az elvek és a szimbolikus gesztusok szintjén létezik. 
Az indiai hétköznapok gyakran véres, de nem feltétlenül kirakatba helyezett, noha oda sokszor 
beszüremlő valósága azonban sokkal inkább azt jelzi, hogy a változatosság különféle társadalmi 
törésvonalak formájában az egységesnek láttatott Indiát bomlasztó tényező. 

A diverzitásból fakadó társadalmi dezintegráció három típuspéldáján keresztül világítottunk rá az 
„Egység a sokféleségben” az állameszme ellentmondásos voltára. India politikai egységét két, egy-
mástól ideológiai hátterét tekintve különböző, de céljaiban és jellegében nagyon is hasonló fegy-
veres szeparatista mozgalom igyekszik rombolni: a kasmíri muszlimok dzsiháddá fejlődő harcával 
és a maoista-naxalita lázadók szélsőbaloldali ellenállásával szemben a szövetségi kormány immár 
több évtizede, jelentős rendőri és katonai erőt lekötve kénytelen felvenni a küzdelmet. Nem kevésbé 
komoly kihívást jelentenek India nemzetállami egysége szempontjából a vallásközi konfliktusok, 
amelyeknek két különböző frontját, az alapvetően politikai-kulturális alapú legitimációs harcként 
értelmezett hindu-muszlim konfrontációt és a keresztény missziók tevékenysége nyomán jelentkező 
szembenállást vizsgálva megállapítottuk, hogy ezek valójában nem is klasszikus értelemben vett 
interkommunalista ellentétek, hanem a többségi hindu közösség mögött kiálló, szövetségi és helyi 
kormányok, valamint a kisebbségi vallásközösségek közötti konfliktusok.

Utolsóként egy, a társadalmi egység tekintetben nem kevésbé fontos momentumra, a férfiak és nők 
között feszülő, a társadalmi értékkülönbségen nyugvó konfliktusforrásra, a nőknek a hagyományos 
patriarchális családstruktúrában betöltött alárendelt szerepéből következő negatív diszkrimináció-
jára, illetve ennek egy tipikus formájára, a hozományadás szokása által gerjesztett erőszakra hívtuk 
fel a figyelmet.
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