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ELŐSZÓ 

 

 

Az indiai kultúra és történelem kutatását 1997-ben kezdtem, mint a téma iránt 

érdeklődő angol-történelem szakos hallgató. Az angol és magyar nyelvű szakirodalom alapján 

első szakdolgozatomat az indiai társadalmi struktúra szerveződéséről írtam, amivel egyben az 

országos TDK rendezvényen két ízben is szerepeltem. Az érdeklődés a társadalom ókori és 

középkori szerkezetéről a modernitás problematikája felé, de az indiai történelem iránti 

érdeklődés megmaradt.  

 

Az indiai politikai és társadalmi viszonyok leírásához szükséges elméleti-módszertani 

hátteret doktori iskolám, az Atelier Magyar-Francia Társadalomtudományi Központ nyújtotta. 

Itt szeretnék elsősorban témavezetőmnek, Sonkoly Gábornak köszönetet mondani 

útmutatásáért, türelméért és segítőkészségéért. A téma további szakmai vizsgálatához pedig 

nagy segítségemre volt, hogy ösztöndíjasként kilenc hónapot a párizsi École des hautes études 

en sciences sociales (EHESS) egyetemen tölthettem. Az itt kapott segítséggel és útmutatással 

megtörtént a téma konkretizálása, amiért hálás vagyok ottani témavezetőmnek Catherine 

Cémentin-Ojha-nak. Az ő segítségével tudtam hozzáférni forrásaim túlnyomó részéhez, a 

Bibliothèque du Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud gyűjteményéhez és kiváló 

mikrofilm készletéhez. A nemzeti hős koncepció alkalmazhatóságában és annak indiai 

kontextusba helyezésében az EHESS másik két oktatója is a segítségemre volt: Sabina Loriga 

és Kapil Raj.  Emellett köszönettel tartozom kedves kollégáimnak, Virág Tündének és 

Majtényi Györgynek, akik szintén segítettek a disszertáció véglegesítésében.  

 

A kutatás során szerettem volna olyan eredményeket felvonultatni, amelyek az 

általános megállapítások helyett India specifikumaira koncentrálnak. Éppen ezért szándékosan 

mellőztem az indiai történelem sémáinak az ismétlését, mert nem láttam szükségét egy újabb 

„India történetének felvázolása”, vagy „Gandhi életének bemutatása” fejezeteknek. Remélem 

sikerült elérnem a célom és az Olvasó egy új nézőpontból tudja majd szemlélni az indiai 

történelem folyamatait és változásait.  
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(1)Bevezetés 

 

 

(1.1.) A kutatás tárgya: az indiai nemzetépítés 

 

A dél-ázsiai nacionalizmusokat magyarázó tanulmányok túlnyomó része azon a 

feltevésen alapul, hogy az antikolonista társadalmi rétegek, vezető értelmiség, kasztok, 

etnikumok, vallási és nemek közti megosztottságot egy széles körű egység alá rendelte, amely 

az idegen uralom ellen irányult a tiszta, autentikus, őshonos kultúra megőrzése céljából. Az 

indiai nacionalizmus történetének felvázolásában gyakran jelennek meg hasonló, talán 

túlzottan leegyszerűsítő képletek, amelyek a jelenséget egy gyarmati/függetlenségi 

oppozícióra redukálják. Amennyiben különbséget teszünk a nacionalizmus módozatai között 

és a kérdést egy politikai/kulturális dimenzióba helyezzük, láthatjuk, hogy ezek a politikai 

mozgalmak, egyrészt keresik a lehetőséget, miként változtathatják meg, vagy mozdíthatják el 

az idegen uralmat, másrészt egy szociokulturális, vagy vallásos reformba/megújulásba 

merítkeznek a társadalom mobilizálása, valamint megjelenésük/szerepük legitimálása 

érdekében.
1
 Az indiai társadalomban már a britek elleni küzdelem előtt is jelen volt az 

ellenállási egységfronton belüli nivellálódás, ezért a nacionalizmusokban kifejeződésre kerülő 

érdekellentétek szorosan hozzákapcsolhatóak a gyarmati adminisztráció bevezetése előtti idők 

politikai, kulturális és gazdasági berendezkedéséhez. Mint ahogy a 19. századi európai 

nacionalista mozgalmaknál megkülönböztethetünk etnikai, polgári és kulturális jellegű 

mozgalmakat,
2
 a dél-ázsiai (és általában a nyugati/észak-amerikai politikai fejlődéstől eltérő) 

kontextusban sem kevésbé releváns a nacionalizmus típusainak és stációinak elkülönítése. 

Nem feltétlenül szerencsés továbbá a nyugati típusú nacionalizmust „polgárinak” és a 

gyarmatosítás alóli felszabadulást óhajtó keleti nacionalizmust „etnikainak” nevezni, mert sok 

tekintetben nem nyújtanak kellő mélységet a hasonló megnevezések, ha teljesen alaposak 

kívánunk lenni, sem a nyugati, sem a keleti nacionalizmusoknál.
3
 Hasonló modulok 

                                                             
1 CHATTERJEE, Partha: The Nation and Its Fragments, New Jersey, Princeton University Press, 1993. 4-11. 
2 HOBSBAWM, Eric J.: Nation and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990. 20-22. 
3
 KOHN, Hans: The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background, New Jersey, Transaction, 

2005. 329-331. Habár tisztában vagyunk vele és elfogadjuk Brubaker érvelését, miszerint  Kohn klasszikus műve 

sokkal szofisztikáltabb és alaposabb, mint ahogyan sokszor kritikusai beállítják, de az 1944-ben először kiadott 
könyv értelmezései a nyugati és keleti nacionalizmus felosztását illetően napjainkig meghatározzák a 
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alkalmazásával talán a legáltalánosabb folyamatok magyarázhatóvá válnak, de nem kaphatjuk 

meg azokat a specifikumokat, amelyek igazán közelebb visznek az adott mozgalmak mélyebb 

megértéséhez. A gyarmati Indiában felemelkedő politikai/kulturális nacionalista diskurzusok 

különféle mélységű és intenzitású kapcsolatban álltak egyéb számottevő közösségi 

mozgalmakkal, amelyek különösen fontosakká váltak a késő-gyarmati időszakban. Az 1918 

utáni években több autonóm kezdeményezés formálódott a gyári munkások, paraszti 

társadalmak, alávetett kasztok, vallási identitások, etnikai és nyelvi képződmények és a nők 

jogaiért harcolók közt. Az antikolonista középosztály vezette nacionalizmus a tömegek 

erejével akart nyomást gyakorolni a brit uralomra, de ezt csak olyan engedmények és 

kiegyezések sorával tudta létrehozni, amelyek alapvető elveivel korábban nem értett egyet, 

vagy egyszerűen negligálta.  

A főáramlattól eltérő mozgalmakkal való konszenzus egyre tágította az Indiai 

Kongresszus Párt politikai határait és az 1920-as és 1930-as években felbukkanó szocialista és 

kommunista csoportok tovább alakították/befolyásolták a párt arculatát. A Kongresszus 

vezetősége úgy volt képes fenntartani politika hegemóniáját, hogy fokozatosan bővítette 

programját és jelentős, ám több szempontból korlátozott változtatásokat (pl. a földreform 

gondolata, kezdeményezések a munkaügyi törvényhozás területén, a pozitív diszkrimináció 

bevezetése a súlyosabb kaszt kirekesztés enyhítésére stb.) hajtott végre az eredeti 

elképzeléseihez képest.
4
 Már az 1930-as években elkezdődtek a viták egy későbbi, részben 

tervgazdálkodást megvalósító új gazdaságpolitikáról, amely az akkori sikeresnek tűnő szovjet 

modellt vette alapul. Ennek a Kongresszusra jellemző, többféle érdeket tömörítő hegemonikus 

politikai akaratképzésnek többféle olvasata létezik. Leginkább a mesterien eltervezett 

stratégia segítségével sikeresen létrehozott nemzeti egységfrontot szokás elkönyvelni a 

Kongresszusnak, azonban az alacsonyabb kasztokból származó, dalit vezetők szerint a 

Jawaharlal Nehru által vezetett elitista politika egyszerűen elárulta a tömegmozgalmakat.
5
 

Más megközelítések sokkal inkább Mohandas Karamchand Gandhi személyes 

karizmájára és filozófiájának gyakorlati megvalósításaira helyezik a hangsúlyt, mivel képes 

volt maradandó értéket teremteni azzal, hogy felismerte mennyire káros a megosztó politika, 

                                                                                                                                                                                              
nacionalizmusról szóló társadalomtudományi diskurzusokat. A kérdésről részletesebben: BRUBAKER, Rogers: 

The Manichean Myth: Rethinking The Distinction Between ’Civic’ and ’Ethnic’ Nationalism. In: EKRIESL, 

Hanspeter-ARMINGEON, Klaus-SIEGRIST, Hannes-WIMMER, Andreas (szerk.): Nation and National 

Identity: The European Experience in Perspective, Zürich: Ruegger.1999. 55-71. 
4 SARKAR, Sumit: Nationalism and Poverty: discourse of development and culture in 20th century India. In: 

Third World Quarterly, 29. 2008.  No. 3. 429-445.   
5 SARKAR, 2008. 438. 
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és sokkal inkább a polarizálódás és az ellenfelek/barátok közti dialógus megteremtésében látta 

India függetlenségének jövőjét.
6
 Akármelyik interpretációt is részesítjük előnyben a 

szubkontinens döntő része elfogadta a függetlenség utáni alkotmányt, amely a demokrácia, a 

szekularizmus, szociális igazságosság és a föderalizmus elveit tartalmazta. A felsorolt 

alaplevek ugyanakkor nem tartoztak szorosan hozzá sem a meglehetősen elitista szemléletű 

első generációs, 19. századi mérsékelt kongresszistákhoz, sem az őket 1907-től egyre 

komolyabb kihívások elé állító (sőt az operatív ügyekben egy időre felváltó) hindu 

nacionalistákhoz.
7
 A modern demokráciát megteremtő vívmányok alkalmazása 

elképzelhetetlen lett volna a tömegnacionalizmus és a számos alternatív szolidaritások közti 

együttműködés nélkül. Kétség kívül egy rendkívül összetett és változó intenzitású 

interakcióról volt szó, mivel a Kongresszus vezetősége sokáig nemzetellenesnek és 

angolbarátnak bélyegezte a saját halmazán kívül eső politikai törekvéseket. Az indiai 

nacionalizmus adekvát megértéséhez szükséges a hasonló komplexitások tanulmányozása és a 

gyarmati uralom ellen fellépő mozgalmak belső mozgásának és narratíváinak nyomon 

követetése.
8
  

 

(1.2.) A dolgozat felépítése: hindu nacionalizmus és a reprezentáció 

 

A kortárs társadalomtudományi vizsgálatokban alkalmazott habermas-i diszkurzív 

megközelítés szerint a politikai nyilvánosság nemcsak a társadalom szükségleteit képviseli, 

hanem a közhatalom szabályozó-ellenőrző funkciójának érvényesítését is magában foglalja. 

Az elmúlt másfél-két évtizedben annak lehettünk szemtanúi, hogy a közhatalom legitimációját 

szolgáló szimbolikus politizálás elemzése egyre nagyobb mértékben vált a történeti elemzések 

tárgyává. A kormányzati politika szimbolikus funkcióját nem kizárólag mint pártpolitikai 

stratégiát kell értelmezni, hanem a döntéshozó politika világa és a közéleti nyilvánosság 

találkozásánál képződő értelemvilágot, amely a szimbólumtermelés első számú tere.
9
 A 

                                                             
6 Gandhi morális fellépésével, a brit gyarmatosítás és az indiai társadalmi polaritások elleni harcával egy olyan 

ikonná vált, amely képes volt egy hatékony egységfrontot kialakítani a függetlenségi harcban.  HARDIMAN, 

David: Gandhi in his times and ours. Delhi, Permanent Black, 2003.  1-5. 12-22. 
7 A kifejezetten hindu nacionalista elveket valló három vezető nevét szokás megemlíteni: Bal Gangadhar Tilak, 

Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai. STEIN, Burton: A History of India, 2nd edition. Sussex, Wiley-Blackwell, 

2010. 274-276. A vezetők politikai elveikről lásd bővebben magyar nyelven: BALOGH András: A nemzeti 

kérdés Indiában. In: BALOGH András-ROSTOVÁNYI Zsolt-BÚR Gábor-ANDERLE (szerk.): Ádám Nemzet és 
nacionalizmus. Budapest, Korona,  2002. 159-287. 
8 SARKAR,  2008. 432-433. 
9 HABERMAS, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy 

kategóriájával kapcsolatban, Osiris, Budapest, 1999.  Lásd még: CALHOUN, Craig (szerk): Habermas and the 
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szimbólumtermelés és ezzel szoros összefüggésben a múlt politikai fölhasználásának 

társadalomtudományos kutatása már régóta kedvelt gyakorlat a tartósan demokratikus 

berendezkedésű nyugat-európai országok (pl. Franciaország) nemzetépítő folyamatainak 

mélyebb megismerésére. A 20. századi nemzetépítő törekvések a második világháborút 

követően a poszt-koloniális ázsiai országok (pl. India) elsődleges és hasonló minőségű 

jellemzőjévé vált. Ezekben az országokban a nemzeti szuverenitás utáni évtizedek ugyanis az 

új politikai berendezkedés megteremtése mellett a politikai önkifejezés más, nem (kizárólag) 

közigazgatási jellegeinek is teret engedett: az új politikai nyelv bevezetése, az újratemetés 

aktusa, új nemzeti ünnepek megtartása, a direkt politikai tüntetések, a koloniális világ 

jelképeinek lecserélése, vagy nemzetivé tétele mind-mind ebbe a folyamatba tartoznak bele. 

Ez természetesen nem ezt jelenti, hogy a politikai érdekérvényesítés a fiatal nemzettel 

rendelkező országokban csak a szimbolikus mezőben zajlik, mivel (jelen esetben) 

intézményes keretek között működő demokráciával rendelkező országról (India) van szó.  

A dolgozatunk problematikája alapvetően a politikai hatalom reprezentációs 

törekvése, amely a nemzeti hős alakjának társadalmi recepciójára építve kívánja szorosabbra 

fűzni a nemzeti egység érzését. Arra az összetett politikai, társadalmi és kulturális jelenségre 

kívánjuk felhívni a figyelmet, ami a nemzetépítő folyamatokban már a 18. század óta 

központi helyet foglal el, viszont a hatalmi kapcsolatokban betöltött szerepe kevésbé feltűnő. 

Ez a viszonylag rejtett jellege miatt mondhatjuk, hogy a hatalom legitimálása érdekében 

történő hős-termelés mesterséges és manipulatív. A mindenkori politikai hatalom 

letéteményesei láttatni és éreztetni akarják az állampolgárok közösségével a nemzeti egységet 

szimbolizáló tárgyakat (pl. szobrok, emlékművek, múzeumok) és személyeket (pl. hősök, 

mártírok, áldozatok), hogy értéket adjanak számukra. A nemzet Kantorowicz-i értelemben 

vett misztikus testének reprezentációi ugyanakkor nem feltétlenül találkoznak a társadalom 

igényeivel és etikai, vagy akár esztétikai elvárásaival. A politikai hatalom viszont a nemzetről 

alkotott diskurzusokat, vagy (a Foucault által nevezett) kijelentésváltozatokat, a legtöbb 

esetben annyira (olykor görcsösen) meg akarja szerezni (vagy tartani), hogy a folyamat 

közben generált érzelmeket nem lesz képes kontrolálni és ez könnyen társadalmi 

konfliktusokhoz vezethet. Az európai nemzetek (a szocialista érán kívüliek) már az 1960-as 

                                                                                                                                                                                              
Public Sphere. Cambrigde, Massachusetts, The MIT Press, 1992.; CROSSLEY, Nick and ROBERTS, John 

(szerk.): After Habermas New Perspectives on the Public Sphere. London, Blackwell, 2004. 
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évek óta olyan kihívásokkal (poszt-materiális társadalmi követelések, bevándorlás probléma, 

multikulturalizmus stb.) néznek szembe, amelyek azt bizonyítják, hogy a nemzet, mint 

egységes entitás még kialakulófélben van. Az indiai kontextusban a függetlenség kikiáltása 

óta a vallásközösségi (communal) harcok jelentik a legsúlyosabb társadalmi problémát és a 

felelőtlen, vallásos érzületre ható politikai akciók könnyen felkorbácsolják a hindu és 

muszlim közösségek közti feszültséget.  

A dolgozat címében szereplő intervallum a hindu nacionalista Bharatiya Janata Párt 

(BJP – Indiai Néppárt) kormányzati idejét takarja, mialatt a párt hozzálátott a saját nemzet-

képének társadalmi, politikai és szimbolikus installálásához. A BJP kormányzati ciklusa alatt 

végbement hősképzést elsősorban az országos indiai nyomtatott sajtóban közzé tett 

tudósítások és kialakult diskurzusok alapján elemezzük. A korpusz kiválasztásának 

szempontjánál figyelembe vettük a sajtóorgánum pozícióját és társadalmi elfogadottságát, 

mivel az országos sajtóvisszhangok tudják csak kellően megmutatni az adott politikai agenda 

körüli vitákat. A módszertani részben ezek után a hős és a nemzeti hős fogalmának 

történetével és társadalmi-politikai szerepével foglalkozunk. A fogalomtörténet és a 

koncepció tudományos vizsgálatának fejlődésén keresztül bemutatjuk a szakirodalom által 

alkalmazott elemzési módszereket, amelyek során feltérképezhetjük a hatalom legitimációs 

törekvéseit. Az indiai specifikumok felvázolása a dolgozat logikája szempontjából lényeges 

eleme a fejezetnek, de meg kell, hogy jegyezzük az indiai hős-képzés analizálása nem sokban 

tér el az európai modellektől, mivel az indiai politikai elit már a 19. századtól átvesz európai 

eszméket (liberalizmus, szocializmus, nacionalizmus, passzív rezisztencia stb.) és a nemzetté 

válás megkonstruálásának különféle politikai módszereit.    

A harmadik fejezetben röviden felvázoljuk a nemzet genezisének történetét és 

kialakulásának modelljeit (államnemzet, kultúrnemzet), majd megkíséreljük csoportosítani a 

kurrens nacionalizmuselméleteket. Bármennyire is csábító lenne elmélyedni ebben a témában, 

hiszen a nacionalizmuselméletek száma végtelen és a körülöttük kialakult vita kimeríthetetlen, 

számunkra a legfontosabb az indiai és hindu nacionalizmus jellemvonásainak megértése, 

amihez nyilvánvalóan ismerni kell az alapvető fontosságú tételeket, de a részletek elemzése 

ebbe a keretbe most nem tartozik bele. A hindu nacionalizmus, mint foglalom és diszkurzív 

fenomén szakirodalmi és politikai alkalmazásának tárgyalása után egy új értelmezési halmaz 

alkalmazását ajánljuk. A hindu nacionalizmus ugyanis számunkra egy reprezentációs 

nacionalizmus, mert a materiális politikai javak fejlesztésén kívül az ideológia és a 

szimbolikus politika is a reprezentációs térben mutatkozik meg. A párt hindu közösségekre 
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építő, ún. Hindutva ideológiája és vallásos nemzetképe nem valósult meg, holott mindkettő 

szerves részét képezi a párt és a párthoz kapcsolódó tömegmozgalmak krédójának. Abban a 

reményben, hogy a vallásos tömegek támogatását meg tudják őrizni anélkül, hogy egy 

radikális fordulattal az indiai szekuláris államot (és alkotmányt) ledöntve egy hindu államot 

hozzanak létre, a párt igyekezett reprezentációkon keresztül biztosítani híveit az elvek 

követéséről. Ennek a reprezentációs politikának legmarkánsabb aspektusa a BJP által 

mintaértékű cselekedeteket végrehajtott személyek beemelése a nemzet nagyjai közé. A 

negyedik fejezetben három esettanulmányon, három hős koncepción keresztül mutatjuk be ezt 

a folyamatot.  

A három személy (Sardar Vallabhbhai Patel, Deendayal Upadhyaya, Saurabh Kalia) 

kiválasztásában szem előtt tartottuk, hogy mindegyikük valóban beletartozzon a BJP országos 

politikai elképzeléseibe és a párt döntései, propagandisztikus törekvései róluk megjelenjenek 

az országos nyomtatott sajtóban. A BJP reprezentációs politikája valóban e körül a három 

ember körül forgott és egész kormányzati idejük alatt változó intenzitással, de a különbözőbb 

eszközök felvonultatásával igyekeztek beépíteni hőseik emlékét a nemzet kollektív tudatába. 

A dolgozat fő kérdésfeltevése: vajon mennyiben sikerült a BJP-nek megkonstruálni saját 

nemzeti hősét?  A kérdés megválaszolásához abból a premisszából kell kiindulni, hogy a mai 

demokratikus Indiának egyetlen vitathatatlan, az nemzet egésze által elfogadott és dicsőített 

nemzeti hőse van: M. K. Gandhi. A hazai és a külföldi szakirodalom
10

 konszenzusára építve 

bátran kijelenthetjük, hogy Gandhi, a Mahatma, India nemzetének „Atyja” és ünnepelt hőse.
11

 

Gandhi mellett szintén meg kell említenünk Jawaharlal Nehru-t, aki minden kétséget kizáróan 

hatalmas szerepet vállalt India függetlenségének megteremtésében és országos ismertsége, 

elismerése szintén egyértelmű. A függetlenség kivívás utáni szekuláris és szocialista politikája 

                                                             
10 Csupán a legfontosabb hazai és külföldi munkák, amelyek alátámasztják, hogy  Gandhi  az indiai nemzet 

szellemi vezetője, szabadságharcosa,  atyja, erkölcsi hivatkozási pontja és hőse: BASHAM, A. L. – 

BHATTACHARJEE, Arun: The Father of the Nation: Life and Message of Mahatma Gandhi. New Delhi, South 

Asian Books, 1988.; CHANDRA, Bipan – MUKHERJEE, Mridula – MUKHERJEE Aditya: India after 

Independence 1947-2000. New Delhi, Pinguin Books India, 2000.; DALTON, Dennis: Mahatma Gandhi. 
Nonviolent Power in Action. New York, Columbia University Press, 1993.; GANDHI, Rajmohan: Gandhi: The 

Man, His People, and the Empire, Oakland, University of California Press, 2008.; GÁTHY Vera: Gandhi. Életek 

és korok. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987.; HARDIMAN, David: Gandhi in His Time and Ours: The Global 

Legacy of His Ideas. Columbia: Columbia University Press, 2004.; KALMÁR György: Mahátmá Gandhi. Álom-

politika-valóság. Budapest, Gondolat, 1982.; NANDA, B. R.: In search of Gandhi. Essays and Reflections. New 

Delhi: Oxford University Press, 2004.; PATEL, Anthony J. (szek.): Gandhi, Freedom and Self-Rule. Lexington 

Books: Lanham, Boulder, New York, Oxford University Press, 2000.; TRIVEDI, Lisa N.: Clothing Gandhi's 

Nation: Homespun and Modern India. Bloomington, Indiana University Press, 2007. 
11

 Mahtma Gandhi ez egyetlen, kinek emlékére létezik hivatalos állami ünnep. Az október másodika, Gandhi 

születésének évfordulója (Gandhi Jayani) nemzeti ünnep Indiában.  Nemzetközi szinten pedig az Egyesült 

Nemzetek Szervezete Közgyűlése által deklarált Erőszakmentesség Világnapja (International Day of Non-
Violence).  
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megosztotta a társadalmat és személye körül csak pártja, az Indiai Kongresszus Párton belül 

alakult ki dicsőség. Nehru inkább a gyakorlati politikai megoldásokban tűnt ki és nem tudott a 

nemzetnek adni egy vezérelvet. Éppen ezért jelenik meg Gandhi, mint Bapu (Atya) a 

társadalmi közbeszédben, Nehru pedig Pandit (Tudós).  A kettő közti különbséget jelzi, hogy 

amíg a nemzetnem csak egy igazi atyja van (csakúgy, mint minden embernek), de pandit-nak 

több, az indiai közéletben ismert személyt (kutatók, politikusok, színészek, táncosok, 

énekesek) neveznek.  

Elsőként Vallabhbhai Patel politikai szerepét ismertetjük és rávilágítunk, hogy Gandhi 

és Nehru mellett ő volt az indiai nemzetépítés harmadik kulcsfigurája, aki levezényelte az 

indiai államok integrációját, megteremtve ezzel a szuverén indiai nemzetállam territoriális 

alapjait. A későbbiekben a Bharatiya Janata Párt (BJP) nemzetépítő törekvéseit és azok 

mögöttes tartalmát fogjuk górcső alá venni, valamint megnézzük, hogy miként használták föl 

a hindu egység reprezentálása érdekében Sardar Vallabhbhai Patel történelmi örökségét. A 

BJP kihasználva a Patelról kialakult negatív (muszlimellenes) és pozitív (a nemzet 

egységesítője) kép társadalmi hatásait minél szélesebb körű társadalmi legitimáció 

megteremtésére törekedett azzal, hogy saját hősének titulálta a szerintük Nehru által háttérbe 

szorított Patelt. Ez a legitimáció a BJP esetében egyértelműen a hindu identitás 

hangsúlyozását jelentette és azt az ambíciót szolgálta, hogy egy kollektív identitás 

létrehozásával politikai hegemóniát gyakoroljon a Kongresszus Párt fölött. Sardar Patel és a 

BJP politikai cselekedeteinek összemosása legalább két szimbolikus térben, lokális és nemzeti 

szinten zajlott és a mai napig folyamatban van, mivel a BJP eddigi próbálkozásai nem jártak 

sikerrel. Azt a tervét, hogy Sardar Patel legyen a BJP első számú nemzeti hőse, aki részt vett a 

függetlenségi harcokban a mai napig nem adta fel. Erre a legaktuálisabb példa a Satue of 

Unity, Patel szobor felállításának terve, ami 182 méteres magasságával a világ legnagyobb 

embert ábrázoló szobra lesz.  

A BJP emlékezetpolitikájának másik jelentős akciója Deendayal Upadhyaya politikai 

alakjának beemelése volt a nemzeti panteonba. Upadhyaya egyértelműen a hindu 

nacionalizmus egyik ünnepelt hőse és ideológiai atyja, de a BJP politikai célja a személyének 

nemzetivé tétele. Upadhyaya politikai elképzeléseit az Integral Humanism című művében 

foglalta össze, melynek gondolatai a BJP szerint, az egész ország számára követendő kell, 

hogy legyen. Az Integral Humanism kritikai bemutatásával érzékeltetjük, hogy Upadhyaya-t 

inkább lehetne nevezni politikusnak, semmint ideológusnak, mivel a legtöbbször felületes és 

zavaros eszmefutatásának egyetlen nyilvánvaló célja van: a hindu nemzet (Hindu Rashtra) 
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megkonstruálása. Ez egy, a hindu többségi társadalom igényt kiszolgáló politikai koncepció 

veszélybe sodorná a kisebbségek jogait és kirekesztene minden más kulturális identitást, ami 

nem hindu. A BJP, Upadhyaya emlékére szervezett megemlékezésekkel próbálta meg a 

társadalom és a többi politikai erő értésére adni, hogy az Upadhyaya ideológiája egyetem 

elveket tartalmaz, amelyeket minél előbb a nemzet vezérelvévé kell nyilvánítani.  

A harmadik esettanulmányunk az 1999-es indiai-pakisztáni háborús konfliktushoz 

kötődik, mivel a harcokban elesett katonák állami temetéseinek megszervezése és 

lebonyolítása a BJP legfontosabb politikai programjává vált. A teljes mértékben szekuláris 

temetései szertartással a kormány egyáltalán nem a hindu nemzet, mint inkább a BJP által 

elképzelt nemzet kép formálódott. Ehhez a nemzetképhez ugyanis hozzátartozott a 

Pakisztánnal való szembehelyezkedés és a győztes háború egységesítő funkciója. Az 1999-es 

konfliktusnak ugyan nem volt egyértelmű győztese, mivel mindkét fél szenvedett 

veszteségeket és területi módosítás nem történt, de a BJP propagandája szerint ők voltak azok, 

akik legyőzték az agresszív Pakisztánt és megvédték az indiai nemzetet. Ezt a valóságtól 

elrugaszkodó politikai konstrukciót az elesett katonák temetési rítusával igyekeztek 

legitimálni és a hősöknek kijáró tisztelettel övezték őket. Az ellenzéki Kongresszus Párt 

azonban a háborús veszteségeket látta és a halott katonákat egy értelmetlen háború 

mártírjainak nevezte és azzal vádolt a kormányzatot, hogy a hazafias érzület felkeltésével 

akarja magának biztosítani az 1999-es szeptemberi-októberi választásokon a választópolgárok 

támogatását. Habár a választásokon sikerrel szerepeltek, a BJP nem tudta fenntartani a Kargil-

i háborúban elesett katonák emlékét és csak a lokális identitásokban töltenek már be szerepet. 

Fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy elemzéseinkkel nem tudjuk a kérdés minden 

aspektusát a kellő mélységgel elemezni és például a társadalmi recepció pontos feltérképezése 

egy vertikálisabb felmérést igényelne, viszont képesek vagyunk egy átfogó képet nyújtani a 

BJP hindu nacionalista törekvéseiről. Történészként főleg arra a változásra szeretnénk 

ráirányítani a figyelmet, amely a hindu nacionalizmusban bekövetkezett ez elmúlt tíz évben. 

A BJP egyre nagyobb energiát fektet az általuk illusztrisnak ítélt és hindu erényekkel 

felvértezett történelmi személyek dicsőítésére. Az emlékezet, a múlt és a történelem politikai 

felhasználásával pedig egyre nagyobb területet hódítanak el maguknak a társadalmi 

reprezentációs térben.  
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(2) A kutatás logikája és a forrásai 

 

„A dokumentum nem egy olyan történelem szerencsés eszköze, amely önmagában és 

teljes joggal emlékezet. A történelem bizonyos módja annak, hogy a társadalom 

kidolgozottságot és jogállást adjon egy dokumentumtömegnek, amelytől nem válik meg. […] 

(A) történelem azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy ’memorizálja’ a múlt emlékeit, 

dokumentumokká alakítsa át őket, és megszólaltassa e nyomokat, amelyek önmagukban 

gyakran nem verbálisak, vagy csendben valami egészen mást mondanak, mint amit 

mondanak” – írta Michel Foucault a francia filozófus a történelem hagyományos szerepéről, 

amelyet rögtön azzal egészített ki, hogy „[m]anapság éppen a történelem alakítja át a 

dokumentumokat emlékekké.”
12

 A történelem szerepének változása magában foglalja az újabb 

történetírói irányzatok, mint a kultúrtörténet, mikrotörténet, történeti antropológia és a 

reprezentáció történet módszereinek alkalmazását, valamint segít a múlt ismeretlen 

jelentéstartományainak feltárásában. A korábbi monolitikus valóságkép megrengetésében 

nagy szerepet játszott az újabb témák felvetése, így például a nemzetépítés és a nemzeti hős 

problematikája.  A magyar társadalomtörténeti kutatások még nem koncentráltak konkrétan a 

nemzeti hős alakjának megkonstruálására, a nemzetépítésben és a nemzeti identitásban 

betöltött szerepére, de a nyugat-európai és amerikai tudományos közeget az 1960-as évektől 

foglalkoztatja ezt a kérdés. A hősök társadalmi szerepének vizsgálatáról ugyanakkor már a 19. 

század első felétől találhatunk munkákat. A két legjelentősebb és legkorábbi próbálkozás a 

hős meghatározására: (1) Thomas Carlyle: On Heroes, Hero Worship, and the Heroic in 

History (1840); (2) Stefan Czarnowski: Le Culte des héros et ses conditions sociales: Saint 

Patrick héros de l’Irlande (1919). Carlyle főleg a hős alakjának morálfilozófiai kérdéseivel 

foglalkozott, de Czarnowski már az ír nemzeti identitásban betöltött egységesítő szerepét 

elemezte.  

E dolgozat a (1) nacionalizmuskutatás általános vizsgálódási terepéhez tartozó 

nemzetépítés kérdéskörét, a (2) nemzeti hős konstruálásának folyamatát és (3) a politikai 

reprezentativitás hármas problémakörét egyaránt lényeges és nagyjából egyenlő értékű 

problematikának tekinti, ezért a kutatás érdeklődési horizontja is erre a három, sok tekintetben 

persze nagyon különböző konnotációkkal bíró kutatási területre (nacionalizmuselméletek, 

nemzetépítés, politikai diskurzus) kíván koncentrálni. A hindu nacionalizmusról és általában 

                                                             
12 FOUCAULT, Michel: A tudás archeológiája. Budapest,  Atlantisz,  2001. 12-13. 
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véve az indiai nemzetépítésről született tudományos értekezések száma végtelen és sok 

szempontból kimerítő. Az indiai és hindu nacionalizmus megértéséhez azonban szükségét 

látjuk a történeti reprezentáció módszereit hasznosítva feltérképezni a szimbolikus 

aspektusait, mint például a reprezentatív tér berendezése a hatalom szempontjából 

mintaértékű cselekedetet végrehajtott hősökkel.  

A kutatás forrásai elsősorban az angol nyelvű indiai napilapok, mivel egyrészt, ezek 

tudósítása közelíti meg leginkább a professzionális újságírást, másrészt, országos 

lefedettséggel rendelkeznek. A legfontosabb kérdésfelvetésünk, hogy a hindu nacionalista 

Bharatiya Janata Párt kormányzási ideje alatt hogyan és milyen eszközökkel próbálták 

megkonstruálni saját hőseiket az angol nyelvű indiai sajtóban megjelent tudósításokat, 

cikkeket és interjúkat alapul véve.  A fókusz elsősorban a BJP hőseiről megjelent diskurzusok 

összevetésére és tartalmi elemzésére irányul. A diskurzus-elemzés lépései során az egyes 

szerzők – Foucault munkái nyomán – általában az alábbi három elvet elveket követik.  

 

(1) Az első lépésben az egyes szövegek kapcsán meg kell különböztetni, hogy ki 

beszél, milyen intézményes fórumon szólal meg, mi az aktuális pozíciója, milyen a 

viszonyrendszere más csoportokkal, ami segítségével a különböző 

kijelentésváltozatook érthetőbbé válnak.  

(2) A következő lépésben a kijelentések kapcsolatainak vizsgálata végezhető el, vagyis 

hogy ki milyen pontokon avatkozott be a diskurzusba, milyen módokon (újra- és 

átírási technikák segítségével) változtatta meg azokat. Ezen keresztül érthető meg a 

kijelentésmező szerveződése.  

(3) Végül, ami mindebből következik, s talán a leglényegesebb, a stratégiai mező 

vizsgálata, tehát az egyéni választások (az alany pozícionálása) mögött megbúvó okok 

bemutatása és a mindenkori hatalom stratégiáinak a leleplezése.
13

  

 

A kutatás nem vállalkozik a szövegek a fenti hármas alapján elmélyített 

szövegelemzésre, vagyis a szövegek keletkezésének és utóéletének követésére, mivel 

bennünket elsősorban a tartalom megértése és a sorokba kódolt politikai üzenet érdekel. A 

nyomtatott sajtó szövegein keresztül szeretnénk rávilágítani az indiai nemzeti hős-

konstrukciók és a társadalmi percepció politikai, történelmi, társadalmi és kulturális 

összefüggéseire. A diskurzusokat (mint életre kelt szövegeket) a hatalmi törekvések 

                                                             
13 FOUCAULT, 2001. 67-73.  
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szempontjából vizsgáljuk és rávilágítunk a hatalom birtokosainak igényére, amelyet egy adott 

téma birtoklására formálnak. Ennek alapján megnézzük, hogy a politikai szféra milyen 

„termékeket” produkál a „fogyasztóknak”(állampolgárok) és hogyan próbálják meg szűkíteni 

a lehetséges értelmezések körét.
14

 A hatalom logikája megkísérli kisajátítani a diskurzusokat, 

elvenni a megszólalás lehetőségét és olyan politikai koncepciókat adni a társadalomnak, 

amelyekkel legitimálják a hatalom birtoklását. 

A másik és a dolgozat logikája szempontjából domináns módszertani elvvel a 

következő fejezetben foglalkozunk, mivel a nemzeti hőskonstrukciók vizsgálatában követjük 

a szakirodalmi konszenzust és a nyomtatott sajtóban megjelent tudósítások alapján bontjuk ki 

a politikai hatalom reprezentációkba rejtett akaratát. Az általunk vizsgált napilapok 

kiválasztásosánál törekedtünk arra, hogy relatíve értéksemlegesek legyenek és reprezentálják 

az indiai nyomtatott sajtó összességét: The Times of India, Indian Express, The Hindustan 

Times, Tribune India, The Statesman, Deccan Herald, India Daily, Abroad India. Az 

értelmezések és a diskurzusok összevetése végett a nyíltan hindu nacionalista nézeteket valló 

és a Rashtriya Swayamsevak Sangh mozgalomhoz közel álló hetenként megjelenő Organiser 

lapot is beemeltük a kutatás körébe. Az esettanulmányok aktualizálása érdekében on-line 

forrásokat is felhasználunk, de legfőképpen a vizsgált intézmények (emlékhelyek, múzeumok) 

hivatalos honlapjaira terjed ki.  

 

(2.1.1.) Az indiai sajtó  

 

A következőkben röviden bemutatjuk az indiai nyomtatott sajtó történeti, társadalmi és 

politikai kontextusát az általunk forrásként kezelt lapokra koncentrálva.  Az indiai nyomtatott 

sajtó nagy múltú hagyományokkal rendelkezik. Több mint 150 éve megszakítás nélkül 

folyamatosan jelennek meg kiadványok és mialatt a nyugati újságírás nehézségekkel néz 

szembe (a nyomtatott sajtó forgalmának visszaesése), az indiai lapkiadások száma töretlenül 

növekszik. A kiadványok megjelenése 2001 és 2006 között 14%-al, csak 2004-ben 8%-al 

nőtt. India, Kína mellett korunk legdinamikusabban fejlődő nyomtatott sajtójával rendelkezik, 

melynek minősége, stílusa és szabadsága relatíve magas színvonalú. A bejegyzett lapok 

száma 2004-ben kb. 58 469-re tehető, ami kb. 142 millió példányt jelent és a legnépszerűbb 
                                                             
14

 Ezt a szemléletmódot és diskurzuselemzési módot részletesebben lásd: GLÓZER Rita: 
Diskurzuselemzés. In: KOVÁCS Éva (szerk.): Közösségtanulmányok. Módszertani jegyzet. Budapest: Néprajzi 

Múzeum, 2007. 360-372. 
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napilapok, például a The Times of India, egy nap 1 729 520 példányban kelt el. A lapok 

mintegy 101 nyelven (és dialektusban) jelennek meg és a lokális nyelveken való elérhetőség 

egyre növekszik, habár az eladások és a megjelenések számát tekintve minden kétséget 

kizáróan az angol nyelvű lapok dominálnak. Az 1970-es évek közepén az anglofon lapok 

teljes mértékben uralták a nyomtatott sajtót. A kalkuttai The Times of India, The Statesman és 

a déli államok napilapja, a The Hindu a minőségi újságírás mintapéldányainak számítottak. A 

legnépszerűbb magazinok szintén angol nyelvűek voltak: The Reader’s Digest, The Illustrated 

Weekly of India, Femina, Filmfare, Eve’s Weekly. A képlet mára már megváltozott, mivel más 

nyelveken is megjelentek a fenti lapok és az angol verziók fölénye nem olyan nagy, mint 40 

évvel ezelőtt.
15

  

 

(2.1.) Az indiai nyomtatott sajtó történeti háttere 

 

A gyarmati újságírás 1780-ban indult el az akkori brit India központjából, Kalkuttából. 

William Bolts, a Brit Kelet-Indiai Társaság egykori alkalmazottja 1776-ban alapította meg 

újságját, de a Társaság ellenkezése miatt ez a kezdeményezés nem volt hosszú életű. Az első 

valóban kiadott lapra még négy évet kellett várni, de 1780-ban immár a Társaság 

támogatásával kiadták a James Hicky alapította Bengal Gazette első számát. Az újság 

elsősorban az angolok életével és az angol közösséget érintő hírekkel foglalkozott.  A 

Társaság jóvoltából ehhez hasonló magazinok a brit gyarmati India más központjaiban is 

napvilágot láttak (pl. The Madras Courier – 1785; The Bombay Herald – 1789; The Calcutta 

Gazette – 1784). Az első indiai kézben lévő újság, ami mai napig létezik az 1822-es Bombay 

Samachar (ma: Mumbai Samachar) volt és az angolon kívül gujarati nyelven is kiadták. A 

nyomtatott sajtó, mint közvetítő s mobilizáló eszköz egyre elérhetőbbé vált az indiai 

értelmiség számára és fontos szerepet töltött be az indiai nemzet megszületésében. Az indiai 

nemzetté válás folyamatában (igaz megkésve), de csakúgy, mint az Európában szintén 

nélkülözhetetlen szerepe volt a nyomda-kapitalizmus fejlődésének. Az újságok 

közösségformáló, egységesítő erejéről Benedict Anderson  a nacionalizmuskutatás kimagasló 

modernista kutatója így ír: „Az, hogy a napilap megjelenésének másnapján elavul […] 

ugyanakkor, épp ebből következően, egy bámulatos tömegszertartást eredményez: a ’napilap 

mint fikció’ majdnem teljesen egyidejű fogyasztását (’elképzelését’). Tudjuk, hogy az adott 

                                                             
15 NARAVANE, Vaiju: La presse en Inde: diversité, régionalisation et croissance. In: JAFFRELOT, Christophe 
(szerk.): L’Inde contemporaine. De 1950 à nos jours. Lille, Fayard/CERI, 2006. 746.  
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reggeli vagy esti számot túlnyomórészt egy adott napszakban fogyasztanak, egy adott napon, 

és nem egy másikon. […] E tömegszertartás jelentősége […] meglehetősen paradox. Csendes 

magányban, a tudat rejtekében mutatják be. Ugyanakkor a szertartás mindegyik résztvevője 

nagyon is tisztában van vele, hogy ugyanezt a szertartást végzi sokezer (vagy éppen milliónyi) 

más ember, akiknek a létezésében biztos ugyan, de a közelebbi kilétéről halvány fogalma 

sincs. Továbbá, ez a szertartás szünet nélkül zajlik egész évben, fél vagy egész napos 

intervallumokban. Lehet-e ennél érzékletesebben képet rajzolni a szekuláris, történeti időt 

követő elképzelt közösségről?”
16

 

India függetlenségének kivívásában részt vállaló sajtóorgánumok szerkesztői a 

nemzeti Kongresszusban egyre nagyobb számban képviseltették maguka (pl. G. Subramanya 

Iyer az 1878-ban alapított The Hindu főszerkesztője). A függetlenségi mozgalom vezető 

alakjai elindították saját lapjaikat, mint Bal Gangadhar Tilak a Maratha című újságot, 

Jawaharlal Nehru a National Herald-ot, Mahatma Gandhi pedig a Young India, Navjeevan, 

Harijan és Sevak című periodikákat. A brit adminisztráció 1878-ban (Vernecular Press Act) 

megpróbálta kontroll alá vonni a nem angol nyelvű lapokat, de ezt a próbálkozást a széles 

körű indiai tiltakozások miatt feladta.  

Az 1947 utáni írott sajtót alapvetően három kategóriába lehet sorolni: (1) azok a lapok, 

amelyek angol kézben voltak és a függetlenség után is angol érdekeltségűek maradtak (pl. a 

The Statesman egészen 1960-ig angolok szerkesztették); (2) azok, amelyek az indiai 

nacionalistákhoz (függetlenségi mozgalom) tartoztak (pl. Indian Express, The Hindustan 

Times, The Hindu); és azok, amelyeket a nagy indiai iparmágnások irányítottak (The Times of 

India). Az eddig a briteket ostorozó nacionalista lapok a függetlenség után átalakultak és 

sokszor a kormány „szócsövei” lettek, vagyis a fontosabb kormányzati döntéseket 

közvetítették a társadalom felé. Az indiai alkotmány 1950-es életbe lépésével a 

sajtószabadság, mint alapvető emberi jog rögzítette a szabad és független sajtó elvét tehát 

feloldotta azt a betiltástól (vagy cenzúrától) való félelmet és a rebellis stigmáját, amit a 

gyarmatosítás alatt végig magukon viseltek az indiai lapok. A fiatal India kormányának és 

napilapjainak az ország belső problémáival kellett szembenézniük. Pakisztán elszakadása 

Indiától és az azt követő menekülthullám, a vallásközösségi erőszak felerősödése, a 

szélsőséges nacionalista és kommunista mozgalmak térnyerése ironikus módon az egykor 

szabadságért harcoló, valamint a brit sajtópolitikát (cemzúra) szidalmazó Indiai Kongresszus 

                                                             
16 ANDERSON, Benedict: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. 
Budapest,   L’Harmattan-Atelier, 2006. 42. 



20 

 

Párt 1951-ben egy alkotmánymódosító kiegészítéssel limitálta a sajtószabadságot. A kormány 

egyszerűen megijedt a sajtóorgánumok robbanásszerű terjedésétől és a radikális mozgalmak 

mozgósító erejétől, aminek egyik eszköze az újságírás volt. Az ellenőrzés végett 1952-ben 

életre hívták a Registrar of Newspapers-t (RIN), amely az újonnan létrejövő lapok 

bejegyzéséért volt felelős. Ugyan ebben az évben alapították meg a Sajtótanácsot, hogy 

ellenőrizze a sajtóetika tiszteletben tartását és kivizsgálja az esetleges panaszokat. Ezeknek az 

ellenőrző-kontrolláló szerepe valójában csak 1966 után lépett életbe, mikor Indira Gandhi 

miniszterelnöki pozícióba került. Indira Gandhi kormányzati ideje alatt vezették be a price-

page schedule szabályt, amely oldalak számához kötötte a lapok árát. Ez a rendelkezés még a 

nagyobb háttértőkével rendelkező lapoknak is kihívást jelentett, mivel a kormány megtiltotta 

az oldalak számával arányos árak bevezetését (pl. hiába 40 oldalas egy magazin, akkor is 2,40 

rúpiába került, mint a 24 oldalas). A sajtó függetlensége az 1975-1977 közti statárium alatt 

vált a cenzúra áldozatává és még a kényszerállapot legnagyobb kritikusainak számító Indian 

Express és The Statesman is ellehetetlenítve érezte magát a finanszírozási források 

szabályozása után. Az egyetlen, a kormány hangjának kinevezett sajtóorgánum a Directorate 

of Advertising and Visual Publicity rendelkezett azzal a joggal, hogy információkat 

szolgáltasson a társadalom részére.
17

  

A két év (1975-1877) kivételével az indiai sajtó megmaradt függetlennek és a 

minőségi, kritikus újságírás napjainkban is jellemző a legnagyobb példányszámú napilapokra, 

mint a The Times of India, Indian Express, The Hindustan Times, Tribune India és a The 

Statesman. Az indiai publicisztikában létezik kritikai újságírás és az oknyomozás képes a 

korrupció, kormányzati döntések és vállalatok üzelmei mögé látni. A legkülönfélébb aktuális 

társadalmi témákkal foglalkoznak, mint például a nyomor, a kasztok helyzete, 

környezetvédelem, globalizáció, gyermekházasság, választási manipuláció, a politika és a 

szervezett bűnözés kapcsolata, külpolitika, terrorizmus, a Bollywood-i filmek bűnszervezetek 

általi finanszírozása, hindu integráció, szélsőséges iszlám mozgalmak – mind lendületes és a 

külföldi sajtó által is felkapott kérdések. A modern indiai sajtó tehát tükrözi a 

társadalom/politika aktuális problémáit és relatív szabadságát kihasználva képes egy 

viszonylagos objektív tudósításra (már ha elfogadjuk, hogy általában véve az újságírás képes 

rá).  

 

 

                                                             
17 NARAVANE, 2006. 747-757.   
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(2.1.2.) A nyomtatott sajtó politikai hatása  

 

Az országos és a helyi sajtó elterjedésével a lapok egyre nagyobb szerepet játszottak a 

politikai életben, különös tekintettel a választások idején, amikor tudósítottak az kampány 

eseményekről, választási eredményekről és interjúkat készítettek a jelöltekkel. Néhány lap 

esetében ugyanakkor több etikai probléma felmerült, mivel – főleg a helyi lapok – a 

professzionális újságírás módszereinek alkalmazása helyett teljes egészében szélsőséges 

politikai érdeket szolgáltak ki (ami önmagában még nem lett volna problematikus) és az 

eladási kvóták emelése érdekében meghamisították a tényeket. Az újságírási etika 

megsértésével vádolt lapok kihasználták az aktuális, tömegeket megmozgató híreket és 

kiszínezve, meghamisítva az eseményeket olyan érzelmeket szítottak, amelyek katasztrofális 

kimenetelű társadalmi konfliktusokat okoztak.  

A két legkiemelkedőbb eset, amelyek egyben dolgozatunk vizsgálódásának tárgyai 

lesznek: (1) az 1990-es évek elején az Ayodhya-i Babri Mecset lerombolása és az utána 

kirobbant hindu-muszlim vallásközösségi erőszak; (2) a 2002 februárjában Godhra-ban történt 

vonatbaleset következtében fellángolt hindu-muszlim zavargások. Az első esetben az északi 

államok helyi nyelveken megjelent lapjai szisztematikusan felfújták az Ayodhya-i 

zavargásokban elhunytak számát és az amúgy is súlyos összecsapásokat még rosszabb 

színben tüntették fel. Ezzel újabb szélsőséges csoportokból váltottak ki agresszív, bosszúra 

szomjas érzelmeket, vagyis mobilizálták ezeket a közösségeket és így hozzájárultak a 

zavargások eszkalálódásához. A helyi nyelveken íródott lapok sokkal kevesebb számban 

jelennek meg és az újságírók kevésbé vannak megfizetve, mint az angol nyelvű lapok 

esetében, amelyekre sokkal inkább jellemező, a nyugati demokráciákban is megkövetelt, 

újságírói etika követése. A másik elsősorban a helyi, Gujarat-i lapokat érintő incidens egy 

tisztázatlan vonatszerencsétlenségben elhunyt 58 hindu aktivista utáni muszlimellenes 

támadásokhoz kapcsolódott. A lapok eladási számának megemelése és a jobb pénzkereseti 

forrás reményében a helyi lapok gyűlöletkeltő szalagcímekkel (pl. Ordeal by Fire int he 

Killing Fields of Gujarat) tovább növelték az erőszakhullám terjedését. Az országos 

hatóságok két lap (Gujarat Samachar és a Sandesh) estében indítottak eljárást a 

vallásközösségi erőszak szításának vádjával. 
18

 

Az újságírás etikai kódexének betartása tehát szorosan hozzátartozik a mai indiai 

nyomtatott sajtó működéséhez és a hatóságok igyekeznek betartatni a fundamentális 
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alapelveket. A politika és az újságírás Indiában, csakúgy, mint az európai államokban, vagy 

az Amerikai Egyesül Államokban szoros kapcsolatban áll a politikával és gyakran 

értékeléseivel, kritikájával befolyásolja azt. Az olyan befolyásos indiai pártok, mint a 

Bharatiya Janata Párt, vagy az Indiai Kongresszus Párt eseményei nagy sajtóvisszhangot 

váltanak ki és az indiai pártstruktúra helyi szervezeteinek megerősödése miatt, talán indiai 

specifikumnak lehet említeni a lokális sajtó jelentőségét. A helyi hír egy párt helyi 

szervezetének eseményéről könnyen országos méretűvé dagadhat, mivel napjainkban egyik 

párt sem rendelkezik központi szervezettel és sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek a lokális 

(állami, regionális, városi) akciókra. Hasonló országos jelentőségű híreket és olvasottságot 

többnyire az angol nyelvű lapok tudnak elérni, mert ezek a legnépszerűbb, legigényesebb és 

legnagyobb anyagi háttérrel rendelkező lapok, valamint nem szabad elfelejtenünk, hogy a 

nyelvi különbségeket még mindig az angol tudja leginkább áthidalni.  

 

 (2.2.) A nemzeti hős fogalmának keletkezése és politikai felhasználhatósága 

 

(2.2.1.) A hős fogalomtörténete és a grand homme megszületése 

 

A politikai akaratképzés során megjelenő szimbólumok a célcsoport értelmezési és 

befogadó képességétől függően különböző formákat ölthetnek magukra. A mindenkori 

hatalom birtokosai a szimbólumokat, csakúgy, mint a múltat, vagy az emlékezetet arra 

használhatják, hogy aktuális céljaikat legitimálják, vagy éppen a nemzet egységét erősítsék. A 

politikai szféra az indulókkal, zászlókkal, kitalált és valós történetekkel, lelkesítő és fenyegető 

beszédekkel, ellenségekkel és hősökkel az emberek érzelmeire hat és hiedelmeket ébreszt a 

politika világáról. A hatalom megőrzése és uralommá alakítása, tartós fenntartása céljából a 

politikai vezetők misztifikálják a politikai valóságot, s azt a látszatot keltik, hogy abban a 

világban kizárólag csak ők képesek eligazodni, ezért a társadalomnak szüksége van rájuk. A 

média a híreken keresztül felerősítheti ezeket a törekvéseket, mivel a hírek valójában a 

befogadó közönség figyelmének megragadása érdekében a politikai vezetőkre, válságra, 

ellenségre és problémákra fókuszálnak. A különböző társadalmi csoportok számára ezek a 

konstrukciók más-más alakot öltenek, amelynek eredményeképpen egymásnak akár teljesen 

ellentmondó értelmezések és definíciók párhuzamosan létezhetnek. Az értelmezett látványnak 

köszönhetően a politika színpada morális tettek és érdekek helyszínévé válik, ahol a politikai 

vezetők, valamint az egyének valóság konstrukciói nem tényekként, hanem szimbólumokként 



23 

 

jelennek meg. Az ideológia befogadására kétségkívül hatást gyakorol a politikai reprezentáció 

és a társadalom csoportjai ezeken a reprezentációkon keresztül alakítják ki saját képüket a 

hatalomról. A politikai vezetők a konstruált politikai világot a reprezentációk révén 

igyekeznek fenntartani és sajátosságait a kollektív emlékezetbe
19

 vésni, míg az esetleges 

összeférhetetlen, vagy félre/átértelmezett elképzeléseket kiszorítani.
20

 A politikai hatalom 

által a nemzet erényeinek feltüntetett tulajdonságok ötvöződnek a nemzet hőseiben, akik 

szintén az aktuális hatalmi berendeződés reprezentációiként jelennek meg a politikai 

mezőben. A hős, mint politikai koncepció főszereplőjének megkonstruálása, fontos részt 

képezett a társadalom politikai és kulturális egységesítésének folyamatában, amely a 

nacionalizmusról szóló diskurzusokban nemzetépítésként jelenik meg. A következőkben 

megkíséreljük felvázolni a meglehetősen szerteágazó nemzeti hős fogalmának megszületését 

és problematikáját.   

A hős szó mai értelmezése szorosan összefügg a 19. századi nemzetépítő 

törekvésekkel, de gyökerei egészen a felvilágosodás, sőt bizonyos kontextusokban az 

antikvitás koráig nyúlnak vissza. Az olyan ókori történetírók, mint Arisztotelész, Ciceró, 

Tacitus az akkori polgári kötelezettségeket és erényeket látták megtestesülni a hős alakjában. 

Ezt a klasszikus hagyományt értelmezte át teológiai szempontból Aquinói Szent Tamás és 

rajta keresztül vált a korai kereszténység erkölcsi dogmatikájának részévé. A 15. és 16. század 

fordulóján megjelent hősi eposzok elterjedése egybeesett a sztoicizmus (Seneca, Epiktétosz, 

Tacitus) újjáéledésével, amely többek között a politika és az erkölcs egymásra találását 

szorgalmazta.
21

 A neo-sztoikus gondolkodás rakta le a modern államrendszer alapjait és 

készítette elő a nemzetállamok megalakulását. A klasszikus sztoikus filozófia a természeti 

törvényekről és a polgári erkölcsi kötelességekről Justus Lipsius, Hugo Grotius és Samuel 

Pufendorf műveiben új értelmezést kaptak.  Az erények mellett helyet kapott ugyanis a 

politikai közösség és a központi hatalomhoz kötött intézményrendszer szerepe is, mint a 

hősies tetteket végrehajtó személyek társadalmi és politikai közegei. A különleges erényekkel 

rendelkező hős a közösség és az állam érdekében hajtott végre emberfeletti tetteket. Lipsius, 

                                                             
19 A kollektív emlékezet és a történelem közötti különbségre a fancia szociológus Maurice Halbwachs irányította 

rá a figyelmet. A kollektív emlékezet hajlamos a lényegi változásokat elhalványítani és arra törekszik, hogy a 

csoport magára ismerjen a múltjában. HALBWACHS Maurice: Les cadres sociaux de la mémoire. Paris, F. 

Alcan, 1924.;  
20 EDELMAN, Murray: A politika szimbolikus valósága. Budapest,  L’Harmattan, 2004. 156-157. 
21 TUCK, Richard: Philosophy and Government 1572-1651. Cambridge,  Cambridge University Press, 1993. 15-
16. 
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valamint más neosztoikus filozófus, valamint a protestáns arisztotelianizmus
22

 nyomán a 17. 

század elején a protestantizmus és kálvinizmus (habár a két értelmezés között voltak 

különbségek, de alapvetően hasonló konstrukciók születtek) szintén kialakította saját hős 

képét, ami a hősi tetteket a patria közösségének megerősítésének folyamatához és az 

emberiség javát szolgáló humanista (politikai) erkölcshöz kapcsolta. A protestáns világgal, 

amely tehát a hős eszményét a politikai nemzethez társította, ellentétben a katolikus egyház a 

skolasztika hagyományaiból táplálkozott és a virtus heroica isteni dimenzióját vette át. Isten a 

birtokosa az összes hősi erénynek és Ő hozza ki ezeket a tulajdonságokat az emberi 

természetből. A katolikus hős koncepciójának tradícióját követve a Loreto-i Jezsuita 

Kollégium rektora, Silvester Pietrasanta 1634-ben egy kilenc könyvből álló munkát adott ki 

De Symbolis Heroicis címmel. A Peter Paul Rubens (kinek művészetére nagy hatással volt 

Lipsius, pl. Seneca halála c. festménye 1605-ből) által illusztrált könyvek elsősorban a 

szentekkel kapcsolatos katolikus dogmatika és a kortárs morálfilozófiai hős elképzelést 

próbálta összeegyeztetni. Pietrasanta definíciója szerint a hősök a születés, származás (genus) 

és az erény (virtus) alapján különböztetik meg magukat. A hős értelmezések eredete az ókori 

és a középkori filozófiai iskolákban keresendő. Ez alapján a nemzeti hős koncepciója három 

intellektuális hagyományom nyugszik: a példamutató erények morális filozófiai 

megközelítésen (Arisztotelész), az államiság politikai retorikáján (Ciceró) és a polgári 

humanizmusom (Machiavelli). A politikai közösség erkölcsi alapjainak neo-sztoikus 

elképzelése (Justus Lipsius) pedig ötvözi ezt a három filozófiai tradíciót.
23

  

A fenti gondolatmenet mellé érdemes megvizsgálni a hős szó etimológiai fejlődését, 

mivel a változásaival nyomon követhető a korszakonkénti specifikus használata. A számunkra 

leginkább releváns útvonal a nemzeti hős koncepciójának kialakulása. A felvilágosodás 

korában új jelentéstartamot kapott kifejezés ugyanis az eddigiektől eltérően már 

egyértelműen, mint az egyháztól elvonatkoztatott erényekkel és dicső tettekkel rendelkező 

személyként jelent meg.  Ez a hős koncepció lesz a 18. századtól a nemzet megtestesülése és a 

laikus gondolkodás „szentje”, „mártírja”. A szó etimológiai változásait három fázisban 

követhetjük nyomon: 

 

                                                             
22 A Lipcsei Egyetemen retorikát és morálfilozófiát oktató Jakob Thomasius (1622-1684) tartott az utókorra nagy 

hatással lévő (pl. tanítványára Gottfried Wilhelm Leibniz-re) előadásokat Arisztotelészről. Thomasius kritikával 

illette a skolasztika Arisztotelész-értelmezését és megpróbálta összeegyeztetni az ókori görög filozófust a kortárs 

tudományos fejlődéssel. 
23 ERIKSONAS, Linas: National Heroes and National Identities. Scotland, Norway and Lithuania. Bruxelles, 
Presses Interuniversitaires Européennes, 2004. 23-31. 
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- Első fázis: az irodalmi diskurzusban a hős szó az európai nemzetfejlődésben 

jelentős szerepet játszó eposzok és mitológiák kivételes tulajdonságokkal 

rendelkező szereplőire utalt. A germán nyelvekben a Helden (az eposzok hőse), 

vagy Heroen (a mítoszok illusztris alakja) szavak jelölték a különleges erényekkel, 

emberfeletti erővel és hatalommal felruházott mítoszok, eposzok, vagy mondák 

főszereplőjét (főhősét). Az elbeszélések főszereplője egyrészt valamilyen intrika, 

cselszövés, vagy szerelmi történet részese és az erények kizárólagos birtokosa, 

másrészt, egy lehetséges referencia pont, amelyben az olvasó, vagy elbeszélő 

tükröt állíthat a társadalom elé, amelyben az egyének felismerhetik magukat. A 

főszereplővel azonosulhatnak, követhetik példáját, vagy akár kritikával is 

illethetik.
24

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

- Második fázis: a középkorban (főleg a 16. száza végétől) a hős szó az antikvitással 

ellentétben elsősorban keresztény kontextusban értelmeződött. A kivételes 

erényekkel felvértezett középkori hős a katolikus egyház szigorú reguláinak 

megfelelő szent. A szentség elnyerése csak az egyházi kanonizáció folyamatán, a 

szentté avatáson keresztül történhetett meg, amely nem vette figyelembe a 

származást, vagy a pozíciót csak az adott személy keresztény erényeit és az 

Istenhez való kapcsolatának természetét. A szent imádatának tárgyiasult formái 

lettek a relikviák, amelyeken keresztül a szentség tovább élt a hívek 

emlékezetében és részesei lettek a vallási ünnepek rítusainak. A keresztény szent 

elsősorban vallásos cselekedetei tették különlegessé és imádatra méltóvá. A 

szentség ugyanakkor a királyság intézményével is összefonódhatott, hiszen a 

király (Deo coronatus) Isten földi helytartója és alattvalóinak védelmezője, a 

közösség világi vezetője. A dicső tetteket végrehajtó király tehát nemcsak 

megvédelmezte az Isten által rábízott közösséget, hanem a kereszténység 

védelmére, illetve terjesztésére vonatkozó tettei révén kiérdemelte a szentséget. 

Ebben a formában a szent, keresztény király gyakran harc, vagyis erőszak 

alkalmazásával érvényesíti kötelességét (a kereszténység védelme) és, mint a véres 

csaták győztese emelkedik ki a többi uralkodó közül.
25

 A katolicizmusban a 

sztoikusoktól átvett hősi erényeket felvonultató különleges személyek 

                                                             
24 FABRE, Daniel: FABRE, Daniel: L’atelier des héros. In: CENTLIVRES, Pierre - FABRE, Daniel - 

ZONABEND, Françoise (szerk.): La fabrique des héros. Paris, M.S. H, 1998. 234-235.  
25 LE GOFF, Jacques: Héros du Moyen age, le Saint et le Roi. Paris, Gallimard, 2004. 8-22. 
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dicsőítésének egy másik vonulata is megjelent. A vértanúság, vagy mártíromság, 

mint áldozathozatal az isteni elfogadás forrásának számított. A vallásos elvekhez 

való állhatatos ragaszkodás és Krisztusról akár saját életük feláldozása árán 

tanúbizonyságot tevő szentek mártíromsága, szenvedése – amely egyébként a 

protestantizmusban egyaránt szerepelt – beemelte őket az üdvözültek körébe. A 

mártírok önfeláldozását megkülönböztették az öngyilkosságtól, mivel előbbi a 

közösség, vagy mások lelki üdvösségéért történt cselekedet, míg utóbbi önző és 

bűnös tettnek számított.
26

 

 

- Harmadik fázis: a reneszánsz és a humanizmus hatására a hős szó átértelmeződött 

és a véres győzelem árán dicsőséget szerző hadvezér alakja elhalványodni látszott, 

csakúgy, mint a vallásos elvekért önfeláldozást végrehajtott mártíré. Az átalakulást 

és az új hős ideált talán Voltaire fogalmazta meg legjobban barátjának, Nicolas-

Claude Thiériot (Thiriot)-nak 1735. július 15-én írt levelében: „Tudja, hogy nálam 

a nagy emberek [grands hommes] az elsők és a hősök [les héros] az utolsók.  

Azokat nevezem nagy embereknek, akik a hasznosság elvének alkalmazásában 

jeleskednek. Az országokat feldúló fosztogatók pedig nem mások, mint a hősök.”
 

27
  Az új elnevezés a „grand homme”, a „nagy ember” lett és által megtestesített 

példamutatás, vagy erények már nem a vallási közösség, hanem a polgári közösség 

morális normáin nyugodott. 
28

  

 

A klasszikus heroikus erények átértelmeződtek és a humanizmus hős-képe már nem a 

mitológiák, vagy elbeszélő költemények központi alakja, hanem valós történelmi személy. A 

grand homme felfedezése és Voltaire-i definíciója helyettesítette a katonai dicsőség révén 

kiemelkedő hős típust, de a példamutatás, mint magatartásforma megmaradt a nagyság egyik 

jellegzetességének. A grand homme pedig, csakúgy, mint a hős a nagyságot testesítette meg. 

Az új eszmények szerint a grand homme megszemélyesíti a társadalom és a nép számára 

hasznos vezetőt. A vezetőnek ugyanis a Rousseau-i értelemben vett társadalmi szerződés 

                                                             
26 ERIKSONAS, 2004. 30. 
27

 „Vous savez que, chez moi, les grands hommes vont les premiers, et les héros les derniers ; j'appelle grands 

hommes tous ceux qui ont excellé dans l'utile ou dans l'agréable ; les saccageurs de provinces ne sont que 

héros.” A szöveg a szerző fordítása. Idézi: CENTLIVRES, Pierre - FABRE, Daniel - ZONABEND, Françoise 

(szerk.): La fabrique des héros. Paris, M.S. H, 1998. 238. 
28 A későbbiekben a szó (grand homme) francia eredetijét használjuk, mivel sokkal jobban kifejezi a fogalom 
árnyaltságát (a szellemi és tettekben megnyilvánuló nagyságot), mint a magyar fordítása (nagy ember).  
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alapján meg kell védenie a népet, de nemcsak katonai szempontból, hanem a társadalom 

szociális biztonságának megteremtése és fenntartása szempontjából is. A kor értelmiségi réteg 

szellemiségének tükrében a katonai sikerekkel dicsekvő hadvezérek dicsőségét tiszavirág 

életűnek tartották. A hadvezérek és a királyok kvázi kötelező pompázatos imádatát többé-

kevésbé explicit módon szembeállították az addig semmibe vett, ismeretlen, sőt üldözött 

tudósok diszkrét kisugárzásával. Az intellektuális győzelmet aratott grand homme nem 

henceg tettével, hanem csendben dolgozik és munkája eredményeként az egész társadalom 

szellemi javakhoz juthatott. A grand homme társadalmi hasznosságának definíciója a 

forradalom előtt viszonylag homogén volté és az emberiség jótevőjeként jelent meg. A 

kifejezésnek mindazonáltal más dimenziói is léteztek a kortárs diskurzusokban. A grand 

homme lehetett olyan személy, aki egy precízen megtervezett cselekedet révén hasznos 

segítséget nyújtott a társadalom minden tagjának, vagy akár egy filozófus, aki az elméleti 

hátterét biztosította egy politikai változásnak. A grand homme tehát az antikvitás 

szenvedélyes hősének antitézise és a felvilágosodás során kialakult új, laikusokból álló 

értelmiségi réteg favorizált ikonja volt. A korszak neves íróinál, enciklopédistáinál a grand 

homme alakjának különféle változatai találhatóak és d’Alambert, Michaud írásaiban, vagy 

akár Antoinde de Rivarol a gúnyos Almanach de nos grands hommes pour l’année 1790 című 

művében felvázolták a társadalom kiemelkedő szereplőinek jellemvonásait. A Pierre Larousse 

által szerkesztet Grand Dictionnaire pedig egy összeállítást tartalmazott a történelem ünnepelt 

alakjairól. A későbbiekben Ernest Lavisse történész jegyezte fel a haza (la patrie) és a 

köztársaság (la République) nagy alakjait és kortárs szereplőit. Ezek a munkák egyöntetűen 

hozzájárultak a közösségi tudat vonatkozásai pontjainak meghatározásához, csakúgy, mint az 

akkoriban folyamatban levő panteonizáció
29

 és az állami temetési rítusok. A vonatkozási 

pontok vizuálisan az emlékművekben és a szobrokban éltek tovább. A szimbolikákat az 

ünnepekkel évről-évre megújítva a kollektív emlékezet konstans részeivé és a közösségi tudat 

zarándokhelyeivé váltak.
30

  

                                                             
29 A kultusztörténeti és textológiai kutatásokkal foglalkozó Prokoláb Tibor így határozza meg a panteonizáció 

terminusát: „A panteonizáció műszó nem csupán a Panthéonba (vagy valamely más, a nemzeti panteon státusára 

emelt objektumba, nekropoliszba stb.) történő bebocsáttatás procedúráját jelentheti, hanem általában a 

panteonképző nyelvi és nem nyelvi szertartások rendszerét, azaz a ceremoniális kommunikációnak azt a 

változatát, amely feladatát elsősorban a nemzet kollektív emlékezetét reprezentáló (imaginárius) dicscsarnok 

felépítésében és működtetésében látja.” PORKOLÁB Tibor: „Nagyjainknak pantheonja épűl”. Közösségi 

emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd. Budapest, Anonymus, 2005. 5. 
30 BONNET, Jean-Claude: Les morts illustres. Oraison funèbre, éloge académique, nécrologie, In: NORA, Pierre 
(szerk.): Les lieux de mémoire. La Nation, II. kötet, Paris, Gallimard, 1986. 230-234.  
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A francia forradalom és a restauráció között zajló események tükrében a hős-képzés 

folyamatát, terminológiai és tartalmi változásait, vagy filozófiáját Fabre egy háromszög 

analógiájára vázolja föl.  A háromszög egyik csúcsa a felvilágosult gondolkodás hatására 

artikulálódott hős-kultuszt tartalmazza, amely a grand homme hasznosságát tartotta a 

legfontosabbnak. A forradalom alatt a grand homme-ról szóló felvilágosult gondolkodást 

megpróbálták az új rend és a nemzet szolgálatába állítani.
31

 Ahogyan Mona Ozouf 

tanulmányában láthatjuk a forradalom valójában igényt tartott a felvilágosodás szellemi 

örökségére és kijelölte maga számára előzményként Voltaire és Rousseau életművét. Ennek a 

szellemi örökségnek a szimbolikus birtokba vétele zajlott a két filozófus maradványainak a 

Panthéon-ba szállításakor.
32

 A háromszög másik csúcsában a történelem mozgatórúgója 

szerepét betöltő sikeres hadvezér áll, aki katonai érdemei alapján került a közel a dicsőséghez. 

Napóleon ezt az ideiglenes apoteózist tette meg a hős koncepció egy újabb elemének.  A 

harmadik fázisban az előző koncepcióval ellentétben a liberális elveket valló gondolkodók 

megalkották a képviseleti demokrácia uralma szempontjából nélkülözhetetlen nemzeti 

hősöket. Ezek alapjában véve egyesítették a forradalmi és a bonapartista grand homme és hős 

konstrukciókat. A nemzet hősének társadalmilag hasznos tetteket kell végrehajtania, de a haza 

védelme, habár erőszakos cselekedet, szintén a nagyság egyik alkotóeleme.
33

 

A grand homme társadalmi beágyazódásának folyamata főleg az 1750-es években 

indult el, ahogy megkezdődtek az aktuális rezsim által celebrált nyilvános ünnepségek, 

megemlékezések (szoboravatás/emlékműállítás a köztereken, állami kitüntetés, utcák/terek 

elnevezése a rezsim hősei után stb.). Ezzel megindult a „laikus kanonizációja” azoknak a 

személyeknek, akik a humanista felfogás „termékeiként” a társadalom számára hasznos 

cselekedeteik révén kerültek be a hősök új panteonjába. A panteonizáció és a grand homme 

Hobsbawm-i értelemben vett „kitalálásának” folyamatára a legkiemelkedőbb példát azokban a 

Forradalom alatti megemlékezésekben találjuk, amelyek a francia történeti kánon 

rekonstruálására irányultak. A forradalmi történeti tudat megnyilvánulásának talán 

                                                             
31 FABRE, 1998. 244. ; Az emlékezet és emlékezés problematikájának hazai kutatói közül feltétlenül meg kell 

említenünk Gyáni Gábort, aki részletesen foglalkozott az emlékzetpolitika kialakulásával, valamint 

gyakorlatávaé. GYÁNI Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Budapest, Napvilág, 2000. 

GYÁNI Gábor: A történelmi emlékezet rítusai. In: SZEKERES András (szerk.): A történész szerszámosládája. 

Budapest, L’Harmattan-Atelier, 2002. 103-116.; Gyáni Gábor mellett K. Horváth Zsolt kivűló fordításait és 

magyarázatait szintén érdmes megjegyeznünk. K. Horváth Zsolt szerkesztésében: NORA, Pierre: Emlékezet és 

történelem között. Budapest, Napvilág, 2010.; K. Horváth Zsolt fordítása: NORA, Pierre 1999: Emlékezet és 
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legfontosabb helyszíne a párizsi Panthéon lett. Az eredetileg Párizs védőszentjének, Szent 

Genevieve-nek állított templom újjáépítését XV. Lajos rendelte el 1744-ben hálája jeléül, 

miután felépült egy hosszan tartó betegségéből. A királyság és vallás eszményével átitatott 

épület később a Forradalom prédájává vált és az ünnepelt törvényhozó, Mirabeau halálát 

követően a helyet egy profán templommá alakították át. Ezt a deszakralizált épületet a hálás 

haza nevében a grands hommes-ok emlékezetének szolgálatába állították. Voltaire már az 

angliai száműzetése után az 1730-as években említette (Lettres Philosophiques), hogy a britek 

a Westminster Apátságba eltemetett Isaac Newton emlékének megadták a kellő tiszteletet és 

nyilvánosságot. Voltaire egy olyan példát látott a britek nemzetépítő munkájában, amelyet a 

franciáknak képzelt el és a számára oly fontos új tudós társadalom nagyjainak emlékét 

szerette volna hazájában is a nyilvánosság elé tárni. Ez a folyamat ugyanakkor csak halála 

után több mint tíz évvel következett be, mikor 1791-ben Mirabeau-t követően az ő földi 

maradványait is a Panthéon-ba helyezték el. Habár a forradalmi Franciaország valóban 

hozzálátott a nemzet kiemelkedő alakjainak emléket állítani, de a forradalom csupán 

ideiglenes dicsőséget tudott hozni a grands hommes-ok számára. Az 1793-ban meggyilkolt 

jakobinus Jean-Paul Marat (Mirabeau egykori kritikusa) beemelése a nemzeti panteonba 

egyben Mirabeau kiűzetését is jelentette. Mirabeau maradványait 1794-ben a Sainte-Cathérine 

temetőbe vitték és nélkülözve bárminemű ünnepélyes aktust egy jeltelen sírba temették. Marat 

tartózkodása a Panthéon-ban csupán öt hónappal élte túl Mirabeau távozását, mivel a 

Thermidori Konvent számára már nem számított reprezentatív figurának. A koporsóját 1795. 

január 31-én átszállították a Saint-Étienne-du-Mont templom temetőjébe és mellszobrait, 

szobrait lerombolták.
34

 A Forradalom hiába látott hozzá a kollektív emlékezet ideális 

helyének kialakításához, mivel végeredményben a Panthéon nem tudta teljesíteni a francia 

nemzeti egység megteremtésére vonatkozó küldetését. Az emlékezet felépítése többek között 

azért vallott kudarcot, mert miközben emléket állítottak az aktuális ünnepelt személynek, 

másokat egyszerűen kitöröltek a múltból. A fényűző és nyilvános megemlékezésekkel 

párhuzamosan zajlottak az éjszakai, csendes és titkos temetések. Párizs a nappali pompázatos 

síremlékek állításának és az éjszakai névtelen sírok hantolásának városává vált. A Panthéon 

pedig egyre távolabb került a kollektív emlékezettől és a múlt nagy alakjainak (akár az 

Antikvitáshoz, akár a Régi Rendhez, vagy a Forradalomhoz tartoztak) kiüresedésével 
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eltávolodott a történelemtől is.
35

 A brit patriotizmus és a parlament a francia panteonizációval 

párhuzamosan kialakította (pontosabban tovább bővítette) saját hőseinek csarnokát (ez 

leginkább két helyszínen ment végbe: a St. Paul’s Cathedral és a Westminster Abbey). A St. 

Paul’s Cathedral északi hajójában kapott helyet például Thomas Dundas dandártábornok 

mellszobra, mint a francia-brit rivalizálás jelképe. A parlament (a House of Commons) 

törekvése, hogy a panteoni narratíván keresztül maga mögé állítsa a közvéleményt nem járt 

átütő sikerrel. A brit társadalom franciaellenességét próbálták meg kihasználni, ami tekintve a 

korszellemet nem volt életképtelen, azonban Dundas alakja nem tudott ikonikussá válni, 

ugyanis nem büszkélkedhetett semmilyen katonai érdemmel.  Dundas Guadeloupe 

kormányzója volt, mikor 1794-ben elvitte a sárgaláz az emberei pedig a szigeten temették el. 

A szigetre érkező franciák kiásták a sírt, a holttestet pedig kiszolgáltatták az élővilágnak. Az 

emlékezet ezt a hősiességtől távol álló esetet úgy állította be, hogy a brit tiszt a franciák 

„barbár” viselkedésének áldozatává vált. Ez nyilvánvalóan távol állt a valóságtól és csupán 

egy politikai célt szolgált, csakúgy, mint más Londonban zajló szoborállítások, amelyek a brit 

hazafiság érzését akarták feléleszteni.
36

  

A forradalmi Panthéon Bonaparte Napóleon alatt sokat veszített egykori fényéből és 

valójában csak két (már a forradalom kirobbanása előtti évtizedek ikonikus alakjainak) grands 

hommes emlékét őrizte a korszakból: Voltaire és (az 1794-ben ideszállított) Rousseau. Ez a 

változás többek között azt jelentette, hogy a Panthéon a mindenkori politikai vezetők 

eszközévé vált. Azokból a személyekből konstruálták meg hőseiket, akik leginkább tükrözték 

saját elképzeléseiket a hatalomról, a közerkölcsről és a nemzetről. Napóleon szintén ezzel a 

céllal látott hozzá a Panthéon berendezéséhez és 1806-ban kezdetét vette (általában a Francia 

Köztársaság Becsületrendje birtokosainak [Légion d’Honneur] köréből) a szenátorok, 

tanácsadók, tisztek és közszolgák piedesztálra állítása. Minden esetben állami temetést 

rendeztek, de a legnagyobb pompát és nyilvánosságot természetesen Napóleon kedvenc 

katonatisztje, Franciaország marsallja, Jean Lannes kapta. A ceremónia ötvözte az ancien 

régime udvari temetkezési és az ünnepélyes brit megemlékezési szokásokat, ami azt jelezte, 

hogy az új hősök megkonstruálásának folyamata nemcsak Franciaországban, de Nagy-

Britanniában is hozzátartozott az aktuális politikai rezsim legitimációs törekvéseihez.
37

 

                                                             
35 OZOUF, 1984. 155. 
36

 BOUWERS, Eveline G.: Whose heroes? The House of Commons, its commemorative sculptures and the 

illusion of British patriotism, 1795-1814. In: European Review of History: Revue europeenne d'histoire. 15:6. 

2008. 680-681.  
37 BOUWERS 81 



31 

 

Napóleon uralkodása ideje alatt ismét helyet kapott a hősi erények között a katonai dicsőség 

és a győztesnek kijáró tiszteletadás. Ő volt az első modern államférfi, aki tudatosan építette 

föl a hős-kultusz megkonstruálásának folyamatát és szintén hozzá köthetjük a hős koncepció 

első politikai felhasználását. Ez a tudatosság nyilvánvalóan Napóleon karizmatikus 

hatalmának (saját példájának) volt köszönhető, hiszen egy személyben helyettesítette a 

Direktóriumot és már életében megkezdődött a róla szóló legendagyártás. Az 1806. október 

14.-i jéna-auerstedti ütközet előestéjén (amikor a francia haderő már bevonult a városba) 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (aki éppen akkor Jénában volt egyetemi tanár) számára 

Napóleon a világlélek (Weiltgeist), azaz a történelem folyamatának megtestesítője volt. A 

Napóleon halála utáni emlékezet megőrizte történelmi nagyságát, de jelentőségének rendkívül 

heterogén megnyilvánulásai lettek (a Forradalom hírnöke; a népek felszabadítója; a francia 

nemzeti eszme terjesztője; a modern állam normarendszerének lefektetője; zseniális katonai 

stratéga; az elnyomás és öncélú erőszak megtestesítője stb.), amelyeket a Restauráció után a 

történészek és politikusok a korszellemhez mérten különbözőféleképpen értelmeztek. 

Napóleon szerepének jelenkori értékelésében keverednek a hős és a grand homme 

tulajdonságai (csakúgy, mint Hegelnél) és megítélése továbbra is az adott társadalmi közegtől, 

vagy politikai céltól függ.
38

         

A grand homme és hős értelmezésének és tartalmi változásának harmadik korszaka az 

1815 és 1830-as évekre tehető, amikor a császári hatalom leáldozásával a történelem 

szellemének öntudatlan megtestesítőjének karaktere is elhalványodni látszott.   A liberális 

értékeket képviselő szemléletet talán Benjamin Constant gondolataiban érhetjük leginkább 

tetten. Constant szerint a demokratikus értékeket megteremtő és a nép szuverenitását 

tiszteletben tartó, azt garantáló közéleti szereplőket illette a grand homme megnevezés. A 

háborús érdemeket anakronisztikusnak tartotta és egyedüli esetben tett engedményeket, 

amikor a haza védelméről, vagyis az állampolgárok közösségének védelméről volt szó. Ezt a 

megoldást sem tartotta teljesen egyértelműen elfogadhatónak, mivel Napóleont kritizálva 

kijelentette, hogy a hadvezérek gyakran a haza védelmének kiáltják ki öncélú katonai 

hódításaikat. Ebből a szempontból a katonai dicsőség nagyon ritka esetben válhat erénnyé, 

míg a közakart képviselete és a közjó megteremtésére irányuló politikai akarat feltétel nélkül 

elismerhető, mint pozitív, konstruktív cselekedet. 
39
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(2.2.2.) A hős nemzetivé tétele 

 

Az 1789-es francia forradalom nyomán kialakult új társadalmi berendezkedés 

jelentősége par excellence az uralkodó és a nép szakításában rejlett. A monarchia nemzetként 

funkcionáló princípiuma megszűnt, és az általa megszemélyesített ország egységét felváltotta 

a szuverenitást saját magára testáló francia nemzet. Ezt a szituációt rögzítette, többek között, 

az 1791-es alkotmány, utat biztosítva a nemzet összetartását kifejező örökség felfedezésére. A 

nemzeti történelem és emlékezet tudatosítása mérföldkőként vonult be a nemzetté válás 

folyamatába. A hatalom új letéteményese tehát a nagybetűs Nemzet (Nation) lett, amely – 

átvéve az abszolutizmus intézményrendszerét – kialakította a modern értelemben vett állam 

adminisztrációs feltételeit.
40

 

A nemzet koncepciójának megerősödésével az állampolgárok, mint politikai és 

kulturális közösség képviselete vált a hatalom egyre sürgetőbb központi feladatává. Az a 

változás, amely a francia forradalommal végbement új feladatokat és szerepeket ruházott rá az 

államra. Ernst Hartwig Kantorowicz neves középkorász által a „király két testének” nevezett 

koncepció a nemzetállamra szállt át. Kantorowicz elmélete alapján a király két testtel, a 

fizikaival és a misztikussal, vagy politikaival rendelkezett. A király fizikai teste halandó és a 

gyermekkortól az idősebb korig ki van téve változásoknak, betegségeknek és baleseteknek. 

Azonban a politikai testet nem lehet látni, vagy megérinteni, nem hatnak rá a fizikai ártalmak 

és nem hatnak rá a gyermekkortól, vagy az időskor ártalmai. Ez a misztikus test a szuverén 

politikai hatalomban nyilvánul meg és biztosítja a felségjog örökkévaló természetét 

(puissance absolu et perpétuelle), amely egyben halhatatlanná teszi a királyt (Le roi ne meurt 

jamais), mert a fizikai teste halálával a dignitas túléli a hordozóját.
41

 A nemzetállamokban ez 

a szimbolikus test élt tovább, de az örökkévalóság már nem a felségjogra, hanem a 

népfelségre, népszuverenitásra vonatkozott. A nemzet szimbolikus testét a hatalom birtokosai 

társadalmi és közéleti rítusokkal táplálták, amelyekkel fenntartották a hatalom átruházásának, 

vagy megtartásának kontinuitását. A nemzetnek szüksége volt szimbolikus testének 

kifejezésére és megalkotott egy olyan korpuszt, amely jelképekben, rítusokban és textusokban 

nyilvánulhatott meg. Ezeken a szimbólumokon, mint például a francia (trikolór) zászló, 

himnusz, a köztársaság intézményei, szoboravatás, emlékműállítás, nemzeti ünnepek,  

évfordulók és egyéb jelképeken, allegóriákon (Marianne) keresztül biztosította a nemzet 
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tagjainak kohézióját és hozta létre a mindenki számára elérhető és megtapasztalható nemzet 

princípiumát. A nemzet reprezentációjában kardinális szerep jutott a nemzeti hősöknek, akik 

megtestesítették a nemzet erényeit és azonosságtudatot nyújtottak a nemzet tagjainak. A 

nemzetépítés folyamatában a hősök stabil pontként funkcionáltak és arcot kölcsönöztek a 

politikai hatalomnak. A filozófusok továbbra is szerepet játszottak a hős megfogalmazásában, 

de a nemzet hőseinek legitimálását egyre inkább a nemzet történészei vették át. Ez alatt 

azokat a történészeket, írókat értjük, akik megírták a nemzet történetét, és ezáltal részesei 

voltak a nemzet szimbolikus testének létrehozásában. Augustin Thierry, François Guizot, 

Jules Michelet, Edgar Quinet, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Adolphe Thiers és még 

sorolhatnánk a francia történetírás nagy neveit, akik a francia nemzet születésének nyomait 

követték és a forradalomban találták meg.
42

 Majd ebből a pontból és eszmeiségből kiindulva 

vázolták föl a francia nemzet történetének csomópontjait. A nagy volumenű történeti 

műveikben kijelölték és hatályossá nyilvánították a nemzet hőseit. A francia és egyetemes 

történelemmel foglalkozó művekbe a liberális alapelvek mellé szőtték az „igaz” háború elvét 

és legitimálták a nemzetet megtámadó idegen hatalom ellen fellépő hadvezérek alakját.
43

   

Michelet monumentális Franciaország története című munkájában (1833-1869) 

Franciaországot nemzetnek és egyedülálló módon egy személynek tekintette: a középkor volt 

a gyermekkora, a kora újkor az ifjúsága és a Forradalom a felnőtté válás, az egyenjogúvá érés 

időszaka. A kötetekben azt láthatjuk, hogy minden viszontagság ellenére a francia történelem 

a nemzet egységének megteremtése és a Párizs köré szerveződő vidéki központok fúziója felé 

tartott. Ebben a gondviselésszerű szemléletben nem voltak klasszikus értelemben vett hősök, 

viszont a francia nép egy metamorfózison esett át és a történelem prométheuszi szereplőjévé 

vált. A történelemben valamilyen vészhelyzet, vagy válság esetén felbukkantak a 

hősiesség/vitézség alakjai, akik a francia nemzet függetlenség és szabadság iránti vágyát 

testesítették meg: Jeanne d’Arc a középkorban, 1793-94 háborúinak katonái, a 18. század végi 

küzdelmek patrióta tábornokai és két női alak, akik bátorságuk révén feláldozták életük a 
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szabadságért, Madame Roland és Charlotte Corday. Michelet romantikus 

történelemszemlélete teret engedett a végzetet beteljesítő hősiességnek és terminológiája 

egyértelműen visszakanyarodott a klasszikus hősi erényekhez, azzal a különbséggel, hogy 

nála már nem egy isteni akarat ruházta fel erővel a hősöket, hanem a nemzet, a francia 

emberek erényei öltöttek testet bennük. Halála után a köztársaság beemelte őt a laikus 

katekizmus megalkotói közé és művét felhasználva alakították ki a nemzet nagyjainak 

panteonját. A 19. század végén az olyan nagyhatású és széles körben elismert írók, tudósok és 

gondolkodók, mint Michelet, vagy Hugo tisztelete mellett a megfértek a szabadságért küzdő 

harcosok is, mint például Garibaldi. A romantikus hősszemlélet tipikus alakjának számított, 

akit már életében dicsőség övezett a Francia Köztársaságban.  Amikor Garibaldi 1882. június 

3-án eltávozott az élők sorából a francia nemzetgyűlés felfüggesztette a munkáját, hogy 

tisztelegjen (kivéve a jobboldal, hiszen az Garibaldit egy veszélyes imposztornak tartotta) a 

nagy európai republikánus és szabadságharcos emléke előtt. A párizsi helytartótanács pedig a 

jobboldal tiltakozása ellenére a hosszú Grenelle sugárút egy szakaszát róla nevezte el 1885-

ben. Maurice Aghulon a korszak neves kutatója megállapította, hogy Franciaország 127 

legnagyobb városa közül 27 szintén Garibaldinak keresztelte valamelyik útját. A 

századfordulón Dijon-ban emeltek a tiszteletére egy bronz szobrot, majd 1907. július 13-án 

Garibaldi születési érvfordulóján a párizsi Cambronne téren egy márványszobrot. Habár a 

Vichy adminisztráció leromboltatta a Dijon-i szobrot, de 1961-ben a még életben levő 

garibaldisták visszaállították. Max Gallo 1982-ben a Fayard kiadónál megjelent könyve a 

Garibaldi, la force d’un destin címmel rehabilitálta Garibaldi emlékezetét. A francia-olasz 

baráti együttműködés jegyében szervezett 2007-es Garibaldi megemlékezések újra rá 

irányították a figyelmet és több Garibaldi életrajz is megjelent. A 200 éves évforduló 

alkalmából, Hubert Heyriès által publikált Garibaldi, héros d'une Europe en quête 

d'identité című monográfia az európai identitás részeként és forradalmi hőseként említette 

Garibaldit.
44

  

A változás, amely főleg a második császárság bukása után következett be a 

köztársaság eszményének megvalósítását és fenntartását célozta meg. A hatalom új 

princípiuma új artikulációval és új reprezentációs mezővel rendelkezett az új keretek között a 

hős kép újfajta szertartásokat igényelt, hogy a hatalom legitimitást szerezzen általuk és a 

társadalom számára elérhetővé váljanak. Azokat az illusztris személyeket jelenítették meg 

                                                             
44 AMALVI, Christian: Les Héros des Français. Controverses de la mémoire nationale. Paris, Larousse, 2011. 
105-119. 
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így, akik részesei voltak a nemzet és az állam fejlődésének: a hadvezér, aki képes 

megvédelmezni a nemzetet; a filozófus, aki felvilágosítja a nemzetet; a törvényalkotó, aki 

megteremti a békés egymás mellett élés szabályait; az államférfi, aki létrehozza és fenntartja a 

nemzet integritását; a szónok, aki beszédeivel összekovácsolja a nemzeti érdekeket  és egyre 

inkább a politikus, aki képviseli a népakaratot és az állami intézményeken keresztül irányítja a 

nemzetet.  

 

(2.2.3.) A nemzeti hős és az emlékezet tárgyiasult formái: az emlékműállítás aktusa  

 

Az előzőekben említett kategóriákon kívül ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül 

hagyni az egyszerű-, vagy kis ember áldozatkészségének reprezentációit sem. A hős és a 

mártír karakteréhez szorosan kötődik az önkéntes, vagy kényszer hatására meghozott 

áldozathozatal. A legkézenfekvőbb eset talán a csatatéren tanúsított bátorság és a bajtársak 

megmentése érdekében vállalt veszélyek voltak. A katonák esetében általában nem egy 

kiemelkedő személy hősiességéről, sokkal inkább a csatában, vagy háborúban elesett katonák 

összességének szenteltek különleges figyelmet. Az elesett katonáknak már a 16. és 17. század 

környékén állítottak emlékműveket (főleg Franciaországban és Angliában), de igazából a 

francia forradalom és a napóleoni háborúk nyomán kezdett el megnőni a számuk. A 

modernitással megváltozott a jelentéstartamuk, és az elesett katonáknak emelt hősi 

emlékművek egy új identifikációt tartalmaztak.
45

 Az elesett katonák nevei ugyanis már 

nemcsak a győzelmet hirdető, hanem a háború szörnyűségeinek is emléket állító 

monumentumokra kerültek fel. A neveket egy jól látható felületen tüntették fel, hogy az 

elesettek rokonai (bármely társadalmi-jogi kategóriába, vagy vallási, nyelvi, etnikai 

közösségbe tartozzanak) megemlékezhessenek a hősi halált halt szeretteikről. Az 

emlékművek funkcionális rendeltetése pedig az volt, hogy a hősi halált mintaértékűvé tegye a 

közösség számára.  A halál tehát ebben az értelemben nem egy biológiai tény, hanem a 

nemzet érdekeit szolgáló nemes áldozathozatal.
46

  

Az emlékműállítás (holott mindig létezett egy spontán aspektusa) hamar megjelent a 

politikai mező horizontján és része lett a politikai legitimitás megteremtésének. A nemzet 

hőseinek állított emlékművek tehát egyfajta mindennapi koordinációs pontként szolgáltak az 

                                                             
45

 COMTAMINE, Philippe: Mourir pour la patrie. In: NORA, Pierre (szerk.): Les lieux de mémoire. La Nation, 

II. kötet,  Paris, Gallimard, 1986. 1673–1698. 
46 PROST, Antoine: Les monuments aux morts. Culte républicain? Culte civique? Culte patriotique?,  In: 
NORA, Pierre (szerk.): Les lieux de mémoire. La République. I. kötet, Paris, Gallimard, 1984. 199–223. 
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individuum számára, hogy megteremtse, vagy megerősítsék lokális, nemzeti, közösségi 

identitását. Az emlékműállítás nem csupán az elesettek felé történő kegyeletadásnak és 

erényeik életben tartásának, hanem a politikai szocializációs tér megteremtésének is a rítusává 

vált. Egy olyan társadalmi közeg létrehozása volt a célja, amely elsősorban a történeti (és 

természetesen a politikai) identitásképző funkciójával próbálta befolyásolni az egyén történeti 

tudatát. Az emlékművek felkínálták a tárgyukkal (egy adott személy, esemény) való 

azonosulás lehetőségét, hogy az egyén felépíthesse identitását, vagy magáévá tegye az 

emlékmű által sugallt üzenetet.
47

 Az így kialakult identitás nem feltétlenül jelent kötött, vagy 

kidolgozott azonosságtudatot, sokkal inkább a történelem egy töredékével létesít kapcsolatot 

és teremt meg egy Anderson-i értelemben vett „elképzelt közösséget”. 
48

 

A 19. századi európai nacionalizmussal foglalkozó munkák egyik alapvető tézise, 

hogy a háborúkból születő nemzetek koncepciója volt a nacionalizmusok legerőteljesebb 

legitimációs mítosza. Ez a folyamat ment végbe a német nemzetállam megszületésénél, a brit 

nemzeti identitás megerősítésénél a 18.-19. század fordulóján a franciákkal vívott harcok 

során és hasonló reifikáló funkcióval látta el a francia nemzettudatot az 1871-es háborús 

vereség utáni megemlékezések. Az európai nacionalista törekvések győzelméhez 

egyértelműen hozzájárult a tudatosan és a megfelelő kommunikációs eszközök 

alkalmazásával kialakított nemzeti emlékezet. A megemlékezések, mint a nemzetépítés 

folyamatának eljárásai kimagaslóan nagy figyelmet kaptak és a nemzetet egyfajta 

produktumként kezdték kezelni a hatalom birtokosai. A kollektív emlékezet megkonstruálása 

és a közös identitás kialakítása folyamatában különösen fontos szerepet kaptak az 

emlékművek, amelyek egyre inkább a nemzet gyülekezési pontjaiként, a megemlékezések 

helyszíneiként (liuex de mémoire) kezdtek funkcionálni. Ez természetesen nagyban függött a 

társadalom recepciójától, mivel csak akkor válhattak az emlékművek a megemlékezések 

helyszíneivé, ha az emberek látogatták azokat és különböző civil rítusokon keresztül életben 

tartották azt az eseményt, vagy személyt, kinek eredetileg emléket állítottak. Igazából egy 

rendkívül komplex didaktikai folyamatnak az eszközei voltak, amelynek végső célja a 

                                                             
47 WERNER, Michael: A német nemzet történetének két, új keletű színrevitele, In: HARTOG, François – 

REVEL, Jacques (szerk.): A múlt politikai felhasználásai. Budapest, L’Harmattan, Atelier füzetek, Budapest, 

2006.89-89.  
48 Az identitás fogalmát elsősorban a nemzeti identitásra értjük, amely meghatározását és jelentőségét Pedro 

Ruiz Torres spanyol történész adja meg számunkra: „Valamennyi kollektív identitás közül a nemzeti identitás az, 

amely az utóbbi évszázadok során a legmeghatározóbb szerepet játszotta. Az, ahogy a többi identitás fölébe 

kerekedett és elterjedt az egész világon, rendkívül sajátos. Bizonyos országokban hamar kikristályosodott az 

emlékezeti és történeti hagyomány az új, hegemón kollektív identitásnak tekintett nemzet körül.” TORRES, 

Pedro Ruiz: A történelem politikai felhasználásai Spanyolországban. In: HARTOG, François – REVEL, Jacques 
(szerk.): A múlt politikai felhasználásai. L’Harmattan, Atelier füzetek, Budapest, 2006.119. 
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politikai, vagy nemzeti üzenet eljuttatása a nemzet tagjaihoz. Az üzenet csak események 

sorozatán keresztül érhette el a célközönséget és a nemzet kultuszát képviselni hivatott 

szobrok elfogadása sokszor a napi sajtóban való megjelenésén és értékelésén múlott. A 19. 

század során a háború és a nemzet kulturális összekapcsolása látványosan megjelent a 

közszférában és a katonai bravúrt végrehajtó hősök szobrainak állítása ment végbe több 

európai városban, mint például Párizsban, Berlinben és Londonban.  

Az 1870-71-es német-francia háború lezárása mind az újonnan alakult Porosz-Német 

Kaiserrech, mind a III. Köztársaság berendezkedésére és nemzetépítő törekvéseire rányomta a 

bélyegét. A franciák kijózanító veresége a gyűlölt ellenséggel szemben és a német győzelem 

nemzetközi szinten történő propagálása jelentősen befolyásolta a két ország 

emlékezetpolitikáját. A Bismarck-i Németország ellen folyamatosan vereséget szenvedő 

francia külpolitika elszigetelődve érezte magát európai szomszédjaitól és az ennek (is) 

köszönhető 1870-es sedani katasztrofális vereség után nem csak a francia nemzet érezte 

megszégyenítve magát, de az uralkodó, III. Napóleon is illegitimmé vált, ami egy új kül- és 

belpolitikát bevezető hatalmi átalakulást, a köztársasággá válást idézte elő. A III. Köztársaság 

megalakulása után tíz évvel megkezdődött az 1970-71-es háború felidézése és elindult egy 

olyan emlékműállítása sorozat, amely a háborús vereség után érzett letargiát próbálta 

kompenzálni. 1883 augusztusában a párizsi városi tanács (Conseil Municipal de la Ville de 

Paris) nyilvános ünnepséget rendezett az allegorikus szoborcsoport, a Défense de Paris, 

sikeres felállításának alkalmából Párizs nyugati külvárosában (rond-point de Courbevoie). Az 

emlékmű egy három főt ábrázoló szoborcsoport. Párizs városának allegóriája áll középen egy 

kardot tartva a kezében, a lábainál egy sebesült katona fekszik, de még készen a harcra és 

küzdelemre, hogy megvédje a trikolórt. A háttérben egy vékony lány áll szimbolizálva a 

párizsiak nyomorúságos és ínséges idejét a város német ostroma alatt. A pompázatos és 

katonai jellegű avatási ceremónián részt vett Pierre Waldeck Rousseau belügyminiszter és 

más magas rangú politikus, katonai vezető. A beszédek, katonai és civil csoportok 

felvonulásai a szobor szemközt zajlott. A rendezvényen megjelentek a forradalmi eszméket 

hirdető baloldal képviselői, de Walden Rousseau nem járult hozzá a zászlókat lobogtató 

baloldali aktivisták üdvözléséhez és hivatalos részvételéhez. A baloldal is részt kért a vereség 

kultúrájának nemzeti emlékezetből (és saját jelképeivel felvértezve hangot adni a szocialista 

politikai agendának), miközben az opportunista republikánus kormányzat képviseletében 

Waldeck Rousseau a parlamentarizmus és az államhatalom közt egyensúlyozott és próbált 

társadalmi, politikai konszenzust teremteni a háború értékelésében. A hivatalosan felkért 
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szónokok (különösen Barthélémy Forest a Conseil général de la Seine elnöke) kiemelték az 

párizsiak 187. januári hősies ellenállását a német csapatokkal szemben és nagy hangsúlyt 

fektettek Bismarck kritizálására azt a látszatot keltve, hogy ő rántotta bele Franciaországot a 

háborúba. Forest a későbbiekben hozzáfűzte ehhez a gondolatmenethez, hogy a francia 

uralkodó, III. Napóleon is felelős a háborúba sodródás miatt, mert a győzelemtől a 

válságokkal teli Második császárságot megerősítését remélte. Az 1871. szeptember 2.-i 

vereségről, a csapatok fegyverletételéről, III. Napóleon elfogásáról és az új kormány 

elkeseredett erőfeszítéseiről, hogy megőrizze az ország területi integritását nem tett említést. 

A beszédében kiemelte, hogy a vereség nem a német katonai szupremácia, hanem a német 

blokád okozta párizsi nyomorúság és éhínség következménye. Azt a mítoszt akarta ezzel 

táplálni, ami szerint a francia nemzet egyfajta morális és hazafias nagyságot szerzett 

magának, mert különböző anyagi javak hiánya miatt adta meg magát, nem pedig az állandó 

rivális Németország (Poroszország) hadi fölénye következtében. Az eseményt és magát a 

szobrot a különböző politikai sajtóorgánumok (a radikális baloldali Le Radical, a mérsékelt Le 

Temps és a konzervatív Le Constitutionnel) saját politikai meggyőződésük alapján 

interpretálták és például a Le Constitutionnel a rogyadozó katonában a kommunárdokat látta, 

akik lerombolták Bonaparte Napóleon szobrát 1971 szeptemberében.  Az 1883-as avatási 

ceremónia kezdeményezőnek és kortárs kritikusainak retorikája kiválóan illusztrálja az akkor 

nemzeti identitások diszparitását. Teljesen ellentétben azzal, amit a szimbolikus és a hivatalos 

értelmezés sugallt, a háború emlékezete nem hozta meg a nemzeti egység érzületét. Sokkal 

inkább a szelektív emlékezetek és a nemzet jövőjével kapcsolatos eltérő politikai 

várakozásokat ugrasztotta össze. A köztársaság krédója mögött meghúzódó a háború 

következményeit feldolgozó és a szegénységet leküzdő egységes politikai nemzetkép nem 

találkozott a politikai csoportok konszenzusával. Az 1870-71-es háborúból felemelkedő 

nemzet beiktatása volt a La Défense felállítását szponzorált köztársasági logika központi 

gondolata, de ez a törekvés ellenállást váltott ki a kortárs francia politikai spektrum mindkét 

oldaláról.
49

  

Az 1880-as években több kísérlet is született a közterület emlékművekkel való 

berendezésére abból a célból, hogy a háborúra utalva legitimálják és hirdessék a nemzeti 

homogenitást.  Amíg Párizs allegóriája számított az 1871-es szenvedéseken keresztülment 

nemzet legfontosabb reprezentációjának, addig a nemzet és a háború összefűzésének más 
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helyszínei és módszerei is voltak. Az egyik ide kapcsolódó esemény a festő, Alphonse de 

Neuville (1835-1885) szobrának avatása volt 1889 novemberében a Place de Wagram 

közelében. Az ünnepség hivatalos szónokai lerótták tiszteletüket a nemzet és a háború 

festőjének (peintre national et militaire) emlékezete előtt, mivel Neuville számos képet festett 

a francia csapatok a németekkel szembeni ellenállásáról az 1871-es harcokban. A 

festményeiben Neuville nem csak megnemesített a nemzeti áldozathozatal, de a katonai 

helytállást egy új perspektívában ábrázolta, miszerint büszke tekintetű közkatonákat helyezett 

előtérbe, amivel azt akarta kifejezni, hogy a halál szemében tiszt, vagy katona egyenlőnek 

számított. Ebből a szempontból Neuville-t tekinthetjük a francia hadsereg vizuális alapító 

atyjának, viszont az ábrázolások egyáltalán nem tükrözik az 1871-es katasztrófát, ami valóban 

a hadsereg kollektív tudatának részévé vált. Hasonlóan az előzőekhez, a katonai kudarc 

kompenzációjaként más festők, művészek tiszteletére is szobrot emeltek Párizsban, mint 

Denis-Auguste Raffet (1804-1860) a napóleoni idők dicsőségét retrospektívan ábrázoló festő, 

vagy Ernest Meissonier (1815-1891), kinek 1895-ben avatták föl szobrát. A katonai 

dicsőséget megörökítő művészeken kívül a körtársasági emlékezetpolitika felismerte, hogy 

Párizsban hiányoztak a hadsereg tisztjeinek emlékművei. A hiány pótlása és a katonai sikerre 

való megemlékezés két szoboravatásban nyilvánult meg: Jules Bobillot (1860-1885), a francia 

kolonizációs hadjáratok alatt a Tuyan Quan-i ostromban meghalt fiatal tiszt; Francis Garnier 

(1839-1873) francia hajóstiszt és felfedező, akit Hanoi ostroma után öltek meg kínai lázadók. 

Mindkét esetben a francia kormányzat kereste miként értelmezheti másként a francia nemzet 

és a hadi sikerek kapcsolatát az 1871-es vereség árnyéka nélkül. A francia gyarmati 

terjeszkedés éppen megfelelőnek látszott erre a célra, ami szintén mutatja az általunk már az 

előzőekben is opportunistának bélyegzett politikai adminisztrációt. A két francia tiszt nem 

tekinthető mintaértékű katonai vezetőnek, mivel Bobillot mögött nem álltak sikerekben 

gazdag évek, Garnier pedig önfejűen cselekedett és a francia hatóságok jóváhagyása nélkül 

kezdte meg a Hanoi citadella ostromát. Bobillot szobra mégis emlékezeti hellyé (lieu de 

mémoire) vált,
50

 mert fokozatosan a (gyarmati sikerektől független) július 14.-i ünnepségek 

                                                             
50 Az emlékezeti helyek egyre inkább betöltötték az emlékezet hiányát a társadalomban és a múlt 

mérföldköveiként az örökkévalóság illúzióját keltik. „A lieu de mémoire-ok elsősorban maradványok, az 

emlékezetmegőrző tudat végső formái egy olyan történelemben, mely azért előhívja azokat, mert már nem ismeri 

őket. Világunk szertartásoktól való megfosztása ismertet meg bennünket e fogalommal. Az átalakulás és 

megújulás folyamatában lévő közösség akarata és erőfeszítése termeli ki, készíti elő, alkotja meg, építi fel, 

rendeli el és tartja fenn. A lieu de mémoire-ok természetüknél fogva értékelik az újat a régi, a fiatalt az idős, a 

jövőt a múlt helyett. Múzeumok, levéltárak, temetők és gyűjtemények, ünnepek, évfordulók, szerződések, 

jegyzőkönyvek, emlékművek, szentélyek, társaságok mind-mind egy régi kor határkövei, az örökkévalóság 
illúziói. Honnan fakad e kegyes, patetikus, élettelen vállalkozás nosztalgikus aspektusa? Ezek egy szertartás 
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helyszínévé alakult és a veteránok bizonyos csoportjai is a szobor előtt gyülekeztek a nemzeti 

ünnepeken. Ennek talán az lehetett az oka, hogy mégiscsak (akkor is, ha marginális 

jelentőségű) a háborús küzdelmek alternatíváját, a csekély és ideiglenes gyarmati sikereket 

reprezentálta szemben az 1871-es vereséggel.
51

 A tér emlékművekkel való berendezése a III. 

Köztársaság ideje alatt elsősorban a háborús vereség kompenzációjaként és a francia 

nemzettudat megerősítéseként ment végbe felemás sikerrel. A szobrok elhelyezése és üzenete 

tartalmazta a kezdeményezők politikai kalkulációit arra nézve, hogy milyen hatást vártak a 

társadalomtól. Ahogyan a neves francia történész Pierre Nora jellemezte a korszak 

emlékezetpolitikáját: „Volt olyan időszak, amikor úgy látszott, a történelmen keresztül és a 

nemzet körül kristályosodik ki egy emlékezethagyomány, mégpedig a III. Köztársaság 

szintézisében. Ez, tág időhatárt alapul véve, Augustin Thierry Lettres sur l’histoire de France-

ától (1827) Charles Seignobos L’histoire sincère de la nation française-éig (1933) tartott. 

Történelem, emlékezet és nemzet nemcsak egy természetes körforgást, hanem egy kiegészítő 

körkörösséget is fenntartottak, egy több szinten is működő – tudományos és pedagogikus, 

elméleti és gyakorlati – szimbiózist. A jelen nemzeti meghatározása fölényesen a múlt 

megvilágításából hívta elő önigazolását. A forradalmi trauma miatt elbizonytalanodott jelen 

megszabta a monarchikus múlt átfogó újraértékelését. Szintén bizonytalanná vált ez az 1870-

es vereség miatt is, mely csak sürgetőbbé tette – a német tudományhoz és tanítóhoz, 

Königgrätz igazi győzteséhez viszonyítva – a dokumentarista tudás s az emlékezet iskolai 

átadásának fejlesztését. […] Az emlékezet tere egyetlen hatalmas egység. Görög-római 

bölcsőnktől a III. Köztársaság gyarmati birodalmáig nincs cezúra, ahogy nincs az örökséghez 

új hódításokat csatoló magas tudás és az azt alapszöveggé tévő iskolai tankönyv között sem. 

Szent a történelem, mert szent a nemzet. A nemzet révén maradt fenn emlékezetünk a 

szentség terén belül.”
52

 

A nemzet hősei számára emelt szobrok és emlékművek elterjedése a 19. század végén 

Európa-szerte megfigyelhető volt. Franciaországon kívül, a fiatal Német Császárságban 

szintén kialakult egy célzatos emlékezetpolitika, amely a reprezentációra építve a német 

nemzetet, mint a győzedelmes, az 1871-es háborúból felemelkedő militarista nemzetet akarta 
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megerősíteni. A propagandisztikus célzatú emlékműállítások elsősorban a Kaiserreich 

fővárosában, Berlinben történtek. Az első jelentős monumentum, a Heinrich Strack által 

tervezett Siegessäule („a Győzelem Oszlopa”) felállítása a Königsplatz-on valósult meg 1873. 

szeptember 2-án. Az oszlop illusztrációi az egységesítés háborúit (1864, 1866, 1871) 

ábrázolták, amelyek a német-porosz állam megerősödéséhez és végül a Német Birodalom 

megteremtéséhez vezetett. Az 1871-es diadalra és a nemzeti egység születésére megemlékező 

további szoboravatások a berlini királypalota, a Stadtschloss közelében. A német nemzet 

legitimálása érdekében egy egész sorozat lovas szobrot emeltek városszerte a jelentősebb 

porosz uralkodók emlékére. Az első világháború kezdetéig mintegy 300 hasonló szobrot 

(főleg az egykori Poroszország területén) emeltek országszerte, s ebből tízet Berlinben. Az 

avatási ceremóniákon központi figyelmet kapott a háborús dicsőségre való megemlékezés és 

az általában teljes katonai uniformisban megjelent katonai elöljárók kiemelték az ábrázolt 

hősök, uralkodók szerepét a német nemzet egységesítésében, mivel minden múltbéli háború 

egyfajta isteni elrendelés révén az egység felé vezette német népet. Más szóval a német 

nemzet a háborúk, Isten és a porosz hadsereg gyermeke. A társadalom tagjai csupán, mint 

áldozatok, vagy háborús hősök jelenhettek meg ebben a kontextusban. Egyéb részvétel nem 

adatott meg a számukra. Ahogyan egyre erősödött a nemzet, mint a háború, erőszak 

szülöttének képe, úgy halványodott a részvételi jogok polgári értékrendszere és a hadi 

eseményekből kimaradt civil szféra egyre kevésbé érezhette magát a nemzet részének. A 

századforduló előtt a birodalmi és a nemzeti egység, politikai hatalom megerősítése egyre 

jelentősebbé vált. Ennek a törekvésnek több szimbolikus kifejeződése volt, mint az 1897 

márciusában a Stadtschloss-al szemközt emelt I. Vilmos szobor. A napilapok alapján a szobor 

fogadtatása nem váltotta ki a hozzá fűzött reményeket, mivel még a konzervatív Kreuz-

Zeitung szerint is a nemzeti egységesítés mítosza kezdett anakronisztikussá válni, mivel a 

fiatalabb generáció már nem tapasztalhatta meg az 1871-es diadal érzését. Az ok, amiért 

Berlinben viszonylag kevés emlékmű jelent meg az 1871 utáni korszakból talán, csakúgy, 

mint a francia példánál, egy kompenzációs törekvésre vezethető vissza. Ebben az esetben 

természetesen nem 1871-ről, hanem az 1848-as német államokban (pl. a porosz, szász, bajor, 

Rajna-menti államok) megindult forradalmak elfojtásáról volt szó. A forradalmakat 

végeredményben diplomatikusan felszámoló Heinrich von Wrangel (1784-1877) emlékére 

1880-ban, a Leipziger Platz-on emelt szobor a dicsőséges katonai hagyományokra épülő 

nemzetet formázta meg. Mivel az 1848-as forradalmak akár egy demokratikus föderalista 

német nemzetállamhoz vezethettek volna, az 1871 utáni politikai hatalom az átalakulás 
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visszafojtását egy, a rend érdekében szükséges logikus lépésnek állította be, amely hozzájárult 

a császárság sikeres létrejöttéhez.
53

 A Wrangel szobra által közvetített üzenet tartalmazza azt 

a nemzetépítési logikát, hogy a nemzeti egységet nem a már létező német államok ellen küzdő 

nacionalista mozgalmak, hanem egy államférfi, Otto von Bismarck keltette életre. Egy olyan 

személy, aki végig hűséges maradt a királyhoz (császárhoz), vagyis Vilmoshoz, a porosz 

központi hatalom letéteményeséhez. Bismarck volt azt, aki meglehetősen egyedi módon 

ötvözte a nemzeti egység iránti vágyat a porosz állam diplomáciai és katonai erejével.
54

 A 

berlini emlékművek monarchista és militarista ikonográfiája, valamint az avatási ünnepségek 

önigazoló és a katonai dicsőséget hangoztató beszédek sem tudták teljes mértékben 

elfogadtatni a német társadalommal a nemzet majdhogynem kizárólagos katonai természetét. 

Még a cenzúrával szűrt napilapok hasábjairól is kitűnt, hogy a megemlékezések egyre 

nehezebben tudták fenntartani a háborúból született német nemzet mítoszát. Habár ezek a 

hangok nem tudtak egységes platformot létrehozni, mutatják, hogy a felállított emlékművek 

és üzenetük társadalmi recepciója heterogén volt. 
55

 

A 19. század utolsó harmadában, Londonban szintén megkezdődött a fényűző, 

nyilvános megemlékezések és a brit imperializmust reprezentáló szoboravatási ünnepségek. 

Az előzőekhez hasonlóan a brit politikai érdek is összekapcsolta a háború dicsőségét a nemzet 

születésével, ugyanakkor itt nem feltétlenül a nemzet megszületésének körülményei, mint 

inkább a brit birodalmi tudat helyeződött a megemlékezések fókuszába. A brit hadisikerek 

szimbolikus megjelenítése természetesen a 19. század elejétől fogva jelen volt a reprezentatív 

mezőben, mint az E. H. Bailey által tervezett Nelson-szobor a Trafalgar téren, amit 1843 

novemberében állítottak fel, de csak 1867-re fejezték be a munkálatokat. A London 

belvárosában található Wellington emlékműveket szintén ehhez a korai törekvéshez lehet 

kötni, viszont megjegyzendő, hogy ezek avatási ceremóniája nem volt látványos és az 

eseményeknél még nem volt jelen a széles körű nyilvánosság. Az 1815-ös győzelem után 

megindult emlékműállítás dinamizmusa csökkent, ami főleg annak köszönhető, hogy az 

emlékművek sugallta protestáns, Napóleon-ellenes, franciaellenes és forradalomellenes 

Britannia képe elvesztette egykor vonzó jellegét. A háború témája továbbra is evidens maradt 

és a Nelson, valamint Wellington emlékműveket további háborús érdemekkel rendelkező 
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hősök szobrai követték a század közepétől. Az üzenetük változatlanul a nemzet és a háború 

összekapcsolásáról szólt, viszont a nemzet nagysága ezentúl a gyarmati hódításra (és nem az 

európai kontinens konfliktusaira) koncentrált. A megemlékezések általában a gyarmati 

háborúk (pl. az 1857-es indiai szipojlázadás leverése) sikereiről szóltak és magukban 

hordozták a brit nemzet birodalom tudatát, amely teljes mértékben áthatotta a brit bel-, és 

külpolitikát. A konzervatív Robert Salisbury vezette kormányzat alatt 1888 júliusában Sir 

Bartle Frere (1815-1884), Dél-Afrika főbiztosa tiszteletére szobrot állítottak a Victoria 

Embankment Gardens közelében. A rendezvényen részt vettek a fontosabb katonai és 

politikai vezetők, többek között a walesi herceg, ami jelezte az esemény fontosságát.  A 

beszédekben méltatták Frere dél-afrikai sikereit, ugyanakkor elhallgatták, hogy kudarcot 

vallott az 1870-es években a búr államok bekebelezése terén. Szintén a gyarmatokon elért 

sikeriek miatt került sor 1888-ban Sir Charles Gordon (1833-1885) vezérőrnagy és 1895-ben 

Lord Strathnairn (1805-1885) hadseregtábornok szobrainak felállítására. Ezek az események 

mind a Brit Gyarmatbirodalom megteremtésének szimbolikus eszközei voltak, amelyeken 

keresztül a nemzet számára a politikai szféra megteremtette az azonosulási pontokat. A 

katonai és pártpolitikai érdekek mellett a Daily Telegraph szerint a Gordon-kultusz követői 

mind igaz patrióta angoloknak (patriotic Englishmen) számítottak. A civilek bevonása 

ugyanakkor nem volt közvetlen politikai akarat, mivel a nemzetépítés ezen változata nem 

feltétlenül a belső kohéziót erősíti, mint inkább a nemzet külpolitikai képét rajzolta meg. A 

Lord Strathnairn körüli sajtóvisszhangban szóvá tette, hogy a megemlékezések a gyarmati 

sikerekről szóltak és a Lord ír politikájáról hallgattak. A birodalmi egység szellemében 

ugyanis a Lord a konzervatívok ír függetlenség ellenes politikáját vallotta és részt vett az 

1930-as évek ír felkelés leverésében. Habár a liberális kormányok kritizálták a gyarmati 

konfliktusokban érdemeket szerzett katonai vezetők dicsőítését, az erős birodalmi tudat 

felülkerekedett ezen az elhajláson és a részvételi, vagy egalitárius nemzeti közösség helyett 

tovább erősítette a gyarmatpolitikát.
56

 A birodalmi tudat kialakítása mellett a 19. század végén 

és a 20. század elején a brit nemzetépítés a különböző szimbolikus politikai aktusaival 

sikeresen rögzítette az egységes nemzet koncepcióját és keltette fel a hazafias érzületet.  Ezt a 

folyamatot Eric J. Hobsbawm így jellemzi: „Az államoknak annál nagyobb szükségük volt a 

polgári vallásra (’patriotizmusra’), minél inkább igényt tartottak polgáraik aktivitására. 

’Anglia – ahogyan Nelson a hazafias dal szerint a trafalgari ütközetre készülő tengerészeinek 

mondta – elvárja, hogy ezena napon mindenki teljesítse a kötelességét.’ S ha elszalasztja 
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[Anglia] azt az esélyt, hogy polgárait az új hitre térítse, akkor az állam akár el is bukhat. 

Ahogyan Gladstone észrevette, Írország elveszett az Egyesült Királyság számára, mihelyt 

1884-1885-ben a választójog demokratizálódása megmutatta, hogy gyakorlatilag az összes 

katolikus parlamenti hely a szigeten egy ír (értsd: nacionalista) párté lesz; mégis az Egyesült 

Királyság része maradt, mivel más nemzeti komponensek elfogadták ’Nagy-Britannia’ 

államközpontú nacionalizmusát. […] A tisztán csak az államra alapozott patriotizmus nem 

szükségképpen hatástalan, mivel a modern territoriális polgári állam puszta léte és funkciói 

állandóan belevonják a lakosságot az állam ügyeibe, és nyilvánvalóan olyan intézményi vagy 

ügyrendi ’hátteret’ biztosítanak, mely minden más ilyen háttértől különbözik, egész életük 

színtere s meghatározója. Ilyen értelemben néhány évtizednyi puszta létezés, mely rövidebb 

az átlagos emberi életnél, elég ahhoz, hogy legalább az új nemzetállammal való passzív 

azonosulás kialakuljon.”
57

 

A nemzet hősei számos társadalmi rituálénak voltak a főszereplői, de valószínűleg a 

legkiemelkedőbb eseményeknek a közterek birtokba vétele számított. A hatalom 

emlékezetpolitikája folyamatosan táplálta a hősök cselekedeteinek fontosságát és a hős 

tetteinek dicsőítése egyértelműen megjelent a nemzeti ünnepekben (hiszen a mindenkori 

politikai elit ekkor fejezi ki, hogy kontinuitás létezik a jelenlegi hatalom és a nemzet 

nagyjainak gondolkodása között) és a művészetben (festészet, szobrászat, irodalom, színház, 

mozi stb.). 
58

A hős és általa a dicső (vagy dicstelen) múlt tovább él a közterek szobraiban, az 

utcanevekben, a parkokban és az intézmények nevében. A dicsőséges múlt és a jelen politikai 

hatalom kapcsolata mindig legitimációs erővel rendelkezik, hogy segítse a hatalmon lévők 

politikai céljait. A 19. századi emlékműállítás a 20. században sem vesztett jelentőségéből, sőt 

több szempontból növelte politikai szerepét és, mint szimbolikus cselekedet mára már 

professzionális szintet ért el a modern média csatornáin keresztül. Az első és második 

világháborút követő emlékművek szintén a mintaértékű cselekedetet végrehajtó hősöknek 

(vagy a második világháborús emlékműveken a halált elszenvedő áldozatoknak) emelték,
59

 

akik már nem kizárólag tisztek voltak, mivel a hazáért való áldozathozatal (a halál) 

egyenlőséget teremtett elöljáró és közkatona között. A humanizmus kétség kívül hatással volt 

az életét a hazáért áldozó katona, mint a nemzet hőse koncepciójának elterjedéséhez, de 
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alapvetően a halál kvázi vallási aspektusait tartalmazza és a keresztény pro patria mori 

kifejezés átértelmezése. Az áldozathozatal ugyanis már nem az Istenért, vagy a király által 

megtestesített hazáért, hanem az állam szekuláris (misztikus) testének (corpus mysticum) 

szolgálatáért ment végbe. A dicsőséges halál az önfeláldozásban és a haza (valamint rajta 

keresztül a társadalom, a helyi közösség, a család) védelmében nyert értelmet, valamint 

tárgyiasult formát öltött magára az emlékművekben.
60

 A szobrok és emlékművek funkciója 

egyrészt, a hatalom adott eseményhez való viszonyának kifejezésre juttatása volt, másrészt az 

életben maradtak kompenzálása, hogy társaik a közösség jóléte érdekében haltak meg.  

 

(2.2.4.) A hős és a mártír : szenvedés és áldozathozatal 

 

A történeti értelmezések általában abból a klasszikus felfogásból indulnak ki, hogy a 

hős „örökkévaló és anyagi” természetű. A domináns hatalmi elit ideológiája terjesztése 

érdekében olyan hősöket termel, akiken keresztül a legitimáció megteremthető, vagy 

fenntartható. Ennek érdekében látható és kézzelfogható, mégis természetfölötti figurákat 

használnak föl törekvéseik, erkölcsi normáik és hatalmuk megszilárdítására. Mindezt oly 

módon teszik, hogy a hőst befogadó társadalmi közeg magáénak érezze a személyt, akit a 

hatalom összekapcsol a dicső múlttal. A nemzeti hős megkonstruálásának problematikájával 

foglalkozó tanulmányok alapvetően három kérdésre igyekeznek választ adni:  

 

1. Kiknek a köréből kerülhet ki a nemzeti hős?  

2. Kik emelnek nemzeti hőssé egy bizonyos személyeket? 

3. Milyen mértékben sikerült a nemzeti hős kultuszának a kialakítása? 

 

Egy olyan fogalmi keretet szeretnénk biztosítani jelen munka logikájának 

megértéséhez, amely segítségével értelmezhetővé válik az indiai kontextusban megjelenő hős 

és mártír szavak jelentése. Munkahipotézisünk szerint: a hős egy társadalmi csoport által 

dicsőített, morális értékekkel rendelkező illusztris személy, aki a csoport tagjai szerint 

sikeresen és tudatosan hajtott végre egy történelmi jelentőségű tettet a társadalom, a nemzet 

vagy az emberiség jóléte érdekében. Ezeket a bizonyos csoport által vélt értékeket és 

eredményeket attól függően lehet pozitívan és negatívan értékelni, hogy milyen kontextusban 

jelennek meg és kik gyakorolnak értékítéletet. A hős általában egy konkrét társadalmi, vagy 
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osztálybeli/rendi, (avagy kasztbéli) közösségi csoport érdekeinek a reprezentációjaként 

értelmezhetjük. Egyszerűbben: a hős fogalmi meghatározása (mint minden fogalomé) 

kontextusonként változik. A koncepció további értelmezéséhez és a dolgozatunk 

szempontjából releváns fogalmak elsajátításához nézzünk meg néhány, a hős születésére és 

karakterének megrajzolására vonatkozó általános szakirodalmi megállapítást:
 61

  

 

(a) A hős emlékezetét a jövő generációja felé sugározzák, hogy követendő ideált 

teremtsenek a fiatal generáció. Az egykori dicső tetteket a politikai nyilvánosság előtt 

szereplők nem a jelennel, hanem a jövővel kötik össze, hogy még inkább 

egyértelművé tegyék a hatalom kontinuitását.  A harmonikus jövőkép és a kollektív 

emlékezetben megőrzött múltbeli események összekapcsolása a politikai legitimációt 

kívánja deklarálni a nemzet számára.   

(b)  A hős általában egy történelmi személy, kinek a neve számos történeti szövegben 

(forrásban) előfordul, és tettei mindig jól dokumentáltak. A romantikus hős ideáltípus 

klasszikus erényeket testesít meg: bátorság, szenvedély, kitartás, állhatatosság, 

önzetlenség, függetlenség, szabadságszerzet, fizikai/szellemi erő, hit, akarat, odaadás, 

elszántság, magabiztosság, hűség, éleslátás, gyakorlatiasság, felelősségérzet, 

igazságérzet, ambíció, konfliktuskezelés, oltalmazás, karizma, dinamika stb.  

(c) A 18. és 19. században a mitikus hős a „nemzeti karakter” képviselőjeként szerepelt a 

nemzet eposzaiban, mint az adott etnikum archeotípiája. Krzysztof Pomian 

magyarázata szerint ez a „nemzeti szellem” és a „nemzeti karakter” fogalmak a 20. 

századi soviniszta ideológiák bukásával eltűntek, viszont az eredetmítoszok, vagy 

mondák hősei könnyen válhatnak egy közösséget egységesítő emblematikus 

figurákká. A legendákban előforduló és a közösség által dicsőített hős 

megtestesülésének tüntethetik fel az éppen aktuális hős konstrukciót, ezzel 

folytonosságot teremtve a múlt dicső tettei és a jelen eseményei között.
62

 

(d)  Az irodalomban központi helyet elfoglaló és a közérdekért (vagy/és idegen elnyomás 

ellen) harcoló költő képe, mint a dicső hazafiság megszemélyesítője is előfordulhat a 

történeti diskurzusokban, mint hős konstrukció.
 63

 

                                                             
61 Pontosítás és további értelmezések lásd: CENTLIVRES, Pierre - FABRE, Daniel - ZONABEND, Françoise 

(szerk.): La fabrique des héros,  Paris, M.S.H, 1998. 
62

 POMIAN, 1996. 85-95. 
63 Fabre egy magyar példát hoz fel erre az esetre: Petőfi Sándor történeti alakját. A költő tisztázatlan halálának 

körülményei teret engedtek a néphagyomány útján terjedő legendának, miszerint a költő nem esett el a harctéren. 
A mai magyar állam területén kívüli magyar kisebbség egyaránt magáénak érzi Petőfi hagyatékának ápolását, 



47 

 

(e)  A tudós, a feltaláló és a filozófus, mint hős: egy tudományos áttörés/elméleti újítás az 

emberiség, vagy a nemzet szolgálatában. A tudós alakját felmagasztaló írások a 

példamutató tett és az átlagon felüli eredmények miatt állítják alakját a nemzeti 

büszkeség csarnokába.
64

  

(f) Az egyik legkézenfekvőbb hős típus a hadseregét győzelemre segítő bátor hadvezér, 

vagy tiszt alakja, aki saját érdekeit háttérbe szorítva, önfeláldozóan és minden akadályt 

leküzdve kiemelkedő sikereket ér el. A hősi emlékművek szimbolikájának változásával 

ez a kör egyre demokratizálódott és befogadta (sőt névvel látta el) az egyszerű 

közkatona emlékét is.
65

  

(g) A totális rendszerek hőse, aki általában a legmagasabb politikai rangot betöltő és élő 

személy. A dicsőítés elsősorban a politikai vezető személye köré szerveződik. Vele 

nem lehet semmilyen más hős-kultusz egyenrangú. Csak akkor létezhetnek, ha 

szerepük már nem aktív és alárendelhetőek a diktátor akaratának, céljainak.  

(h) Korunk hősei. Azok az ismert személyek, akik a fiatal generáció mintájává válnak: 

zenészek, sportolók, színészek és az ún. médiaszemélyiségek. Az ő nagyságuk nem 

feltétlenül valós, de a társadalmi recepciójuk valóságos. A média hatalma által 

közvetített erényeik és eredményeik az esetek többségében ideiglenes dicsőséget 

szereznek számukra és csak idő múlása adhatja meg a kritikusoknak a választ, 

mennyire voltak képesek maradandót alkotni. A sport talán a legkézenfekvőbb példa 

korunk grand homme koncepciójának térnyerésére. A sport, mint sikerorientált 

tevékenység közösség formáló potenciállal rendelkezik és a sikerekben/kudarcokban 

egyaránt osztozik a sportoló s a közönség. A nemzetenként felálló csapatok az 

olimpiai játékokon, bajnokságokon az nemzet tagjait képviselik, mint az közösség 

legjobbjai. Éppen ezért a játékokon elért sikerek tömegek eufóriáját, a veszteség pedig 

                                                                                                                                                                                              
mint az anyaország területén élő magyar többségi társadalom. A költő emlékének emelt szobrok egyben a harc és 

a forradalom emlékhelye, és az évenkénti megemlékezések révén a hazafias érzület, a nemzet konstans 
(politikai) testének a reprezentációjává vált (Pierre Nora-i értelemben vett lieu de mémoire). Petőfi tehát hőssé 

vált a hősök között, az egység, a kontinuitás és a hősies, bátor ellenállás jelképe lett.  
64 Például Louis Pasteur francia mikrobiológus és kémikus, aki elsőként bizonyította be, hogy a 

mikroorganizmusok erjedést és betegségeket idézhetnek elő. Pasteur dolgozta ki és használta először a 

veszettség, a lépfene és a baromfivész elleni védőoltást. Valamint ő mentette meg Franciaország (és számos más 

ország) sör-, bor- és selyemiparát a nevéhez fűződő „pasztörizálás” eljárásával.   
65 Reinhart Koselleck olvasatában, a hősi érdemekkel felruházott személyek halála különleges eseménnyé válik s 

a nekik állított emlékhelyek metafizikai jellemzőkkel bírnak. Az emlékhelyek állítása a politikai identitás és 

legitimáció megteremtésének módja. Az emlékhelyek, szobrok, utcanevek olyan köztéri vizuális jelek, amelyek 

akkor érik el céljukat, ha az általuk reprezentálni hivatott üzenetet a társadalmi közeg elfogadja. Ekképpen az 

emlékművek emelése fizikai elhelyezés mellett az akarat kinyilvánítására szolgáló nyilvános rituálé is. 
KOSELLECK, 2000. 3-8. (lásd még: PROST, 1984. 199-223.) 
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frusztráltságát eredményezhetik. A társadalom tagjai valószínűleg nem ismerik 

személyesen a sportolókat, de a közös rítuson keresztül, csakúgy, mint Benedict 

Anderson „a napilapok olvasásának” példája egy elképzelt közösséget teremt.  

(i) Az antihős figurája nem a hős erényeinek az ellentétje. Nem gyáva, önző, vesztes, 

mohó vagy áruló. Pierre-Yves Bourdil
66

 tolmácsolásában az antihős sokkal inkább a 

bolond megfelelője. Ő a képességek nélküli ember, aki távol áll a közszféra által 

hősinek minősített erényektől. Ilyen például Jaroslav Hašek szatirikus művének 

főszereplője, Švejk, a szeretetre méltó, de együgyű katona karaktere.
 67

 

 

A fogalmi változásokat kiválóan dokumentáló francia szakirodalmak mellett az 

amerikai történész, Barry Schwartz munkáinak eredményeit is érdemes szemügyre venni.
68

 

Schwartz megállapítása szerint, a hős és a mártír egyaránt részesei lehetnek a partikuláris 

(lokális dicsőség; az ősök tisztelete, akik a közösség érdekében cselekedtek maradandót) és az 

univerzális (egyetemes történelmi eseményeket befolyásoló szereplő) mezőnek is. A hős 

követendő, példaértékű, s olyan nemes erényekkel rendelkezik, amelyek büszkeséggel töltik 

el a vele kapcsolatban állókat.
69

 A mártír alakja is különleges, tiszteletre méltó, de példájának 

                                                             
66 BOURDIL, Pierre-Yves: Les Miroirs du moi: les héros et les fous. Paris, L’École, 1987. 
67 A nagyság megtestesüléseinek, vagy változatainak definiálása megközelíthető egy fordított eljárással, vagyis 

az antihős karakterének megrajzolásával. Ebből a megközelítésből kiindulva, az antihős figurája (és cselekedetei, 

vagy nem-cselekedetei) nem csak a hadszíntéren tanúsított heroizmus ellentétje, hanem miden olyan karaktert 

magába foglal, amely a nemzeti -, antik- és kortárs hősiesség antitézise. Az antihős nem a hős ellen cselekszik, 
nem a hős ellenfele, hanem a nem-cselekvő, a passzív szereplő, Robert Musil „tulajdonságok nélküli embere”, 

vagy a bolond, aki csak egy feje tetejére állított világban lehet hős. A bolond figurája ugyanakkor az 

irodalomban gyakran központi helyet foglal el, mivel a bolond képes kimondani az igazságot anélkül, hogy 

retorziók érnék a központi hatalom felől. Például Shakespeare Lear királyának bolondja az, aki megtestesíti ezt a 

típust. Az antihős szerepe kontextusonként változik, de sok esetben (főleg a publicisztikában) tévesen használják 

a fogalmat, és a kontextualizált hős(ök) ellenfeleként pozícionálják. Az 1956-os magyarországi események 

kapcsán, ha abból indulunk ki, hogy az utcán harcolók (vagy a politikai változások mellet kardoskodók) a 

forradalom hősei, akkor a forradalmat leverő erők, vagy vezetők nem az események antihősei. Nem 

cselekvésképtelen, képességek nélküli, ügyetlen és megmosolyogni való személyek. Sokkal inkább jellemzi őket 

a tudatosság, akció készség, lojalitás, politikai elkötelezettség és szélsőséges esetben a brutalitás, embertelenség 

(hasonló fogalmi zavar lásd: Felszakad a múlt. Hősök és antihősök a Nagy Imre-perben. In: Heti Válasz, VIII:24. 

2008.18-22.).  
68 SCHWARTZ, Barry: George Washington: The Making of an American Symbol. Free Press, 1987.; Uő.: 

Abraham Lincoln and the Forge of National Memory. Chicago, University Of Chicago Press, 2003. 
69 A hős és a mártír terminusok mai használata közötti különbség tisztázására egy táblázatba szedtük a 

szakirodalomban szereplő fontosabb tulajdonságokat. Habár ezzel a problematika leegyszerűsítését, talán 

sematizálását érjük el, mégis ez az esszencialista megközelítés segíthet elhelyezni ezeket a fogalmakat a 

szakirodalmi interpretáció és a politikai szóhasználat mezőjében. A tulajdonságok rendszerezésénél a következő 

kérdésekre fókuszáltunk: egy politikai kontextusban felbukkanó szónak, mely jelentését adaptálhatja a hatalom? 

Mi alapján tesz különbséget a hős és a mártír között? Vajon ugyanazt a fogalmat máshogy értelmezik-e a 

különféle társadalmi és politikai csoportok? Milyen jellemzői vannak a hatalom által sugallt hős és mártír 

interpretációnak?  
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követése nem várható el a következő generációktól. A hindu nacionalizmus egyik ideológusa, 

M. S. Golwalkar szerint a mártír valóban nagy személyiség, de soha nem válhat ideállá, míg a 

diadalmas hős példája kifejezetten követendő minta.
70

  

 

(2.3.) A hőskultusz kialakulása és történeti állomásai Indiában 

 

Az előző részekben tárgyalt európai hős konstrukciók és értelmezések bemutatásával 

igyekeztünk egy szakirodalmi alapot biztosítani az indiai fogalomhasználat könnyebb 

megértéséhez. Az indiai hőskultusz specifikumainak tárgyalása során bemutatjuk, hogy a hős 

fogalma és társadalmi szerepe milyen fontosabb változásokon esett át. Az indiai 

szubkontinens minden részén nagy számban megtalálhatóak azok az emlékkövek (memorial 

stones), amiket a hősi cselekedet (pl. megvédték a falut a rablótól) végrehajtása közben, vagy 

a harctéren életüket vesztett embereknek állítottak. A tárgyiasult emlékezet ezen formáit a 

modern antropológia és történettudomány hős-köveknek (hero stones) nevezte el és 

vizsgálódásuk a kövek társadalmi és történeti szerepére koncentrált. Hasonlóképpen, a 

magukat máglyára vető özvegyeknek állított kövek (sati-stones) szintén magukra vonták a 

történészek figyelmét, mivel mind a két rítus részese volt a már az ókorban is az indiai 

szubkontinensen élők hőskultuszának.
71

 A hős-kövek egyrészt, a halál és a hősiesség 

összefonódásának változásainak, viszonyrendszerének, másrészt, a közösségből kiemelkedő 

hősök kulturális/történelmi/társadalmi beágyazódottságának megértéséhez nyújtottak 

                                                                                                                                                                                              

Hős A „nagyság” közös mezője Mártír 

dicső halál recepció helye a nemzet egésze tragikus halál 

királyi/lovagi erények  predesztinált történelmi alak szent erényeinek örököse 

közösség dicsőségéért kockázat egyéni érdekek háttérbe szorítása közösségért vállalt áldozat 

konkrét cél beteljesítése nagyság megtestesítése konkrét cél beteljesületlen 

történelem vezéregyénisége mintaértékű cselekedet történelem áldozata 

A táblázatban szereplő fogalmak értelmezését alapvetően két részre lehet osztani. Az egyik a közösségi (pl. 

társadalmi, politikai, nemzeti) normák, erkölcsök és kultivált erényeket univerzális felfogását mutatja (pl. 

bátorság, hazafias érzület, tragikus halál stb.).  A másik, a közösséget alkotó egyének mentalitását tükrözi. A 

példamutató cselekedet lehet a társadalmi konvenció szerint az elnyomó idegen hatalom elleni sikeres felkelés, 
de lehet éppen az ellenkezője, az államhatalom ellenében fellázadt rebellió leverése. A kontextus változásával az 

előzőleg elnyomónak titulált hatalom felszabadítóvá léphet elő, az idegen  testvérré, a felkelés pedig 

terrorcselekménnyé. Hasonlóképpen, a korábban hősként tisztelt történelmi szereplő terroristává, a mártír pedig 

köztörvényes bűnözővé változhat át.  
70 GOLWALKAR, M.S.: Bunch of Thoughts. Bangalore: Vikrama Prakashan, 1966. 123. 
71 Jennifer Larson amerikai történész egy érdekes összehasonlítást végzett az indiai hős-kövek imádata és az 

ókori görög hőskultusz között. Larson szintén kiemeli, hogy az India nyugati, déli és középső részén nagy 

számban előforduló kövek a hősies cselekedet közben meghalt személyek hőstetteinek mementói. Az indiai 

hagyományokban fontos szerepet kapott a hősies, mintaértékű cselekedet, míg a görög hősök erkölcsi 

példaértéke nem feltétlenül volt követelmény az imádat megindítására. Hasonlóság viszont a két kultusz között, 

hogy a halál tényéhez kapcsolódnak és a tárgyiasult emlékeket a templomok közelében helyezték el. LARSON, 
Jennifer Lynn: Greek heroine cults. Madison: Universtiy of Wisconsin Press, 1995. 56-57.  
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támpontokat. A kövek földrajzi elhelyezkedése nem egy helyen összpontosul, nincs benne 

semmilyen rendszer, ugyanakkor tetszőlegesnek sem nevezhető. Nagyobb számban fordultak 

elő Nyugat-Indiában (Rajasthan, Gujarat, Maharashtra), ahol a kírti-sambha (dicsőség 

oszlopai) néven voltak ismeretesek már a 7. századtól, de elterjedésük főleg a 11. század 

utánra tehető. A legnagyobb koncentrációban a nyugat-indiai Karnataka államban találták, 

amely 2650 követ jelentett.
72

 Saurashtra és Gujarat más területein a hős-köveket a páliya 

(talán a pála – védelmező, testőr szónak az etimológiai változata) szó jelezte és a kövek 

helyét páliya-bhumi-nak hívták. Közép-Indiában (Madhya Pradesh és a Gangesz-völgy déli 

része) és Dél-Indiában (Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala és Tamil Nadu) szintén több hős-

követ felfedeztek, amelyekről a vallásos íratok már beszámoltak és korábbra datálták azokat, 

mint a régészek. A hős-kövek állításának hagyománya valószínűleg a Krisztus előtti első 

évezred megalitikus kultúrákból eredt.
73

  

A hős-kövek formája az idő múlásával változáson esett át, ami elsősorban a hős 

státuszával és a hősi cseledet természetével állt összefüggésben. A legegyszerűbb ábrázolás 

egy felfegyverzett alak, aki egy íjat, nyílvesszőt és kardot tart. Ez valószínűleg annak a jele, 

hogy a hősies cselekedetet végrehajtó személy nem egy gazdagabb család szülötte volt, vagy 

nem volt olyan nagymérvű az általa véghezvitt tett. Más köveken sokkal kidolgozottabb 

alakokat találhatunk, akiket díszes szerszámokkal ellátott lovon ábrázoltak, ami egyértelműen 

a magasabb társadalmi rangra utalt. A kövek a Krisztus utáni első évezred környékén váltak 

még részletesebben megmunkáltabbá. A kövek alakjai, a tetejükön csúcsban végződő 

díszítéssel, egy kis szentélyre hasonlítottak és általában három egymásra épülő elemből álltak. 

A kő(tábla) tetejére vésték a Napot és a Holdat, amelyek az emlékmű örökkévalóságát 

jelképezték. A kövek szimbolikája szintén arra utalt, hogy a hőst beemelték az istenek közé, 

az istenek panteonjába. Az legfelső elem szimbólumai utalások voltak a hős vallására: a 

lingam (fallikus oszlop), vagy a bika a hős saivaita (Siva követő); Mahavira (Vardhamána a 

dzsainizmus megalapítója) ülő, vagy álló alakja a dzsain hitére utalt. A középső elem a hős 

felszabadulását ábrázolta, amint isteni lények (apsarás) a mennyek felé viszik. A legalsó rész 

a hősi cselekedet narratíváját tartalmazta. A hős kezében íj, nyílvessző, kard, lándzsa, vagy 

pajzs lóháton, vagy gyalog harcol az ellenséggel. A részletek területenként változhattak (pl. 

tengerparti települések közelében a hőst hajón és nem lóháton ábrázolták), de nagyjából a 

                                                             
72

 SINGH, Upinder: A History of Early and Medieval India. From the Stone Age to the 12
th

 Century. New Delhi, 

Dorling Kindersley, 2009. 48.  
73 THAPAR, Romila: Death and the Hero. In: THAPAR, Romila (szerk): Cultural Pasts. Essays in Early Indian 
History. Delhi: Oxford University Press, 2000. 681. 
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fenti mintát követte a kövek ikonográfiája. A vallási mozgalmak megújulásával együtt 

változott a hősök köre és az egyszerű katonáktól a felsőbb rendbeli (varna) hadvezérekig 

találhatunk példákat. A leginkább kidolgozott kövek összefüggésben voltak a hinduizmus 

bhakti (odaadás) ágának 12. századi elterjedésével. Ezek a kőtáblák a felsőbb varna-beli 

ksatriya (harcos) családok sarjainak emlékét őrizték meg, amint a cselekedetük révén 

felemelkednek a mennybe és kikerülnek a születés-halál körforgásából.  

A Caitanya Mahaprabhu által indított bhakti mozgalom a hősöket nem emelte isteni 

rangra, viszont születésük és haláluk évfordulóin megemlékeztek rájuk, mint a felszabadulást 

(moksha) elért személyekre. A hős-kövek a vallásos irodalomban, legkorábban a tamil 

Sangam írásokban fordultak elő, amelyek a Kr.e. 300 és Kr.u. 200 közötti periódust írták le. A 

kifejezés, amit használtak a víra-kal, vagy Víra-k-kal szó szerint hős-követ jelentett. A kövek 

célja a csatában elhunyt hősökre való megemlékezés. Az írásokban talált elvek szerint a halál 

után a lélek különleges erőre tesz szert és segíthet a közösségnek, ha emlékezetét a megfelelő 

módin ápolják. Az elesett hősök ezáltal az imádat tárgyai lettek és a köveken, valamint az 

emlékükre írt dalokon, balladákon keresztül örökkévalóvá váltak. A köveket rendszeresen 

vallásos rítusokkal (puja) imádták, ételt ajánlottak neki és virágfüzérekkel, pávatollakkal 

díszítették.  A hős személyes tárgyait, fegyvereit a kő közelében helyezték el és a csatába 

indulók az emléktárgyak előtt kérték a hős áldásait. Az imádat módszerei és mértéke vallási 

közösségektől függött, de a szubsztrátum területén mindenhol szokássá vált a hős-kövek 

vallásos imádata. A hinduizmusban feltétlenül különbséget tettek a preta és a pitri rituálék 

között. A preta valójában olyan szellem volt, aki nem tudott beletörődni halálába és kínjában 

az élőket háborgatta. A számára fenntartott vallásos ceremóniák megpróbálták kiengesztelni 

és nyugalmat találni lelke számára. Habár regionálisan vannak különbségek, de a hinduizmus 

legáltalánosabb temetési formája a hamvasztás. A hamvasztás egyik célja, hogy a halottal 

tudatosítsa a halál tényét és elégeti fizikai testének maradványait, hogy a vele való 

önazonosítás megszűnjön. Éppen ezért rendkívül ritka, ha egy halottat nem égetnek el és 

emlékét tárgyiasítják. A pitri-nek szánt rituálékat (sraddha) viszont nem azért hajtják végre, 

hogy távol tartsák a közösségtől hanem, éppen ellenkezőleg, segítség és óvják azt. Abból a 

feltételezésből indultak ki, hogy a mennyben lévő ősatyák képesek gondoskodni a 

közösségről, ha megőrzik őket az emlékezetükben.
74

  

Más írásokban, mint például a legismertebb hindu eposz, a Mahábhárata szintén 

feljegyezte, hogy az isteneknek gyakran volt szükségük az emberek közül hősökre (víras), 

                                                             
74 THAPAR, 2000. 682-684. 
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akik segítettek nekik legyőzni a démonokat (asuras).  A védikus szövegek, mint a Bhagavad-

Gíta, vagy a Srimad-Bhagavatam hősei az isteni feladatot véghezvivő harcosok és a vallás 

tudományát tökélyre vivő tanítók (guru). A Kr.e. ötödik században tevékenykedő nyelvész 

Panini a szanszkrit nyelvtant elemző művében megjegyezte, hogy a ksatriya hősök a vallásos 

imádat tárgyaivá váltak. A hősök deifikálására a legkiemelkedőbb példa a Vrsni klánba 

tartozó Yadava család öt tagjának, hősének (panca-víras) imádata. Az öt hős öt generációnak 

jeles képviselőit takarta, akik közül a Krsna Vasudeva egyenesen a Visnu inkarnációjaként, 

vagy avatara-jaként (alászállt) azonosították. A Krsna köré szerveződő hit egyre nagyobb 

kereteket öltött és a kezdeti hőskultusz a hinduizmus egyik legelterjedtebb ágává nőtte ki 

magát. A Krisna Vasudeva életével és isteni természetével foglalkozó Bhagavatam irodalom 

hős-képe teljes mértékben vallási jellegű. Azok lehettek csak imádatra méltóak, akik 

cselekedeteiket alárendelték Krsna akaratának, de senki nem válhatott magasabb rendű 

transzcendentális alakká, mint Krsna. Az ő imádatát megkülönböztetik és a templomokban, 

csakúgy, mint más istenségnek, szobrokat (múrti) állítanak be. A múrtik a vallásos 

felajánlások és áldozatok közvetett élvezői, igazából csak közvetítők, mivel rajtuk keresztül 

az isteneket imádják. A védikus irodalom élesen elválasztotta az emberekből lett hősök (pl. az 

ősatyák) és a múrti formába manifesztálódott istenek vallásos dicsőítését. Csak az istenek 

kaphattak múrti alakot és a nekik kijáró naponta többször végzett áldozatokat (tűzáldozat, 

ételfelajánlás, öltöztetés, drágakő ékszerek stb.). A vallásos cselekedetet, vagy valamilyen a 

közösség érdekében végrehajtott kimagasló tettet végrehajtó hősök emlékezetét a kövek 

őrizték és a nekik kijáró szertartások egyfelől szűkebb körű (pl. családtagok), másfelől 

kevésbé fényűző (virágfüzér, füstölő, gyümölcs stb.). A tartós tiszteletadás leginkább a 

szerzetesek, vagy lelki tanítók sírhelyei körül alakultak ki és ellentétben az átlagos emberek 

jeltelen (mivel a felejtés a porhüvely elengedését segítette elő) elhamvasztásával (és a hamvak 

beleszórásával valamelyik szent folyóba) az emlékezetük helyei zarándokhellyé váltak. 
75

 

Az Indiában legnagyobb népszerűségnek örvendő hősök kétség kívül a hindu eposzok, 

a már említett Mahábhárata mellett a Rámájana főszereplői.
76

 A Rámájana népszerűsége 

annak köszönhető, hogy a kollektív tudatalatti részévé vált;
77

 olvasása a felnőttekben 

                                                             
75 THAPAR, 2000. 685-686. 
76 A bhakti és a Visnu-imádat (vaisnavizmus) rendszerébe tartozott a Ráma király (akit szintén Visnu 

inkarnációjának tekintettek) dicsőítése.  
77

 A szekuláris állam megalapítója, Nehru szerint a kultúra és a vallás hatását a társadalomra nem lehet 

figyelmen kívül hagyni, mert az emberek mentalitásának szerves részévé vált. „Mindenfelé olyan kulturális 

hátteret találtam, amely erősen hatott az emberek életére. Ez a háttér a népi filozófia, hagyomány, történelem, 
mítosz és legenda keveréke, és nem lehet határt vonni az alkotóelem között. Még a teljesen tanulatlan 
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gyermekkori emlékeket idéz; a gyermekek között a dharma küldetését végrehajtó hősök 

Superman-el egyenlők; az eposz női hősnője, Sita a női erények megtestesítője; az epikus 

történet stabilitást teremtett és ismerete átsegítette az indiai társadalmat a modernitás 

változásain; látható formát kölcsönzött a hinduizmus spirituális forrásának.
78

 Stuart H. 

Blackburn amerikai nyelvész, antropológus szerint az „[e]pikus előadások rituálisan  védelmet 

és gyógyulást nyújtanak,  míg az epikus narratívák kifejezik a helyi eszméket és átjárót 

képeznek a regionális és az pán-indiai mitológiák között. De ami a legfontosabb, hogy az 

indiai szájhagyomány eposzai azzal a különleges képességgel rendelkeznek, hogy képesek a 

közösség saját történetét elmesélni és, ezáltal megteremteni és fenntartani a közösség 

identitását.”
79

 A Rámájana eposz többféle változata (szóbeli/írásbeli) létezett és a Válmiki-

féle Ráma-katha lehetett az eredeti mű, amit a neves szanszkrit tudós és a klasszikus irodalmi 

nyelvezet megalkotója feltehetően a Kr.e. 500-1000 között írt meg. Ezt a verziót vette alapul a 

Bhargava bráhmana közösség és alakították vallásos szöveggé, amelyben a főszereplő Ráma 

már, mint Visnu alászállt (avatara) megtestesüléseként szerepelt. Párhuzamosan ezzel a 

transzformációval a buddhista Jataka irodalomban és a jain Paumacariyam is megalkotja 

saját Rámájana változataikat, amelyek bizonyos eltéréseket tartalmaznak az adott vallás etikai 

normájához mérten. A jain szövegben Ráma egy aszkéta, míg a hindu brahminikus verzióban 

az ideális ksatriya megtestesítője. Ráma ellenfele, Rávana szintén textustól függően 

embertelen és gonosz rivális uralkodó, vagy éppen tragikus sorsú hős (utóbbi főleg a dél-

indiai hagyományokban élt tovább, ahol Rámát a betörő árja törzsek vezéralakjának fogták 

fel).
80

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
analfabéták is részesedtek ebből a kulturális háttérből. India ősi eposzai, a Rámájana és a Mahábhárata meg más 

könyvek népszerű fordításokban, parafrázisokban terjednek a tömegek között, s minden epizód, történet és 

erkölcsi mondanivaló belevésődött a nép tudatába, és így ez a tudat gazdaggá és tartalmassá vált. Írástudatlan 
falusiak százszámra tudnak kívülről verseket, és beszélgetéseikben gyakran utalnak rájuk vagy egy morális 

tanulsággal szolgáló történetre, amelyet egy-egy régi klasszikus alkotás őrzött meg.” NEHRU, Dzsaváharlál: 

India fölfedezése. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1981. 86. 
78 THAPAR, Romila:The Ramayana Syndrome. In: Cultural Pasts. Essays in Early Indian History. THAPAR, 

Romila (szerk.): Delhi: Oxford University Press. 2000. 1079.  
79 „Epic performances ritually protect and cure, while epic narratives express local ideologies and form pathways 

between regional and pan-Indian mythologies. But most important, oral epics in India have that special ability to 

tell a community’s own story and thus help to create and maintain that community’s self-identity.” 

BLACKBURN, Stuart H. – CLAUS, Peter J. – FLUECKIGER, Joyce B. – WADLEY, Susan S.: Oral Epics in 

India. Berkeley: University of California Press. 1989. 11. 
80 HILTEBEITEl, Alf: Rethinking India’s Oral and Classical Epics. Draupadi Among Rajputs, Muslims and 
Dalits. Chicago: The University of Chicago Press, 1999. 33-37. 
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(2.3.1.) Az indiai hőskultusz átpolitizálása 

 

Az eposzok variánsainak létezése ellenére a politikai szféra gyakran egy homogén 

kultúra írásos emlékeiként kezeli ezeket a narratívákat. A kulturális hegemónia megteremtése 

és hangsúlyozása különösen a hindu nacionalizmus számára volt létfontosságú és minden más 

alternatív verziót el akartak törölni. A Bharatiya Janata Párttal koalícióban kormányzó 

(1998-2004) Shiv Sena (Shivaji Hadserege)
81

 élesen kritizálta a Rámájana színrevitelét egy 

Bombay-i színházban, mert a rendező Shakespeare: Rómeó és Júlia darabja alapján akarta 

felépíteni a cselekményt. Az állam kulturális homogenizációjával kapcsolatban Romila 

Thapar indiai történész egy paradox jelenségre hívta fel a figyelmet, miszerint az indiai állam 

vallási toleranciát hirdet, de a többségi társadalom kultúrája mellett nem ad teret a kisebbségi 

törekvéseknek. A politikusok egyre inkább a vallási közösségek érdekei és követelései szerint 

hozzák meg döntéseiket, ami a vallás átpolitizálását jelenti. Ugyanakkor ragaszkodnak ahhoz 

az indiai szekuláris elvhez, hogy a vallás szent és sérthetetlen, vagyis nem kerülhet be a 

politika világába.
82

 Az állam bizonytalansága a vallás kezelését illetően megnyitja a teret a 

nyíltan vallási hagyományokat felvállaló nacionalista pártok és mozgalmak előtt, akik 

képesek maguk mögé állítani a vallási közösségeket. A hindu nacionalista politikusok 

előszeretettel hasonlítják magukat az eposzok hőseihez és bőrükbe bújva akarják megnyerni a 

hinduk szimpátiáját.
83

 

Az eposzok hősei a szekularizáció során a vallás és kultúra területéről átcsúsztak a 

politikai mezőbe. Pierre Bourdieu francia szociológus elmélete szerint az egyének/csoportok 

mikrokozmoszokban (champs) élnek, ahová a tőke bizonyos formáinak (gazdasági, kulturális, 

szellemi stb.) birtoklásával lehet belépni. A csoportok különféle gátakat, vagy akadályokat 

állíthatnak a belépő elé, így képesek megvédeni magukat. A champ politique a politikai 

szereplők világa, ahonnan az emlékezetpolitikát elindítják és az emlékművek felállítását 

kezdeményezik (champ de production des idéologies spécifiquement politiques). A 

kezdeményezéseknek kettős célja van: (1) a tőke és politikai hatalom birtoklásával saját 

érdekeik rákényszerítése a többi champs-ra (vagy akár az egész társdalomra champ de la 

                                                             
81 Chhatrapati Shivaji Maharaj (Kr.e. 1642-1680) a Maratha Birodalom megalapítója. Shivaji a Bijapur-i 

szultanátus ellen vezetett ellenállást azzal a céllal, hogy létrehozzon egy önálló hindu államot (Hindavi 

Swarajya). A Maharashtra-i regionális politikai párt, a Shiv Sena az ő nagyságának politikai örökösének vallja 

magát.  
82

 THAPAR, The Ramayana Syndrome. 2007. 1080-1085. 
83 Narendra Modi, BJP politikusra a sajtóban párttársai és követői gyakran hasonlítják Lakshman-hoz (Lakshman 

a Rámájana eposzban Ráma bátor és rettenetlen harcos hírében álló testvére). BHATT, Sheela: Modi may 
become the BJP's Lakshman. The Indian Express. New delhi, 2007. december 23.  
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société indienne); (2) a társadalommal szemben kialakítanak egy védelmi erővonalat, amelyet 

felhasználnak hatalmuk körülbástyázásához.
84

   

Az indiai kontextusban általunk vizsgált nemzetépítési folyamatban a kulturális 

homogenizáció és az emlékezetpolitika egyaránt a politikai szférából ered. Ahogyan azt 

tapasztalni fogjuk a módszerek és a célok meglehetősen hasonlítanak az európai mintákhoz. 

Az előző alfejezetekben tárgyalt európai hősképzés nem sokban tér el az 1947-től Indiában is 

jellemzővé vált szimbolikus politizálás módszerétől, mivel csakúgy, mint más koncepciókat, 

ezt szintén átemelték az európai, főleg angol, gyakorlatból. Az indiai nemzetépítésben 

kardinális szerepet játszó ún. „nyugati” politikai koncepciók, mint a nemzet, a demokrácia, a 

polgári és emberi jogok, az alkotmányosság és a szekularizmus
85

 fogalmai alapjaikban 

megmaradtak, de részleteikben átalakultak és indiaivá váltak.
86

 A nemzeti hős 

megkonstruálásának folyamata hasonlóan a többi koncepcióhoz alapvetően nem különbözött a 

nyugat-európai, vagy észak-amerikai gyakorlattól, de ahogyan azt a későbbiekben látni 

fogjuk, magára öltött egy indiai specifikumot. Mivel az indiai nemzetépítésben és a modern 

állam berendezkedésében végig fontos szerepet kapott a vallás, pontosabban a vallás 

kiszorításának problematikája, így a szimbolikus politizálásban sem lehet figyelmen kívül 

hagyni a vallás szerepét. Az állami ünnepségek, mint a Függetlenség Napja (augusztus 15.), a 

Köztársaság Napja (január 26.) és a Mahatma Gandhi Nap (október 2.) egytől-egyig mind 

szekuláris rítusok. Egy szekuláris állam törekvése arra, hogy az ismétléssel kanonizálja az 

indiai politikai és közszféra szekuláris jellegét. A vallás szerepét ugyanakkor nem tudták 

kiszorítani egyik szférából sem és a szekuláris közösségi rítusok a társadalom szintjén már 

nem tűnnek annyira szekulárisnak. A nemzet hőseinek emlékére állított szobrokat például az 

ősi hős-kövek, vagy a múrtik imádatához hasonlóan virágfüzérekkel díszítik, valamint füstölőt 

gyújtanak nekik és áldásukat kérik. A függetlenség elnyerése utáni érában az állami hatalom 

az indiai szabadságharc hőseinek állított és nevüket viselő monumentumok (szobrok, 

emlékművek, múzeumok, közintézmények) állításával mintegy helyettesítették a vallásos 

                                                             
84 BORDIEU, Pierre: Propos sur le Champ Politique. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2000. 12. 57-61. 
85 A kutatás logikája szempontjából nélkülözhetetlen nacionalizmus és szekuláris állam indiai specifikumaival 

részletesen fogunk foglalkozni a (3.3.) alfejezetben.  
86 Jawaharlal Nehru az India fölfedezése c. művében ezt a különleges tulajdonságot a közös kulturális 

örökségnek tudja be, mikor a különböző vallási, nyelvi és etnikai csoportok jellegzetes és közös indiai vonásáról 

ír. A nyelvi, etnikai, vallási csoportok erényei és hibái „többé-kevésbé még mindig ugyanazok, mint amelyekről 

a régi hagyomány és a feljegyzések tudósítanak, s mindvégig jellegzetesen indiaiak voltak közös nemzeti 

örökséggel (kiemelés tőlem – a szerző), közös erkölcsi és szellemi értékrenddel. Van valami eleven és dinamikus 

ebben az örökségben, ami az életmódban, az élet és a problémák filozófiai szemléletében mutatkozik meg. Az 

ősi India, miként az ősi Kína, önmagában egy világ, minden dolognak alakot kölcsönző kultúra és civilizáció. 
Ömlött az idegen hatás, gyakran hatott erre a kultúrára, majd beleolvadt.” NEHRU, 1981. 79. 
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hagyományok metafizikai tulajdonságokkal rendelkező alakjait. A helyettesítés egyfelől 

sikerült, mivel a függetlenség kivívásának szereplői valóban a kollektív emlékezet részei 

lettek és cselekedeteik mintaértékűvé váltak az indiai társadalomban, másfelől, a vallás 

deifikált alakjai és a szekuláris állam hősei egybefonódtak és szétválasztásuk egyre 

problematikusabbá válik. A hindu nacionalisták térnyerése és mobilizációs ereje még tovább 

szűkítette a szekuláris és szakrális közti vonalat a politikai mezőben. A vallásos szimbólumok 

és elvek politikai célú használatával elmosódott a különbség vallás és politika között. Habár a 

BJP hatalomra kerülésével (1998) nem kezdődött meg a társadalom és a politika teljes 

hinduizálása, a párthoz közel álló mozgalmak és a kormányzat szimbolikus funkciója 

egyértelműen a kultúra homogenizációja felé vitte az országot. Ennek a politikai törekvésnek 

volt sarkalatos példája a nemzeti hős megkonstruálásának folyamat a BJP kormányzása alatti 

érában. Az esettanulmányainkban látni fogjuk, hogy a BJP hogyan próbálta meg a kollektív 

emlékezet manipulálásával kialakítani saját hőseinek panteonját, amit egyben a nemzet 

panteonjának tekintett. A BJP ambivalens politikai attitűdjének köszönhetően ezt többé-

kevésbé szekuláris és a „nyugati” politikai gyakorlatokban is alkalmazott módszerekkel tette 

meg, de mindvégig a tömegek vallási érzületére alapozva (pl. a vallásos szekérmenet, a Rath 

Yatra alkalmazása a választási kampányban).  
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(3) A nacionalizmus elméletek  és a modern nemzetépítés bemutatása a 

hindu nacionalizmus kialakulása és az indiai nemzet megkonstruálása 

tekintetében 
 

(3.1.) A nemzet fogalmának történetisége 

 

A nemzet fogalmi megragadásának nehézségei elsősorban a terminus szemantikai 

telítettségéből és terheltségéből adódnak. A nemzet lényegének megértése egy olyan 

historiográfiai megközelítést kíván, amely lehetővé teszi, hogy eligazodjunk az explikatív 

megközelítések sokaságában. Habár a publicisztikában gyakran előforduló (sokszor 

félrevezető) nemzet-fogalom használatának bemutatása előremutató lehet, e dolgozat keretén 

belül a szakirodalom által (több mint egy évszázada) alkalmazott kettős terminológia 

ismertetését vállaljuk.  

A nemzet fogalmi koncepciója eszerint „francia” illetve „német nemzetfelfogásra” 

osztható. A francia felfogás szerint, az ún. államnemzet egy jól körülhatárolható területhez (a 

République  française-hez) kötődik és a mindenkori társadalmi szerződésen alapuló állami 

intézményeken (köztársaság, Államtanács, Emberi- és Polgári Jogok Nyilatkozata, a francia 

trikolór, Alkotmánytanács stb.) keresztül megnyilvánuló közös szellemet feltételez. Ezen 

modell szembeállítható a német típusú ún. kultúrnemzettel, amely a közös kultúra, 

mindenekelőtt annak legfőbb hordozója, a nyelv közösségén alapul. Ebben az esetben a 

közösségi érzés feltételezi a közös karaktert, (ami elvileg közös származásból, azaz a vér 

közösségéből ered), ami egyfelől a külsődleges, fizikai megjelenés hasonlóságában, másrészt 

belső morális tulajdonságok egyöntetűségében, azaz a nemzeti jellegben nyilvánul meg. 

Az első típus alapvetően politikai konstrukciót testesít meg, ahol a nemzet az állam 

megalakulása után jön létre állampolgári-territoriális elven nyugodva (ius solis). Az 

individuális állampolgárok alkotják a társadalmat, a szuverén népet, akik szabad akaratuknál 

fogva tagjai a nemzetállamnak. Ezzel szemben az etnikai-leszármazási princípiumon alapuló 

(ius sanguinis), közös kultúrájú, történelmű és érzésű egyénekből összetevődő organikus 

közösség, azaz a kultúrnemzet megelőzte az államiságot.
87

 A két fő teoretikus hagyomány 

tehát két eltérő filozófiai–történetírói iskola tradíciójához köthető, így „[…] a két ellentétes 

                                                             
87 KÁNTOR Zoltán: Nemzet és legitimitás – a státustörvény és a kettős állampolgárság kapcsán, In: KOVÁCS 

Nóra – OSVÁT Anna – SZARKA László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás, Balassi Kiadó, Budapest, 

2005. 223-234.; SCHNAPPER, Dominique : La Communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation. Paris, 

Gallimard, 1994 ; DUMONT, Louis : L’idéologie allemande. France-Allemangne et retour. Paris, Gallimard, 
1991. 
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gondolati modell – ott van már a l8. század végén egyrészt a felvilágosodás voltaire-i 

racionalizmusa nyomdokain a francia forradalom koncepciójában, másrészt a felvilágosodás 

német romantikus áramlatában, Herder és Fichte válaszában. Az előbbi szerint a nemzet a 

szuverenitás birtokosaivá vált népnek a volonté générale-ból levezetett merőben újszerű 

politikai társulása, az utóbbi értelmében viszont a Volkgeistben gyökerező ősi történeti 

organizmus. Bármennyire változtak – bővültek, differenciálódtak kicserélődtek – a nemzeti 

teória érvei és eszmei motívumai a 19-20. sz. folyamán, végső fokon ez a dimenzionális 

ellentét határozza meg napjainkig a kérdésnek mind történeti teoretikus, mind történeti 

aspektusát.” 
88

 

A nemzet-koncepció politikai illetve kulturális kritériumok alapján történő 

szisztematikus két ideáltípusra bontása tehát eredetileg a 19. és 20. század fordulóján 

tevékenykedő német történész, Friedrich Meinecke
89

 nevéhez fűzhető, és tükrözi a heves 

francia-német rivalizálás történeti kontextusát.
90

 Habár ezt a dichotomikus  felosztást azóta 

számtalanszor átértelmezték, Meinecke nemzet-koncepciója napjainkban is létjogosultságot 

élvez a nemzet meghatározására kísérletet tevő szerzők írásaiban.
91

 A nemzet ideáltípusainak 

elnevezése természetesen eltérő lehet, ám az alapvető koncepciók mégis Meinecke eredeti 

felosztására vezethetőek vissza. A meglehetősen normatív dichotómia kontextustól eltérően 

változhat: kiegészülhet specifikus elemekkel, a két elképzelés kombinálódhat, az egyik 

dominanciája érvényesülhet, vagy akár rivalizálhat. A nemzet értelmezése és pontos 

meghatározása elsősorban azért problematikus, mert nehéz elkülöníteni más entitásoktól, s „a 

legtöbb esetben vagy csak egyetlen kritériumot határoztak meg, pl. a nyelvet, az etnikumot, 

vagy a kritériumok kombinációját, pl. a nyelvet, a közös területet, a közös történelmet, a 

kulturális sajátszerűségeket és így tovább. […] Minden ilyen definíció alkalmatlannak 

                                                             
88 SZŰCS Jenő: „Nemzetiség” és „nemzeti öntudat” a középkorban. Szempontok egy egységes fogalmi nyelv 

kialakításához. In: SZŰCS Jenő (szerk.): Nemzet és történelem. Budapest, Gondolat, 1984. 196-197. 
89 BRETTER Zoltán-DEÁK Ágnes szerk.: Eszmék a politikában: a nacionalizmus, Tanulmány Kiadó, Pécs, 

1995. 
90 „A dichotómia az 1870-es években, nagyon sajátos történelmi körülmények között született meg, az Elzász-
Lotaringia kérdés kapcsán. A német történészek (Mommsen, Strauss) azzal érveltek Elzásznak a Birodalomhoz 

csatolása mellett, hogy a népesség nyelve és szokásai a német kultúrához tartoznak. Francia ellenlábasaik 

(Renan, Fustel de Coulanges) elutasították ezt az álláspontot, mondván, hogy az elzásziaknak joguk van 

franciáknak maradni, ha ezt a politikai döntést hozzák. Bár a megkülönböztetés pontos érvelési és ideológiai 

kontextusban jelent meg, roppant intellektuális vonzerejére akkor tett szert, amikor a német történész, Friedrich 

Meinecke a kulturális nemzet (Kulturnation) és a politikai nemzet (Staatsnation) szembeállításával 

népszerűsítette. Az előbbi ’elsősorban valamiféle közösen megtapasztalt kulturális (nyelvi, vallási…) 

örökségen’, míg az utóbbi ’a közös politikai múlt és berendezkedés egyesítő erején’ alapul.” DIECKHOFF, 

Alain: Egy megrögzöttség túlhaladása – a kulturális és politikai nacionalizmus fogalmainak újraértelmezése, In: 

KÁNTOR Zoltán  (szerk.): Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény), Rejtjel Politológiai Könyvek 21, Rejtjel 

Kiadó, Budapest, 2004. 298. 
91 DIECKHOFF, 2004. 298-311. 
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bizonyult, […] mert a definíciónak megfelelő alakulat nem (esetleg még nem) ’nemzet’, 

illetve nincsenek nemzeti aspirációi, vagy az elismert “nemzetek” nem felelnek meg a 

feltételeknek vagy feltételrendszereknek. […] Mi több […] az említett kritériumok – nyelv, 

etnikum, egyebek – maguk is zavaros és kétértelmű fogalmak, s a szemlélő számára éppen 

annyira hasznosak, mint tereppontként a bárányfelhők az utazó számára.”
92

 Hobsbawm 

meglátását teljes mértékben elfogadhatónak találjuk, mivel kiválóan feltárja a nemzet-

fogalom heterogenitását és rámutat a dolgozatunk szempontjából releváns problematikára, 

miszerint a nemzet kritériumai inkább propaganda célokra alkalmasak, semmint tudományos 

interpretációra. Példaként hozza fel azt a tamil nacionalista törekvést, amely nyelvi és 

történeti közösség megléte alapján függetlenséget követel magának Srí Lankán. A tamil 

szeparatisták legitimációja több szempontból is problematikus, mivel a territoriális és a vallási 

megosztottságot figyelmen kívül hagyva próbálnak függetlenné válni. A közösség nemzeti 

létének bizonyítása tehát könnyen lehet politikai törekvések eszköze és a szubjektív érvek 

mellett a kérdés objektív vizsgálata sem jelent üdvözítő megoldást arra a problémára, hogy mi 

tesz egy nemzetet nemzetté.
93

  

 A nemzet definiálásának egyik célravezető útja lehet a nemzetállam államtani 

értelmezése. Ebben az esetben szintén rengeteg nehézségbe ütközhetünk (hiszen az állam 

fogalmának körbejárása is nehézkes), ám a nemzetállam tagjait sokkal könnyebb leírni, ha az 

állampolgárok közösségének nevezzük. Ez a sok tekintetben leegyszerűsítő kijelentés sem 

takarja teljesen a valóságot, de a nemzet itt főleg a szuverenitással rendelkező polgárok 

összességét takarja, akik politikai kifejeződésük eredményeként tekintenek az államra. Az 

állampolgári lojalitás és kötődés esetünkben csak a nemzet meghatározásának államtani 

környezetét (inkább annak szegmenseit) hivatott bemutatni, azonban jelen tanulmányban 

elsősorban a „nemzeti érzés” felől közelítjük meg a nemzet kohézióját.   

Az esettanulmányban prezentált példák megértéséhez a nemzetépítés 

társadalomtudományi olvasata szükséges, amelyet a nemzet fogalmának megfoghatatlan 

mivolta miatt ajánlott a  nacionalizmuson keresztül értelmezni. A következő fejezetben 

igyekszünk a dolgozatunk szempontjából releváns tézisekre szorítkozni, bár néha kitekintést 

kell tennünk más művekre is a folyamat mélyebb megértése érdekében.   
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93 HOBSBAWM, 1997. 10-13. 
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(3.1.1.) Nacionalizmuselméletek. A nacionalizmus történeti és historiográfiai tipizálása 

 

A nemzetépítés folyamatának megértése érdekében először a megpróbáljuk tipizálni a 

releváns nacionalista törekvéseket. A nacionalizmust mindenekelőtt, mint politikai mozgalmat 

Louis Snyder nyomán periodizálhatjuk, aki kísérletet tett a jelenség kronológiai 

korszakhatárainak felvázolására.
94

 

1. Az ún. „integratív nacionalizmus” korszaka (1815-1871), amely során a nacionalizmus   

egységesítő szerepet töltött be kialakítva ezzel a nemzeti identitás alapjait. Az 

integratív nacionalista törekvések a  német és olasz egység létrejöttében teljesednek ki. 

2. Az ún. „diszruptív nacionalizmus” periódusa (1871-1890), amely során a 

soknemzetiségű Habsburg, cári és ottomán birodalom nemzetiségei az olasz és német 

egységesítő mozgalmak sikerén felbátorodva elkezdték feszegetni a birodalmi 

kereteket 

3. Az „agresszív nacionalizmus” (1900-1945) időszakában a kirekesztő és militáris 

nézetek kerültek előtérbe, vagyis olyan szélsőséges megnyilvánulások alakultak ki, 

amelyek egymással versengve a két világháború kirobbanásához vezettek. 

4. A „kortárs nacionalizmus” kora 1945-től datálódik és az eddig Európa-specifikus 

nemzetépítési modellek eszkalációja zajlik a dekolonizációs folyamatokban.
95

 

 

A fenti tipológiát érdemes összevetni az Anthony D. Smith által javasolt csoportosítással, 

amely a kronológiai elhelyezés helyett inkább a nacionalizmus szakirodalmi értelmezését 

veszi számba.
96

 

 

                                                             
94 SNYDER, Louis L.: The Meaning of Nationalism. New Brunswick, Rutgers University Press, 1954.; 

SNYDER, Louis L. : The New Nationalism, 2. kiadás, New Brunswick, Transaction Publishers, 2009. 48.   
95 Eric J. Hobsbawm bár elismeri a fentebbi kronológiai klasszifikációs sémát, de szerinte inkább egy poszt-

nacionalista korszak kezdetének lehetünk szemtanúi, hiszen a nacionalizmus jelenségének akadémiai kutatása és 

rendszerezése azt sugallja, hogy a nacionalizmus már túl van a zenitjén. HOBSBAWM, 1997. 242. (Angol 

eredetibe lásd: Uő.: Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1990.)  
96 „Ezen kívül néhány szerző különbséget tesz „politikai” és „kulturális” nacionalizmus között. Az első a 

figyelmét a nemzet függetlenségének és szuverenitásának, a második pedig a nemzeti identitásnak és 

kultúrájának létrejöttére és fenntartására irányítja. Néhányan azt állítják, hogy a kulturális és politikai 

nacionalizmus feltételezi egymást, mások szerint egymástól függetlenül is felléphetnek.”SMITH, Anthony D.: A 

nacionalizmus, In: BRETTER Zoltán-DEÁK Ágnes (szerk.).: Eszmék a politikában: a nacionalizmus, 
Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995.9. 
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1. A nemzetek kialakulásának általános folyamata, vagyis „nemzetalkotás”, amely sok 

esetben magába foglalja az államalkotás folyamatait;  

2. A nemzeti érzés vagy a nemzethez tartozás érzése, amely a közösség attitűdjét vagy 

tudatát jelenti, és annak jólétére, erejére és biztonságára törekvését; 

3. A nemzeti státus elérését vagy fenntartását (annak minden velejárójával) zászlajukra 

tűző politikai mozgalmat, beleértve a cél elérésére szánt egy vagy több szervezetet és 

tevékenységet; 

4. A nemzetet középpontjába helyező ideológia, vagy tan, amely a nemzet autonómiáját 

és identitástudatát kívánja megteremteni. 

A nacionalizmus korszakainak sematikus periodizációja és értelmezési környezetének 

bemutatása után hasznosnak tűnik a nacionalizmuskutatás teoretikusainak csoportosítása. 

Megjegyzendő, hogy az elméletek kategorizálása a teljesség igénye nélkül készült, s a célunk 

csupán az volt, hogy a később tárgyalt viszonyítási pontjainkat képesek legyünk pozícionálni.  

Dolgozatunk szempontjából feltétlenül meg kell említenünk John Plamenatz dichotómikus 

rendszerezését, amely a nacionalizmust egészen egyszerűen nyugatinak és keletinek nevezi. A 

nacionalizmus Plamenatz értelmezése szerint elsősorban kulturális jelenség, valamint 

„azoknak a népeknek a reakciója, amelyek kulturálisan hátrányos helyzetűnek érzik 

magukat.” 
97

 A keleti nacionalizmus a szlávok, az afrikaiak és az ázsiaiak nacionalizmusa, 

amely különbözik a nyugati nacionalizmustól, mivel „[a] nyugati eszmék és gyakorlat 

elterjedése miatt fokozatosan átkerültek egy számukra idegen civilizációba, ami szükségessé 

tette, hogy kulturálisan újra felvértezzék magukat, átalakuljanak. Miközben azon fáradoztak, 

hogy egyenrangúnak tüntessék fel magukat abban a civilizációban, amelyet nem ők hoztak 

létre, meg kellett újulniuk, nemzeti identitást kellett teremteniük maguknak. Nem kétséges, 

hogy már rendelkeztek bizonyos identitás- vagy különbözőségtudattal, amikor a 

nacionalizmus gyökeret kezdett verni közöttük. De tisztában voltak azzal is, hogy az őseiktől 

örökölt készségek, eszmék és szokások alkalmatlanok arra, hogy náluk sokkal fejlettebb – 

legalábbis ama civilizáció normái szerint, amely felé épen tartottak – népek szintjére 

emelkedjenek. Ezért különbözött az ő nacionalizmusuk alapjaiban a németekétől, az 

olaszokétól vagy más nyugati népekétől.”
98

 Plamenatz felosztását alapjában véve 

alkalmazhatónak találjuk és hajlunk a nacionalizmus kulturális jellegének hangsúlyozására, de 

a nacionalizmust nemcsak kulturális, hanem politikai szinten is vizsgálnunk kell. Az indiai 

                                                             
97 PLAMENATZ, John: A nacionalizmus két típusa, In: BRETTER Zoltán-DEÁK Ágnes (szerk.): Eszmék a 

politikában: a nacionalizmus. Pécs, Tanulmány, 1995. 52-67. 
98 PLAMENATZ, 1995. 60. 
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nacionalista mozgalmak ugyanis magukat a nyugati eszmék hatására (és paradox módon 

éppen azok ellen) fogalmazták meg és rendelkeztek egy erős kulturális identitástudattal, 

amelyet őseik szokásainak felelevenítésével tettek aktuálissá, de politikai síkon is 

szembeszálltak a brit gyarmatosító hatalommal.
99

  

*** 

Az 1980-as évek vége felé főleg az ún. „modernista iskola” (Ernest Gellner, Benedict 

Anderson, Eric J. Hobsbawm stb.) és az „etnoszimbolista” (Anthony D. Smith)  irányzat 

megjelenése miatt  a nacionalizmusról szóló értelmezések átalakultak. Olyan eddig ismeretlen 

kutatási témák jelentek meg, mint a diaszpóra, multikulturalizmus, identitás, bevándorlás, 

állampolgárság és rasszizmus. Ezekhez rendelődtek hozzá egyéb alternatív episztemológiai 

megközelítések, mint a feminizmus és posztmodernizmus.
100

 A nacionalizmus-kutatásban a 

nemzet kialakulásának és eredetének kérdése szempontjából jelenleg legalább három fő 

áramlat különböztethető meg: (1) a primordialistáknál  a nemzet egy organikus entitás, amely 

természetéből adódóan már a modernitás előtt adott volt; (2) a modernistákatnál a nemzet a 

társadalmat átalakító gazdasági és kulturális változások által létrejött mesterséges konstrukció 

végül (3) az Anthony D. Smith nevével fémjelzett etnoszimbolizmus szerint az etnikai 

közösségek mítoszai és szimbólumai identitás alakító tényezőkként szolgáltak a belőlük 

kifejlődő nemzetek számára. Az alapkérdés lényegében az, hogy a nemzetek teremtették-e a 

nacionalizmust, ahogy a primordialista és perennialista elképzelés véli, vagy a nemzetek 

modern konstrukciók és a 18.-19. század előtt nem léteztek. A modernista álláspont szerint a 

modernitásnak a hagyományos társadalmakat gyökerestől felforgató 

társadalmi/gazdasági/kulturális változásai hozták létre a nemzeteket, míg a primordialisták és 

modernisták között „félúton” helyezkednek el a nemzet és nacionalizmus modern jellegét 

elismerő, de évszázados etnokulturális beágyazottságának jelentőségét hangsúlyozó 

etnoszimbolista irányzat. 

Az iménti hármas felosztás számos alcsoportra osztható (a primordialistákon belül 

elkülöníthetünk például naturalista, szociobiologikus illetve kulturális irányzatot), alapjaiban 

azonban az ilyesfajta osztályozás a lényegét tekintve megfelel a szakirodalom által kanonizált 

felosztások konszenzusának. Az etnoszimbolista nézet természetesen megkerülhetetlen, ám 

napjainkban már a szerzők többsége modernistának vallja önmagát, s a nemzetre, mint a 19. 

század során mergkonstruált entitásra tekint.  

                                                             
99 A nacionalizmus indiai specifikumával és jellemzésével részletesebben a következő fejezetben foglalkozunk.  
100 ÖZKRIMLI, Umut: Discourses and Debates on Nationalism. In : Idem: Theories of Nationalism. A Critical 
Introduction.  London-New York, MacMillan, 2000. 56. 
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Ha a nacionalizmus kialakulását a társadalmi változásokhoz kötő modern elméletekről 

van szó, akkor meg kell említeni a jelen dolgozat fogalmi kereteinek meghatározása 

szempontjából is nélkülözhetetlen szerzőket. A társadalmi átalakulást Gellner az 

iparosodással, Anderson a nyomda-kapitalizmus megjelenésével, míg Hobsbawm a 

tőkepiacok kialakulásával magyarázza.
101

 Hobsbawm The Invention of Traditions
102

 című, 

Eric Hobsbawm és Terence Ranger által szerkesztett kötetének kiindulópontja a történeti 

kontinuitás kitalálásának feltételezése. Benedict Anderson Imagined Communities
103

 című 

műve is azt feltételezi, hogy a nacionalizmusnak van egy a valóságtól elrugaszkodó 

dimenziója. Rogers Brubaker szerint megkülönböztethető nemzetállami nacionalizmus, 

nemzeti kisebbségek nacionalizmusa és az anyaországi nacionalizmus.
104

 Anthony D. Smith 

azonban azt feltételezi, hogy léteznie kellett egyfajta nemzeti magnak, amelynek 

szimbólumrendszere és mitikus jegyei áttételeződtek a modern kor nemzeti tudatába. Ernest 

Gellner az etnoszimbolizmussal ellentétben a nacionalizmust alapvetően politikai 

jelenségként határozza meg, amely megköveteli a politikai egység és a nemzeti egység 

lefedettségét.
 105

  Szerinte a nacionalizmus kialakulása az iparosodás által elindított társadalmi 

átalakuláshoz köthető, vagyis a nemzetek létrejöttének nem voltak társadalmi gyökerei vagy 

előzményei, csupán egy transzformáció során konstruálódtak meg.
106

 Benedict Anderson 

szerint Gellner túlságosan szűk keretek közé kényszeríti a nacionalizmust, „hogy a 

’feltalálást’ a ’kiagyalással’ és a ’hamisítással’, nem pedig az ’elképzeléssel’ vagy ’ 

megteremtéssel’ azonosítja. Így azt feltételezi, hogy léteznek ’igazi’ közösségek, melyek a 

nemzetnél kedvezőbb alternatívák. Valójában minden közösség, mely nagyobb, mint a 

személyes kapcsolaton alapuló falu (de talán még ez is), elképzelt. A közösségeket nem 

hamisságuk/hitelességük alapján kell megkülönböztetni, hanem az elképzelés stílusa 

                                                             
101 KÁNTOR Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény), Rejtjel Politológiai Könyvek 21, 
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alapján”.
107

 Anderson megközelítésében a nacionalizmust inkább kulturális rendszerekkel, 

semmint politikai ideológiákkal lehet egy sorba állítani, mivel a nyelv, a nemzet és az 

identitás közös gyökereiről és kölcsönös összefüggéseiről van szó. A nyelv ugyanis az a 

médium, melyen keresztül a legkönnyebben megtapasztalható a nemzetet alkotó 

állampolgárok közösségi érzése.
108

  

 

(3.1.2.) A nacionalizmus kortárs értelmezései 

 

A nemzet ideiglenes genealógiájában konszenzusra jutó klasszikus modernista 

elméletet nem mondhatjuk egységesnek és érdemes részletesebben megnézni az ide 

vonatkozó elméleteket. A 18. század második felétől datálható nagymértékű gazdasági 

átalakulást kulcstényezőként kiemelők tábora (mint például a két neomarxista 

társadalomtudós, Tom Nairn és Michael Hechter) egész más argumentációs eszköztárral 

dolgozik, mint a modernitás bekövetkezte folyamán elsősorban a hatalmi-politikai szféra 

terén végbement átstrukturálódást alapvetésként proponáló szerzők. Ez utóbbiak, többek 

között a legismertebbnek számító John Breuilly, Paul Brass illetve Eric J. Hobsbawm, a 

modern idők nacionalizmusát előidéző faktorok sorában lényegében a politikai transzformáció 

különböző komponenseit (a bürokratikus Állam felemelkedése, a népszuverenitás elvének 

intézményesülése, az általános és titkos szavazójog széleskörű elterjedése stb.) és az általuk 

kifejtett messzire ható következményeket tekintik a modern nemzet és nacionalizmus 

elsődleges előidézőinek. Egy további (többek között E. Gellner, B. Anderson és Miroslav 

Hroch ) irányzat képviselői viszont, jóllehet elismerve a fundamentális jelentőséggel bíró 

radikális politikai és társadalmi változások szerepét, mégis elsősorban azoknak a kultúra 

szférájában kifejtett hatására fókuszálnak az európai (ill. észak-és dél-amerikai) társadalmakat 

premodernből moderné alakító „nagy átmenet” nemzet- és nacionalizmus konstituáló 

interpretálása kapcsán.  

A kilencvenes évektől viszont a nemzet és nacionalizmus eredetére koncentráló 

modernista/etnoszimbolista/primordialista-vita létjogosultságát vonja kétségbe a főleg 

metodológiai irányultságú elméletek hangoztató  (többek közt Katherine Verdery, Rogers 

Brubaker, Daniele Conversy, Craig Calhoun)  nacionalizmuskutatás.  Az újabb 

paradigmaváltás azt jelenti, hogy a nemzet mint szimbólum, illetve „gyakorlati kategória”, a 
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nacionalizmus pedig  „homogenizáló, differenciáló és osztályozó diskurzus” vagy „esetleges 

esemény és történés” értelemet vesz fel (Verdery, Brubaker)
109

.  

Az igazi különbség tehát Brubaker szerint nem a nemzet origójának ősisége vagy 

modernsége mellett vagy ellen lándzsát törők, hanem a nemzetet egységesen reálisan létező 

entitásként elfogadók, illetve a deszubsztancializálására törekvő „posztmodernek” koncepciói 

között van. Azok után, hogy az akadémikus nacionalizmuskutatás hosszú évtizedek szívós 

munkája során kitermelte a hosszú távú (gazdasági, társadalmi, kommunikációs, 

államszervezetbeli) változási folyamatokkal, lassan átalakuló „struktúrákkal” számoló  

modelljeit, napjaink elméletalkotói ezek érvényességének további tesztelése helyett egészen 

újszerű problémák interpretálásában látják a továbblépés lehetőségét. Az újabb 

megközelítések megjelölik a számukra releváns kutatási területeket és problematizálják a 

nemzetállamok kihívásait.  

A Frederik Barth-i antropológiai etnicitáselméletnek
110

 a dinamikus határképződésre 

fókuszáló, megtermékenyítő konzekvenciáira építve – „a nacionalizmus (és általában az 

etnikai-nemzeti identitás) oppozíciókra épülő dinamikáját” tartják tanulmányozandónak 

(Conversi)
111

, valamint a terminológiai csapdák elkerülése végett a nemzet helyett inkább a 

nacionalizmust teszik vizsgálódásuk középpontjába.  Továbbá a nemzetet elkülönítik, mint 

gyakorlati kategóriát, a nemzeti mivolttól, mint intézményesült formától és a nemzeti 

dimenziótól, mint eseménytől (Brubaker), vagy a nemzeti retorikák plurális szemléletén 

keresztül a nemzetre és az identitásra vonatkozó elképzelések kialakulása illetve 

újratermelődése feltételeinek vizsgálatát tekintik inkább előrevivő kutatási tárgynak 

(Verdery). 

Napjaink nacionalizmuselméleti diskurzusa tehát dinamikusabb, polifónikusabb és 

konstrukcionistább képet mutat, mint idáig bármikor. Az egymást kizárni kívánó 

„államnemzet versus kultúrnemzet”-féle bináris oppozíciószerű megközelítések 

(Dieckhoff)
112

 kiszoruló félben vannak, és az átfogó, tér és időbeli kontextusoktól 

majdhogynem függetlenül, globálisan alkalmazhatónak vélt modellek felállításának 

lehetősége kerül inkább előtérbe. Az aktuális kutatási problémák hangsúlya pedig áttevődni 
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látszik (a „nemzet” mint homogénnek tekintett és reálisan létező entitás mibenlétének és 

eredetének megértése helyett) a szimbolikus, ezáltal polivalens értelmet felvevő és 

homeosztatikus alkalmazkodásra képes „nemzeti” heterogén dimenziójának 

feltérképezésére.
113

 Amennyiben a két világháború közötti Európában (amely periódust a 

„nacionalizmus csúcspontjaként” szokás emlegetni) a nemzeti öntudatra ébredés mítosza volt 

a nacionalizmuskutatás kiindulópontja, akkor a mára globális horizontúvá tágult kutatás 

igyekszik már a kérdésfeltevés szintjén is szabadulni a szubsztancialistának érzett 

fogalomhasználattól, és inkább elveti, vagy átdefiniálja a nemzet túl esszencialistának érzett 

kategóriáját a nacionalizmus jelenségének kifinomultabb tanulmányozása érdekében. 

A nacionalizmusról szóló kortárs polémiák gyakorta koncentrálódnak a nemzeti 

szimbólumok megszületése és térnyerése körül. A szimbólumtermelés és a nemzeti jelképek 

termelése a csoportidentitás szempontjából különféle értelmezést közvetítenek, s „a nemzet 

ebben az értelemben konstrukció, melynek jelentése sohasem állandó, hanem a társadalmi 

erők egyensúlyával együtt változik. A kérdés az, hogy e konstrukció miféle hatalommal 

ruházott fel bizonyos csoportokat, és miért éppen ezeket.”
114

  

 

(3.2.) A hindu nacionalizmus politikai koncepciója 

 

A hindu nacionalizmuson belül Christophe Jaffrelot sokat hivatkozott tipológiája 

alapján három stratégiai megközelítést különböztethetünk meg. 

 

1. Az ún. szinkretizáló stratégia egy olyan reakciót jelent, amely a hinduizmus elleni vélt, 

vagy valós támadásokra reagálva védelmi mechanizmusokat állít fel és a közösség 

biztosítása érdekében. Ennek a modellnek általánosítva három aspektusa ismert, az 

első azt jelenti, hogy az idegen, nem-hindu jelenlét  veszélyezteti a hinduizmus 

gyakorlásának kereteit; a második, a fenyegetettség és a vallás sérülékenysége miatt 

elindul egy reform törekvés, amely közös identitással vértezi fel a vallásos 

társadalmat, hogy képes legyen kivédeni az idegen befolyást; a harmadik, a jelen 

problémáinak legyőzése érdekében egyre nagyobb figyelmet és politikai hangsúlyt 

kapnak a hindu tradíciók és a hindu történeti vonatkozások dicsőítése. 
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2. A pán-hindu identitás megerősítése érdekében a vallási szimbólumok használata a 

politikai dimenzióba kerül és a politikai párt ún.  instrumentális stratégiája a vallásos 

érzület összetartó erejére koncentrál. 

3. A militáns szervezeti háló létrehozásával az ún. beilleszkedési stratégián keresztül a az 

ideológia behatol a társadalom szövetébe és képes alulról megszervezni a párt 

támogatásának tömegbázisát.
 115

    

 

A brit kolonializmus (a keresztény térítések, a brit bürokratikus struktúra), a 

buddhizmus ideiglenes megerősödése és az iszlám térhódítása váltotta ki az első hindu 

nacionalista reakcióként konstatálható szinkretizáló stratégiát. A külső hatások következtében 

a hinduk évezredes hagyományaik alapján fogalmazták meg identitásukat, a „mások”, az 

„idegenek”, vagy a „nem-hinduk” ellenében. Egyfelől, a hindu identitás megőrzése 

érdekében, a modernitás jegyében zajlott a nyugati eszmék és módszerek párhuzamba állítása 

a restaurált őshonos tradíció elemeinek analógiájaként. Az így megkonstruált hagyomány 

legitimálta a nacionalizmus terjedését elősegítő nyugati gyakorlatot. Másfelől, a múlt 

ideológiai reinterpretálásával megteremtették a példaként szolgáló idealizált arany kor 

vízióját, vagyis a védikus kor árjáinak uralmát, amelyben az etnikai önérzetük revitalizációját 

látták. A 19. század legkiemelkedőbb hindu nacionalista ideológusa, Swami Dayananda, az 

Arja Samaj (Árja Társaság) mozgalom megalapítója szerint a nemzet egy civilizációval és 

kultúrával rendelkező közösség. És mivel a hinduk birtokában vannak saját tradícióiknak, 

kultúrájuknak és civilizációjuknak, egy homogén nemzetet alkotnak.  Az érinthetetlenek, és a 

„nem-hinduk” (buddhisták, jainisták) integrálására érdekében a hinduizmus gyakorlatától 

eltérően és keresztény mintára térítő akciókat szervezett, azonban a közös hindu öntudat e 

korai mobilizációja a „mások” elleni agresszív fellépésekben (muszlimok és keresztények), és 

egy fiktív múlt elképzelésében kimerítette a mozgalom egységesítő terveit.  

Az 1920-as években Vinayak Damodar Savarkar hindu nacionalista ideológus, a nacionalista 

Hindutva eszméjének megalkotója, a hindu kifejezés alatt olyan közösséget értett, amelynek 

alapja egy meghatározott földrajzi területen (Hindusztán – az Indus, a tenger és a Himalája 

által határolt félsziget) és az etnikai származás. Savarkar szerint a „hindu etnikum” által uralt 

földrajzi területen élő más népcsoportoknak kötelessége beolvadni a hindu kultúrába. 

Savarkar filozófiája hatására a hindu nacionalizmus, mint politikai mozgalom egyre kezd 

öntudatára ébredni és egységesen fellépni a Hindutva megvalósítása érdekében.  
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A „szinkretizáló stratégia” legkésőbbi megnyilvánulása a K. B. Hedgewar által 1925-ben 

létrehozott Rashtriya Swayamsevak Sangh (Nemzeti Önkéntesek Szövetsége, RSS) 

mozgalom. Hedgewar célja a hindu egység megteremtése volt, s ezért az RSS mozgalmat egy 

mikro-társadalom mintájára szervezte meg. A mozgalom szerkezeti felépítése (vezetőképző 

táborok, az államok svayamsevak irányító csoportokra való felosztása, a fiatal pártkatonák egy 

helyen elhelyezése, szervezett oktatás, propagandista hálózatok, a vallás intézményi keretek 

közé szorítása) egy anti-társadalom képét mutatta, ahol a nagy hindu család eszméje és a 

testvériség (fraternité értelmében) jelentette a kohéziót. A „szinkretizáló stratégia” paradox 

jellege abban állt, hogy a hindu nacionalista (később már csak hindu) identitás 

megteremtéséhez szolgáló eszközök, mint az egyéni szabadságjogok propagálása, a 

prozelitizmus bizonyos formái és az egyházi struktúra megszervezése, mind a hindu 

hagyományoktól idegen, nyugati módszerek változatai voltak.  

A hindu nacionalista ideológia fejlődése során több stratégiát ötvözött, de az ősi hindu 

tradíciók és történeti események re-interpretálása központi szerepet töltött be az olyan 

nacionalista mozgalmak életében, mint  az RSS és a Vishva Hindu Parishad (Hindu 

Világtanács – VHP) politikájában. Mivel ezek a mozgalmak hozták létre 1951-ben a Jana 

Sangh-ot (Indiai Népi Unió - BJS), majd 1980-ban a Bharatiya Janata Pártot (Indiai Néppárt 

– BJP) a hindu kultúra hangsúlyozása és nemzeti ideológiává tétele ezekben a 

pártformációkban is jelen volt. A Hinduvta teoretikusai szerint a veszélyben lévő hindu 

identitás védelme a múlt felfedezésében rejlett és azok az elemek, amelyek hiányoztak a 

hinduizmusból megtalálhatóak a múltban. A hinduizmus sérülékenységére az dicső múltbeli 

tradíciók jelenthetnek megoldást, mert a Védákon alapuló etika, társadalmi struktúra, 

civilizáció, nyelv és kultúra működtették az idegen hódítók által még be nem szennyezett 

Indiát. A védikus aranykor elmélete a hindu kultúra ősi, tiszta és autentikus formáját 

jelentette, amely a Hindutva szerint az indiai társdalom ideális berendezkedése volt. A 

védikus kor intézményeinek (varnarendszer) és hagyományainak revitalizásával egy olyan 

tradicionális, kizárólagosan hindu rendszert akartak bevezetni, amely ellent tud állni a 

muszlim és keresztény befolyásnak. Eric J. Hobsbawm megfogalmazásával élve ez az 

elképzelés egy kitalált hagyományként fogható fel, amely felállít egy „nyíltan és 

hallgatólagosan elfogadott rituális, vagy szimbolikus természetű szabályok által vezérelt, 

készlet gyakorlatot abból a célból, hogy a viselkedés bizonyos normáit és értékeit repetitív 
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módszerekkel belevésődjön az emlékezetbe, így automatikusan létrejön a múlttal való 

kontinuitás.”
 116

 

 

(3.2.1.) A hindu nacionalizmus történetének rövid bemutatása  

 

Az európai uralomra reagáló hindu mobilizáció legelső konkrét megnyilvánulása az 

1828-ban Ram Mohan Roy (1772-1833) által létrehozott Brahmo Samaj (Brahmá Társaság) 

és az 1875-ben Swami Dayananda Saraswati (1824-1883) által alapított Arya Samaj (Árja 

Társaság). Roy a neves bengáli bráhmana (papok rendje), a Brit Kelet-Indiai Társaság 

egykori tisztviselője a brit fennhatóságot gondviselésszerű adománynak tekintette, amely 

hozzájárul India gazdasági és társadalmi modernizációjához. A keresztény térítésekkel és a 

misszionáriusok gyakori felsőbbrendűségi magatartásával nem értett egyet és a hinduizmus 

megóvására törekedett, de elismerte, hogy a keresztény kritikával illette a politeizmus 

átláthatatlanságát, a sati (a halott özvegyének/özvegyeinek halotti máglyán való elégetésének 

hagyománya) kegyetlen rituáléját, a kasztrendszer igazságtalan társadalmi struktúráját és a 

nők jogainak negligálását. Roy nézete szerint a hinduizmus eltorzulása miatt keletkeztek ezek 

a szégyenteljes szokások, de valójában egyik sem volt jelen az ősi hindu kultúrában. Roy az 

Upanishadokra (A Védák kiegészítő irodalma) építve a hinduizmus belső reformjába kezdett, 

ami elsősorban egy monoteista hitrendszer hirdetését jelentette. Ez alapján minden 

individuum egy atma (lélek), teljes mértékben része az univerzumot irányító Brahmannal 

(isteni szubsztancia), közvetlen kapcsolatban áll Istennel és a védikus társadalmi rendszer 

(varnarendszer) tagja. A védikus vallás alapján az egyének egyenlők és habár más a földön 

betöltött szerepük, mégis a legfontosabb önazonosítási pontjuk a vallásosság, amelyben 

minden embernek megadatott a fejlődés lehetősége. A védikus aranykorszak (a Véda irodalom 

szabályaira ápülő társadalom) fogalma ebből az idealizált doktrínából ered és, Roy szerint, ez 

a vallás ősibb és magasabb rendű a kereszténységhez képest. Roy halálát túlélte a Brahmo 

Samaj és a hindu reformerek gyűjtőpontjává vált az 1840-es évektől egészen a század végéig.  

A Brahmo Samaj egyik tagja volt Swami Dayananda Saraswati egy gujarati brahmana, aki a 

sannyas (lemondott) rendbe lépve egész életét a hindu kultúra propagálásának szentelte. Az 

akkori Brahmo Samaj vezetője, Keshab Chandra Sen (1838-1884) miután 1873-ban angliai 

látogatásából visszatért Indiába kijelentette, hogy a modernitás erkölcsi romlásba vitte az 

országot és India habár technikailag fejletlenebb, de morális és vallásosság szempontjából 
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felsőbbrendű. Dayananda Swami ebből a kiindulópontból építkezve és a Sen, illetve Roy 

örökségére támaszkodva, továbbgondolta a hindu reformlépések sajátosságait és a Brahmo 

Samaj vallási irányú változtatásai helyett a kultúrában és a társadalmi struktúra harmonikus 

szerveződésében látta a védikus aranykor nagyságát. A védikus eposzok dicsősége, az ő 

tolmácsolásában, nemcsak a spiritualitásban, hanem az adott földrajzi területen élő nép 

kultúrájában is testet öltött. Dayananda szerint a Védák árjái őshonosak Bharata (szanszkrit 

terminus, amely nagyjából a Hindusztáni félszigetet takarja kiegészítve a mai Pakisztán és 

Afganisztán területével) földjén, ami a Himalája alatti szent terület. Az árják istenei megadták 

számukra a szent nyelvet (szanszkrit) amely minden más nyelv alapja, és a tökéletes 

társadalmi rendszert az egyén érdemei, kvalitásai alapján társadalmi csoportokba sorolt 

varnarendszert.
117

 Dayananda viszonya az idegenek, vagy a hindu kultúrától különböző 

gyakorlatokhoz ellentmondásosnak, mégis jobban megvizsgálva logikusnak tűnt. Roy 

nézeteivel ellentétben nem tartotta áldásosnak a britek gyarmati berendezkedését Indiában, de 

egyszerre tartotta fenyegetőnek és utánzásra méltónak a nyugati hatásokat. Dayananda azt 

javasolta, hogy a fenyegetettség ellen használniuk kell a nyugati módszereket, és azok 

lemásolásával nem Indiát kell „europaizálni”, hanem a nyugati kategóriákkal is leírhatóvá, 

értelmezhetővé tenni. A keresztény hitre való áttérést is meg akarta akadályozni és amellett 

érvelt, hogy mindaz, amit az indiaiak követendőnek látnak a nyugatban, mélyen a hinduk ősi 

írásaiban, civilizációjában létezik. Az Arya Samaj az 1880-as évek elején elkezdte hindu térítő 

tevékenységét, amelyet a keresztényi gyakorlatból emelt át, hogy kialakítson egy neo-hindu 

közösséget, amely a Védákon alapuló társadalmi berendezkedést reprezentálja. Az ősi védikus 

shuddhi (megtisztulás) ceremóniát ötvözve a keresztelés szertartásával az érinthetetleneket és 

a sudrakat (dolgozói réteg) a Gangesz vizével szimbolikusan „tisztára” mosták.
118

  A 

társadalmi integráció és az egyenlősítő törekvések során az Arya Samaj jelentős 

támogatottságra tett szert a társadalom alacsonyabb rétegei körében, amely Saraswati halálát 

                                                             
117 A Véda irodalom szerint négy társadalmi rend (a szó ancien régime értelmében) létezik: brahmana (pap); 

kshatriya (harcos); vaisya (kereskedő); sudra (dolgozó). A varnarendszer irodalmi képe még nem mutatta a 

későbbi kasztrendszer (jatirendszer) zártságát és a vallásra épülő társadalmi struktúra a társadalom minden 

tagjának biztosította a vallási egyenlőséget (vagyis mindenkinek megadatott a felszabadulás [moksha] ). 
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 A vallási tevékenységük és reformtörekvéseik leginkább politikai célzatú programja az érinthetetlenek 

társadalmi rangra emelése „megtisztítása” volt.  Ennek következtében válhattak a hindu társadalom részévé.   
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követően átpolitizálódott és a főleg vidéki felső kasztbeli kereskedő réteg érdekeit tükrözve 

egyre inkább szembekerült a brit gyarmatpolitikával.
119

   

A hindu városi elit 1907-ben az Arya Samaj vezetőinek hatására létrehoztak egy, a 

hindu érdekeket, védő újabb szervezeteket válaszként a britek muszlim barát politikájára. A 

szervezet a Hindu Bhasa (Hindu Egyesülés) nevet kapta és rövid idő alatt, Madan Mohan 

Malaviya (1861-1946) vezetésével elterjedt Punjab, Bihar, Bengál és az Egyesített Provinciák 

(a függetlenség utáni Uttar Pradesh állam) területén. A regionálisan elterjedt szervezeteket 

1915-ben egyesítették Haridwarban Hindu Mahabhasa (Hindu Nagygyűlés) néven, de az 

Arya Samaj és a Bhasa közti politikai nézeteltérések (előbbi teljesen elutasította a britekkel 

való együttműködést, amíg az utóbbi kevésbé volt radikális) megakadályozták egy hatékony 

esernyő szervezet hatékony működtetését. A két szervezet közti ellentéteket az 1920-as 

években egész India szerte fellángolt muszlim zavargások egyesítették. A muszlim Khilafat (a 

szó az Oszmán-birodalom kalifájából származott) mozgalom az I. világháborút lezáró angol 

politika ellen tűntetett, amely megakarta szűntetni a szunnita iszlám utolsó kalifájának II. 

Abdul-Medzsid (1868-1944) uralmát. Az indiai muszlimok a háború utáni béketárgyalásokon 

résztvevő britek ellen tüntettek, de a mozgósítás hamar elvesztette nemzetközi vonatkozását 

és az indiai brit uralom ellen irányult. A muszlim mozgalmak keltette zavargások egyre 

nagyobb kihatással volt a hindu közösségekre és a főleg helyi konfliktusok különösen 

kiéleződtek. Az 1921-ben újraindított Hindu Mahasabha (Hindu Nagygyűlés) a muszlim 

fenyegetésre volt válasz és a szervezetek vezetői, Malaviya (Hindu Sabha) és Rajpat Raya 

(Arya Samaj) megegyeztek, hogy a muszlim mozgalmak túl nagy veszélyt jelentettek a 

hindukra, semhogy megengedhessék az a saját táborukon belüli viszályokat. A hindu 

szervezetek egyesítve erőiket még nagyobb hangsúlyt fektetettek a shuddhi gyakorlására és 

sikeresen toborozták a tagokat, amely jelentős politikai befolyáshoz juttatta őket, ugyanakkor 

egyelőre nem tudtak önálló politikai formációként működni és a Kongresszus egyik 

frakciójaként működtek. Miután Gandhi hatalomra került a Kongresszus döntéshozatali 

mechanizmusát centralizálta és a hindu csoportnak egyre szűkebb területe maradt az 

akaratképzésre. A Hindu Mahasabha és a Kongresszus között szakításra került sor, mivel az 
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olyan kongresszista vezetők szemében, mint Jawaharlal Nehru ez a radikális politikai irány a 

vallásközösségi erőszak kirobbantásához vezetett.
120

  

A hindu nacionalizmus szervezete és ma ismert formája az 1920-as Khilafat 

mozgalom hindu-reakciójaként foghatjuk fel, amely a hindu közösség definiálását és 

megóvását tűzte ki céljául. A mozgalom ideológiáját Vinayak Damodar Savarkar (1883-1966) 

fogalmazta meg 1923-ban írt munkájában Hindutva: Who is a Hindu? címmel. Savarkar nem 

tartotta megfelelőnek Gandhi moderált és erőszakmentes politikáját, így csatlakozva a Hindu 

Mahasabha politikai platformjához hamarosan a párt legnépszerűbb agitátorává vált, aki az 

országot járva hirdette a hindu érdekek védelmét és kritizált a Muszlim Liga és a Kongresszus 

Párt elképzeléseit. A Hindu Mahasabha tagjai nem vettek részt Gandhi polgári engedetlenség 

mozgalmában és elzárkóztak az 1930. március 21-én indult a brit sómonopólium ellen 

tiltakozó ún. sómenet elől is. Savarkar, 1937-ben lett a Hindu Mahasabha elnöke és irányítása 

alatt tovább radikalizálódott a szervezet és a Kongresszussal való együttműködés a párt 1937-

es kizárásával megszűnt.  A két politikai párt szembenállásának kardinális pontja volt 

Savarkar, a már említett könyvében leírt filozófiája a hindu lét ontológiai, politikai és 

kulturális vonatkozásairól. Savarkar az általa alkotott Hindutva kifejezéssel jellemezte azt az 

identitást, amit ő hindunak tartott, és amely a Hindu Rashtra (hindu nemzet) tagjait 

jellemezte.
121

 Savarkar szerint a vallás csak egyike volt a hindu identitás komponenseinek. 

Valójában a nyugati nacionalizmus primordialista mintájára a szülőföldet (a Védákban 

jellemzettet Aryavarta), valamint a földet birtokba vevő etnikumot (a Védákban szereplő 

ősatyák) ugyanolyan fontosnak tartotta. A vallás, faji hovatartozás, szülőföld hármast 

kiegészítette a nyelv (szanszkrit és hindi) szerepével, amelyekből végül felállította a „Hindu, 

Hindi, Hindustan” koncepciót. A hindu nacionalizmus itt látszott először a vallás, kultúra, 

nyelv és a szakrális földterület összegzésének, amely egyben az etnikai nacionalizmus 

jellemző egyenlete. Savarkar Hindutva filozófiája lett a hindu nacionalisták krédója, amely 

központi tétele, hogy az indiai nemzet egyenlő a Hindu Rasthra fogalmával és a nemzeti 

érzések felkeltésében is a hindu hagyományokat kell feleleveníteni és használni a külső 

fenyegetettséggel szemben. A szülőföld szentsége, a Hindusztán, imádata abban az elvben 

testelült meg, amely szerint minden erővel meg kell védeni az idegen behatolások ellen. A 

szülőföld védelmére minden hindu hivatott és kötelessége megóvni a tisztaságát, valamint 

kulturális homogenitását az idegenek elől. Savarkar logikája szerint a Hindutva kategória 
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tágabb, mint a hindu terminus, mert azok, akik nem követik a Védákat, de vallási 

hagyományaik és kultúrájuk India területén gyökerezik szintén tagjai a hindu közösségnek. 

Ezt a hindu közösség pedig legjobban a rashtra-jati-sanskriti triptichonnal lehet jellemezni, 

mert „[…] ezek alkotják lényegében a civilizációnkat és jelölik ki számunkra kulturális 

egységünket. Mi hinduk nemcsak rashtra, vagy jati vagyunk, de annak következtében, hogy 

egyben mindkettő, van egy, fajunk igazi anyanyelve, a szanszkrit által kifejezett és őrzött 

közös sanskritink. Mindenki, aki hindu örökli ezt a sanskritit és lelki lényével tartozik neki, 

csakúgy, mint fizikai testével tartozik a földnek és vérével az ősatyáknak.”122   

Savarkar ideológiája teljes mértékben arra a premisszára épült, hogy a hindu többségi 

társadalom érdekei feljebbvalóak, mert ők a Hindutva kultúra hordozói.  A hinduk nemcsak a 

legnagyobb populációt képezik, de India őslakosai is egyben, a vallási kisebbségek pedig 

kívülállók. Ebből az következik, hogy a kisebbségeknek következetesen be kell tartaniuk a 

hindu kultúra normáit, mivel az a nemzeti kultúra. A magánszféra keretein belül imádhatják 

isteneiket, gyakorolhatják saját vallásukat, de a közszférában engedelmességgel tartoznak 

hindu szimbólumok iránt. Ez különös tekintettel igaz a muszlimokra és a keresztényekre, 

amelyek tipikusan nem-hindu vallások, míg a sikh, jain és buddhista közösségek olyan vallási 

szekták, amelyek a hinduizmussal állnak/álltak kapcsolatban. A vallási szimbólumaik, 

zarándokhelyeik India területére esnek, ezért hinduk, míg „[…]néhány mohamedán és 

keresztény honfitársunkat, akiket erőszakkal térítettek át egy nem-hindu vallásra és akik a 

hindukkal együtt megörökölték a közös szülőföldet és a közös kultúra leggazdagabb részeit – 

nyelv, törvény, szokások, néphagyomány és történelem – nem lehet és nem is szabad 

hindunak tekinteni. Habár a Hindusztán nekik is a szülőföldjük, mint bármely más hindunak, 

de nem a Szentföld. Az ő szentföldjük távol van Arábiában, vagy Palesztinában. A 

mitológiájuk, istenemberük, elméleteik és hőseik nem ennek a földnek gyermekei. 

Következésképpen a neveik és a kinézetük idegen eredetre utalnak.  Szeretetük megosztott. 

Nem, a némelyek közülük igazán hisznek, akkor nincs más opció számukra és nem kérdés 

melyiket kell választaniuk – egy férfinak a szentföldet kell a szülőföld felé helyeznie a 

szeretet és a hűség terén. Ez igazából természetes. Nem ítélkezünk, és nem kesergünk. 

Egyszerűen csak a tényeket közlünk, amelyek önmagukért beszélnek. Megpróbáltuk 
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meghatározni melyek a Hindutva nélkülözhetetlen elemei és közben felfedeztük, hogy a 

Bohra és más, hasonló mohamedán és keresztény közösségek a Hindutva minden lényeges 

kvalitásával rendelkeznek csak azzal nem, hogy nem tekintik Indiát a szentföldjüknek.”
123

 

Savarkar különösen az iszlám mobilizációt tekintette agresszívnak és a pán-Iszlám szervezett, 

egységes törekvéseit a megosztott, elerőtlenedett hindu közösségre nézve veszélyesnek.  A 

hindu identitás külső fenyegetettsége miatt (Dayánanda feltevéseire építve) Savarkar szerint a 

hinduknak meg kell védeniük kulturális önazonosságukat. A hindu kultúra akkor lehet újra 

erős, ha visszaállítják a Védákban szereplő elveket és társadalmi, politikai struktúrákat. A 

védikus (a szentírásokban szereplő) hagyományok és rítusok újrafelfedezésével folytatni 

fogják őseik értékes kulturális hagyományait és ezzel a kontinuitással képesek függetlenül az 

brit adminisztrációtól kormányozni az országot.
124

 Savarkar, a védikus aranykor 

visszaállítására törekedett, ami egyáltalán nem egyedi vonatkozása a hindu nacionalizmusnak, 

mivel a dicsőséges múlt az európai nacionalizmusokban is szerepet játszott a történeti 

identitás, a történeti egység, és a történeti kontinuitás megkonstruálásában.
 125

  

Savarkar megteremtette a hindu nacionalizmus ideológiai hátterét, de nem adott 

gyakorlati instrukciókat a hinduknak, miként kellene megvédeniük magukat a muszlim 

fenyegetettségtől, hogyan szervezzék meg az ellenállást és milyen változtatásokra lenne 

szükségük. A kérdésekre Kesav Baliram Hedgewar (1889-1940) válaszolt és miután többször 

egyeztetet Savarkar-al megalapította a Rashtriya Swayamsevak Sangh (Nemzeti Önkéntesek 

Szövetsége, RSS) szervezetet 1925-ben Nagpur városában. Hedgewar számára is 

kulcsfontosságú elem volt a hindu identitás sebezhetősége, ezért a probléma megoldásának 

érdekében szükségét érezte egy olyan szervezet létrehozásának, amely a hindu vallási elvek 

alkalmazásával hatásosan fel tud lépni a muszlim és keresztény prozelitizmus, a brit gyarmati 

uralom ellen és kifejleszt egy, az egész társadalomra vonatkoztatható, nemzeti szellemet. 
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Hedgewar szerint a patrióta magatartás csak a hindu elvek vegyítésével válhat a nemzeti 

függetlenség elérésének hatékony eszközévé, amely a brit fennhatóság eltörlése után képes 

lesz kormányozni és megtartani az ország egységét. Hedgewarnak az RSS modellje az 

idealizált indiai társadaloméval egyezik meg, amely a vallásos elvekre épülő összetartó 

közösséget formál. Az RSS egyik sokat kritizált funkciója, hogy a fiataloknak fizikai és 

szellemi tréninget tartott és militáns fegyelemmel nevelte őket a mozgalom iráni 

elkötelezettségre. Hedgewar kezdeményezésére létrehozták a szervezet fiatalokból álló 

tagozatát (shakha), akik szigorú napi rutin szerint éltek, együtt étkeztek, együtt aludtak, együtt 

vettek részt katonai és filozófiai képzéseken és együtt vonultak fel a mozgalom 

rendezvényein. Az RSS többi militáns tagjának (swayamsevak) is kötelező volt az egyenruha 

viselete és a katonai tisztelgés a hindu szimbólumokat ötvöző sáfrány színű zászló (bhagwa) 

előtt.
 126

 Ebben a közösségben a tagok egymás testvérei voltak és egy szoros családi 

kapcsolatot alkottak, hogy megvédjék egymást és a nemzetet a külső veszélyektől. Az RSS 

erre a szűk társadalmi egységekre alapozva hatékonyan építette ki regionális szervezeteit és 

behálózva az ország (először északi, majd középső részé) legfontosabb államait 25 ezer 

alszervezetet hozott létre és több mint 2,5 millió militáns aktivistával rendelkezett az 1990-es 

évekre. Nehéz meghatározni a tagok létszámát, mivel az RSS bevallása szerint nem jegyezte a 

taglétszámot, de minden bizonnyal sokkal több, mint a fenti szám, mivel az 1950-es évektől 

kezdve a hálózat saját iskolákat működtet és nyitott volt az érinthetetlenek tömegei előtt. 

Hedgewar teljes mértékben átvette Savarkar „Hindu, Hindi, Hindustan” triptichonját, ami az 

egy nép, egy nyelv, egy ország elvét követve az indiai identitás elsődleges forrásának a hindu 

kultúrát tartotta. Az alacsonyabb kasztbeliek, amennyiben magukat hindunak vallották 

minden diszkrimináció nélkül csatlakozhattak a szervezethez és ugyanolyan jogokat élveztek, 

mint felsőbb kasztbeli ”testvéreik”. Az RSS ezzel kialakította saját egalitárius társdalmát, 

amely, a szociális korlátok lebontásában látta az egység megteremtésének egyik lényeges 

elemét. Az RSS által elképzelt nemzeti egység megkonstruálása a koherens hindu társadalom 

intézményeinek, szektáinak újraértelmezésén keresztül kellett végbemennie, amely egy 

potenciális, a hindu kultúrába ágyazott, modellt kínált. Az RSS szektariánus struktúrája és a 

hinduizmus sajátos értelmezése egy új politikai-társadalmi platformként szolgált, amely ellent 

tud állni a hindu identitást veszélyeztető muszlim és keresztény aspirációknak.  127   
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Az RSS „egy nemzet, egy nép, egy kultúra” elvét Madhav Sadshiv Golwalkar (1906-

1973), Hedgewar utódja az RSS vezetésében 1940-től, Bunch of Thoughts című könyvében 

tovább definiálta: „Amikor azt mondjuk ’ez a hindu nemzet’, vannak, akik azonnal felteszik a 

kérdést ’Mi van azokkal a muszlim és keresztény hívekkel,akik az országban élnek? Nem itt 

születtek, vagy nem itt nevelkedtek? Hogyan lehetnének idegenek csak azért, mert 

megváltoztatták a hitüket?’ Azonban a kulcskérdés itt, hogy emlékeznek-e még arra, hogy 

ennek a földnek a szülöttei. Nem. Az áttéréssel együtt elvesztették szeretetüket és 

odaadásukat az indiai nemzet iránt. […] Ez valójában nem a vallások, hanem a nemzeti 

identitások közti problémát jelenti.”
 128

 Golwalkar elméleti és gyakorlati munkája az RSS első 

számú teoretikusává tette és folytatta Savarkar és Hedgewar tevékenységét a hindu identitás 

megfogalmazásában. A keresztényeket, muszlimokat és a kommunistákat a hindu kultúrától 

idegennek tekintette és az RSS feladatának tűzte ki, hogy megakadályozza ezeknek az idegen 

eredetű ideáknak a beáramlását, vagy további terjedését. A hindu identitás egyik legfontosabb 

eleme a szülőföld tisztelete, de láthatjuk, a születés még nem predesztinálja, hogy az egyén a 

Golwalkar-i hindu nemzet (Hindu Rashtra) tagja lesz. A vallási identitás számára egyet 

jelentett a nemzeti identitással és leegyszerűsítve gondolatmenetét, aki nem hindu az nem 

lehet a hindu (indiai) nemzet tagja, ergo idegen. Az idegenek eddig csak rombolták a hindu 

kultúra értékeit, vagy átalakították azokat, tehát az idegenek veszélyt jelentenek a társadalmi 

béke fenntarthatóságára nézve. Az idegenség ebben a tekintetben a hinduság (vagy a hindu 

mivolt, hinduness) antitézise.
129

   

Miután 1948. január 30-án a magát RSS tagnak és Savarkar követőjének való 

Nathuram Godse meggyilkolta M. K. Gandhit Új Delhiben az állam betiltotta a szervezet 

működését. Az RSS vezetősége úgy döntött, hogy a hindu nacionalista érdekek parlamenti 

képviselete érdekében létre kel hozniuk egy pártot, amely az mozgalomhoz közel áll, de nem 

vesz részt a társadalom hinduizálásának gyakorlati tevékenységében. A Nehru-kabinet volt 

ellátási és ipari minisztere Shyama Prasad Mookerjee, miután Nehru kompromisszumokra 

épülő Pakisztán-politikájával nem értett egyet, a hindu nacionalista vezetőkkel együtt elkezdte 

kidolgozni egy összindiai párt manifesztumát. A párt 1951. október 21-én alakult meg 

Bharatiya Jana Sangh (Indiai Népi Unió, BJS) abból a célból, hogy a Kongresszus Párt laikus 

és szekuláris politikája ellen létrehozzanak egy hatékony politikai formációt. Az RSS 

befolyása megmaradt a pártban, mivel egyrészről érvényesíteni tudta politikai elképzeléseit a 

                                                             
128 GOLWALKAR, M.S. : Bunch of Thoughts, Bangalore: Vikrama Prakashan 1966.  29. 
129 ZAVOS, John: Emergence of Hindu Nationalism in India. Oxford University Press, 2000. 42.  
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párton keresztül, másrészről, megosztva a stratégiát sokkal nagyobb figyelmet tudott fordítani 

a propagandára. Az RSS eredeti elképzelése, miszerint a pártot hatalomra juttatva kiépít egy a 

hindu nemzet jogait védő hatalmi struktúrát az 1960-as években egyre kevésbé látszott 

megvalósíthatónak. A Jana Sangh (vagy BJS) politikai kapcsolatrendszerének eredményes 

kialakítására nézve sokat ártott a hindu nacionalista megmozdulásokban játszott aktív szerepe. 

A nehézségek leküzdésére és a hindu nacionalizmus párttá szervezésében kulcsszerepet 

játszott Deendayal Upadhyaya (1916-1968), aki az Integral Humanism című könvyvében 

lefektetett elméletével egy új, konszolidáltabb arculatot kölcsönzött a mozgalomnak.   

Az 1980-as évek elején egy átfogalmazott, mérsékeltebb hindu diskurzust folytató 

Bharatiya Janata Party (Indiai Néppárt, BJP) volt képes áttörést elérni. A BJS hiába volt 

tagja a Janata Párt (Néppárt, JP) pártkoalíciónak (1977-1979) nem tudta a koalíciós partnerek 

ellenében képviselni a hindu nacionalizmus elveit, míg a BJP eredményesnek mutatkozott a 

szövetségesek felkutatásában és politikai céljainak kivitelezésében. A BJP sikere ugyanakkor 

elsősorban a mögötte álló nacionalista mozgalmak (RSS, VHP) etnikai-vallási alapú 

társadalmi mobilizációjában rejlett. Az RSS formálisan távolságot tartott és nem vonta bele 

politikai akcióiba a pártot, de a hindu tömegek vallásos érzületét kijátszva olyan 

megmozdulásokat szervezett, amely politikai felhangjai megegyeztek a BJP aktuális politikai 

programjaival. A kilencvenes évek elején az RSS és a BJP egymás közötti távolsága egyre 

kisebbnek tűnt és a párt egyik karizmatikus vezetője, L. K. Advani személyesen vett részt  

olyan akciókban, amelyekről tudni lehetett, hogy az RSS állt a hátterében. Az egyik 

legkiemelkedőbb és legvitatottabb eset az 1992-es Ayodhya-i vallásközösségi zavargások 

kirobbanása, amit a Babri Mecset illegális lerombolása (1992. december 2.) váltott ki. Advani 

már 1990-től nyíltan a mecset helyére hindu templomot építeni akaró mozgalom élén állt és 

felelőssége az erőszakhullám felkorbácsolásában egyértelműen kimutatható. Az Ayodhya-i 

tragédiát követően a párt sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett a vallás szempontjából 

közömbösebb témákra, mint a szociális igazságosság, a társadalmi egyenlőség és a 

mezőgazdaság fejlesztése.  A BJP másik karizmatikus személye, Atal Bihari Vajpayee 

megőrizte a többi hindu nacionalista vezetőkhöz viszonyított mérsékelt karakterét és képes 

volt egy kompromisszumokra épülő pártpolitika kialakítására. Ennek a politikának 

köszönhetően, a BJP az 1998-as és 1999-es választásokon is jól szerepelt és Vajpayee 1998-

ban elfoglalhatta (ha nem számítjuk a rövid, mindössze 13 napos ideiglenes kormányfői 

szerepét 1996-ban) a miniszterelnöki pozíciót. Az 1999-es Atal Bihari Vajpayee vezette 

koalíció (National Democratic Allience, NDA) létrehozása után került egy hindu nacionalista 
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formáció abba a régóta óhajtott pozícióba, amely kormányzati szinten képes volt 

megjeleníteni a hindu érdekeket. A BJP ugyanakkor eltávolodott a militáns hindu vonaltól és 

a piac liberalizációja, valamint gazdaságpolitika orientált intézkedései következtében inkább a 

tehetősebb hindu közép- és felsőréteg gazdasági igényeinek kielégítését tartotta szem előtt.130 

Valószínűsíthető, hogy a 2004-es NDA választási veresége nagy mértékben a BJP és a hindu 

mozgalmak eltávolodásának tudható be, mivel a BJP számára ezek a mozgalmak teremtették 

meg a tömegbázist.  

 

(3.3.) Az indiai és a hindu nacionalizmus kialakulása : a nyugati nacionalista törekvések 

hatása az indiai nacionalista mozgalmakra  

 

Az indiai nacionalizmust, tekintve a legáltalánosabb felosztást a szekuláris és 

vallásközösségi (communal) törésvonal mentén szokás értelmezni. A két kifejezésnek az 

indiai kontextusra vonatkozóan sajátságos használata van, amelyet érdemes alaposabban 

megvizsgálni, hogy elkerüljük a jelenség túlzott leegyszerűsítését. Az 1920-as évektől a 

szekuláris alapvetően a vallásközösségi (communal) oppozícióját jelenti és nem 

szükségszerűen, vagy elsődlegesen a vallástalan, vagy vallásellenes szinonimája és főként 

nem a nyugati értelemben vett racionalista/modernista terminus.  

A szekularizmus gyakorlatának és fogalomváltozásának a priori Európa-specifikus 

története van és a vallás, valamint a civil élet kettéválasztására használt jelentéstartam csak a 

nemzetállamok létrejötte után alakult ki. Az ókori rómaiak egy meghatározott időtartam 

(általánosan 100 év) kifejezésére használták a játékok és az istenimádat megszervezése 

céljából. A középkorban a szekuláris (saeculum - korszak) a világ fennállásának idejét jelölte, 

amely a keresztény szóhasználatban a múlandó világra (vagy a renden belüli elvilágiasodásra) 

vonatkozott ellentétben a túlvilág örökkévalóságával és mérhetetlenségével.
131

  Az európai 

szekularizáció történetének legkiemelkedőbb eseménye az egyház és az állam elkülönülése, 

amely a kereszténységen belül is eltérően értelmeződött a katolikus és protestáns egyházi 

gyakorlatokban. Általában véve az állam és az egyház konfrontációja nem az egyének 

vallásossága, vagy a hitéletük megtiltása köré szerveződött, sokkal inkább a vallásos, vagy 

vallásos identitást sugalló intézmények a polgári élet fölötti hatalmának érvényesítése okozta 

az összetűzéseket.  

                                                             
130 JAFFRELOT, 1993.167-174. 
131 KEDDIE, Nikki R: Secularism and Its Discontents. In: Daedalus. 132. 2003:Summer. No.3.14-30. 
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A 19. század második felére a szekuláris definíciója többek között azt a társadalmi 

etikát jelölte, amely vallási hovatartozástól függetlenül az állam minden polgárára érvényes 

volt. A szekuláris állam nem viselkedett ellenségesen a vallással, azonban a társadalom 

irányításában elsősorban racionális, világnézettől független elveket fogalmazott meg. A 

társadalmi erkölcs fenntartásának alapvető tézisei gyakran nem egyeztek az egyház által 

felállított normatívákkal, így további konfrontációkra került sor a szekuláris humanizmus 

követői és a kereszténység képviselői között. Ez a konfliktus ugyanakkor nem érintette az 

egyház és az állam elválasztásának szükségességét, inkább a társadalmi normák 

kialakításában betöltött szerepekre koncentrált.
132

 

 

(3.3.1.) Az indiai szekuláris állam 

 

A weberi értelemben vett szekularizáció a társadalmi modernizáció egyik 

legkiemelkedőbb eleme, amely a racionális életvezetésben, gondolkodásban és 

cselekvésmódban nyilvánult meg. A racionalizálódás folyamata a gazdaságban, kultúrában és 

a társadalomban egyaránt változásokat hozott, habár a vallást nem szűntette meg (politikai 

berendezkedéstől és vallástól eltérő módon/szinten) de racionalizálta és individualizálta azt. A 

változás makroszintű hatásai a világi területek elválását eredményezték a vallási 

intézményektől és a kérdés társadalmi-kulturális aspektusát tekintve, kialakult a társadalom 

különböző rétegeire (csakúgy, mint a modernizáció egyéb tényezői) differenciáltan ható 

szekularizált norma egy racionalizált erkölcs.
133

 A vallás ezzel egy új társadalmi szerepbe 

került, mivel az egyház hatalmának csökkenésével gyengült az intézmény által közvetített 

egységes normarendszer kényszerítőereje és megnyílt a lehetőség a vallásosság egyéni 

értelmezésére. Az egyház politikai és társadalmi hatásának átértékelése a vallásosság háttérbe 

szorulásával is járt a legtöbb nyugat-európai országban. A szekularizáció folyamata 

különböző módon zajlott le Nyugat-Európában, Kelet-Európában, az Egyesült Államokban,
134

 

másként értelmeződött a katolikus (antiklerikalizmus, vallásellenesség) és a protestáns 

(plurálisabb és ezért konfliktus mentesebb) társadalmakban, de minden változás gyökere a 

                                                             
132 THAPAR, Romila: Secularism and History. In: THAPAR, Romila (szerk.): Cultural Pasts Essays in Early 

Indian History . Delhi: Oxford University Press, 2000. 1015-1024.  
133 WEBER, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest, Cserépfalvi, 1995. 
134

 Nyilván teljesen másként értelmeződött az állam és az egyház kapcsolata az anglikán és a gallikán 

egyházaknál, mint a tradicionálisan katolikus országokban. Az Amerikai Egyesült Államokban pedig 

kijelenthetjük, hogy a modernizáció folyamatával párhuzamosan nem tapasztalhattuk a vallási érzület 
csökkenését.  
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kereszténység és az államiság sajátságos viszonyrendszerében keresendő.
135

 A keresztény 

egyház(ak) társadalmi, politikai, gazdasági, strukturális változásai  és a modernizáció 

folyamata elválaszthatatlanok egymástól, éppen ezért a szekularizáció nyugati mintáinak 

használata az indiai kontextus leírására nem lenne célravezető. 

A kérdéses problematika már elnevezésének születésétől kezdve észlelhetően a viták 

középpontjába került és egy diszkurzív fenoménként jelen volt a tudományos és politikai 

közbeszédben. Éppen ezért a jelenség esszencialista leegyszerűsítése és egy homogén 

fogalomalkotás helyett sokkal hasznosabbnak tűnik első lépésként a vele kapcsolatos 

teoretikus és (a politikai aktorok részéről) gyakorlatias megnyilvánulásokat számba venni. Az 

elméletek és megközelítések szisztematikus áttekintését Sabhnum Tejani történész által 

felállított kategorizálás alapján érdemes megtenni, mivel a szerző kellő alapossággal mutatta 

be a szekularizáció differenciáltságát a társadalomtudományos diskurzusban.  

Az első álláspont a baloldali-liberális elképzelés, amely szerint a vallás és a politika 

két teljesen különböző tartományba tartozik. A nézet propagálói alakították ki India szekuláris 

berendezkedését majd kudarcként élték meg a hindu nacionalizmus felemelkedését. A 

Hindutva
136

 (térnyerése egyben a modernizáció bukását jelentette, mivel számukra a 

szekularizmus a fejlődést, szabadságot és a racionalitást képviseli. A szekularizmus 

védelmezői nem egységesen osztják azt a tételt, miszerint a szekularizáció és a modernizáció 

egymással közel azonos időben kezdődött Indiában. A vitapont szerint a szekularizmus nem 

egy nyugati koncepció, mivel Indiában már voltak történeti előzményei a múltban. Ez az 

úgynevezett „szekularizmus-mint-tolerancia” érv, miszerint India ókori történetében fellelhető 

az a központi toleráns, inkluzív magatartásforma, amely a szekularitás inherens jelenlétét 

igazolja a kultúrában.
137

 M. K. Gandhi szintén ezt a nézetet hangoztatta, miszerint a 

különbözőségek befogadása és a tolerancia mindig is szerves részét képezték az indiai 

kultúrának.  

A második megközelítés szerint a szekularizáció nem volt őshonos Indiában, éppen 

ezért használata nem megfelelő az indiai viszonyok rendezésére. A témával kapcsolatban 

elsősorban társadalomtudományos munkáikban publikált két kiemelkedő kutató T. N. 

                                                             
135 DURKHEIM, Émile: A társadalmi munkamegosztásró. Budapest, Osiris, 2001. 290. 
136 A „hindutva” kifejezést Vinayak Damodar Savarkar hindu nacionalista teoretikus alkotta meg, akinek az 

1920-ban megjelent Hindutva című filozófiai műve vált a hindu nacionalista politika alapvető dokumentumává. 

Sarvarkar szerint az egységes hindu állam négy elemből áll: a földrajzi, a vallási, az etnikai és a faji egységből. 

Ezt a négy elemet csak a hinduk (számára azok, akik a hindutvát gyakorolták) birtokolhatják, és a vallási, nyelvi, 

etnikai kisebbségeknek el kell fogadniuk az alárendelt szerepet. 
137 ROMILA, 2000. 1018-1019.  
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Mandan, és Ashis Nandy szerint az indiai társadalom képes az adott vallásból a toleráns 

magatartáshoz szükséges gyakorlatot meríteni. Más szóval, a vallási tolerancia átültethető 

társadalmi közegbe és nem kell az indiai viszonyoktól idegen struktúrával, történeti 

fejlődéssel rendelkező nyugati mintát átvenni. A vallási szektarianizmus és fundamentalizmus 

megoldásának lehetséges módjait az indiai tradíciókban vélik felfedezni, amelyek az általános 

értelembe hindu civilizációból származnak. Habár nyilvánvaló, hogy mindkét szerző kellő 

kritikával kezeli a hindu nacionalizmus filozófiáját ez az érv mégis közös diszkurzív alapot 

teremt a hindu jobboldallal.
138

  

A harmadik tézist a hindu nacionalisták állították fel 1947 előtt és kisebb 

változtatásokkal napjainkig ezt képviselik. Számukra az igazi szekuláris államnak nem 

kellene különbséget tennie a vallásos csoportok között és azzal, hogy a vallási kisebbségeket 

pozitív diszkrimináció révén előnyökhöz juttatja, megsérti a semlegesség elvét. Az álláspont 

osztja a „szekularizmus-mint-tolerancia” elvét, vagyis évezredeken keresztül bevándorlók, 

kereskedők és harcosok, akik India területére áramlottak be indiaivá váltak. A hindu dhrama 

befogadó képessége és toleranciája ebben a kontextusban viszont inkább a gyengeség és a 

kiszolgáltatottság jele. Az indiai civilizáció toleranciája ugyanis egy naiv ártatlanságot 

képviselt, aminek következtében az indiai társadalom az iszlám és kereszténység térítő 

tevékenységeinek prédájává vált. Mindazonáltal a hinduizmus megőrizte univerzális 

dharmikus értékeit és a más vallásra áttérők is hindu társadalom részei maradtak, mivel 

ugyanabból a földrajzi, kulturális és genetikai közösségből származtak.
139

  

A negyedik elméletet Rajeev Bhargava filozófus, társadalomtudós képviseli, aki 

szerint a szekularizmus és a vallás oppozíciója helyett meg kellene találni a vallásokban rejlő 

közös etikai és üdvtani elemeket. Ezeket az egyesített univerzális értékeket átültetve a 

szekuláris gyakorlatba ki lehetne alakítani egy doktrínamentes, mégis minden vallás által 

elfogadott viselkedésformát. Az egyesített vallási értékeket meg kellene jeleníteni az indiai 

közéletben, kialakítva ezzel egyfajta szekuláris vallásosságot. Bhargava terminusával élve ez 

a „spiritualizált humanista szekularizmus” a mindennapi élet etikai alapelveit állítaná fel, 

amely nem vallástalan, vagy vallásellenes, de egyik vallási tradícióhoz sem köthető. Madan és 

Nandy anti-modernizmusa, a hindu nacionalisták dharmikus univerzalizmusa és Bhargava 

spirituális szerkularizmusa mind alternatívát akar biztosítani, miután a vallásközösségi 

                                                             
138 SARKAR, Sumit: The anti-Secularist Critique of Hindutva: Problems of a Shared Discursive Space. In: 

Germinal. Journal of Departent of Germanic and Romance Studies, Delhi University, 1994. No.1. 242-43.    
139 TEJANI, Shabnum: Indian Secularism. Bloomington,  Indiana University Press. 2008. 9. 
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erőszak
140

 megoldását a liberális szekuláris gyakorlat nem volt képes megadni. A 

szekularizmus normatív modellje és az indiai társadalom problémáinak realitása közti 

összeegyeztethetetlenség ösztönözte a terminus teljes elvetését, vagy az adott kontextushoz és 

használathoz mérten átminősítését. Ez utóbbi vált inkább elfogadottabbá és miután a normatív 

modell nem mutatott semmilyen eredményt a vallási feszültségek enyhítésére, kialakult az 

„indiai szekularizmus” kifejezés. A hindu jobboldalnak ez a vallási kisebbségekkel nem 

foglalkozó, homogenizáló államiságot jelenti, míg Bhargava számára a vallási és világi etika 

összefonódását. Az alapvető problematika lényegében az, hogy a szekularizmust Indiában 

nem lehet egy általános érvényű normatívának tekinteni, sokkal inkább egy olyan 

narratívának, amelyet az adott politikai, történeti és gazdasági környezettől függően 

különbözőképpen fogalmaz meg a társadalomtudós és/vagy a politikusi közeg. A fogalom 

megragadásának nehézségei, amire a fenti gondolatment is utal, egyfelől, a terminus 

szemantikai telítettségéből/terheltségéből adódik, másfelől az a prezentizmus, amely a 

mindennapi politikai szóhasználtba emelte, megnehezíti az objektív szemlélet kialakítását.
141

  

A szekularizáció, mint társadalmi, politikai és gazdasági folyamat, és a szekularizmus, 

mint politikai doktrína szakirodalmi csoportosítása messze nem teljes, arra mégis alkalmasnak 

tűnik, hogy a saját álláspontunkat és az esettanulmányokban feldolgozott forrásaink 

interpretálásából fakadó teoretikus pontjainkat hozzájuk képest eredményesen tudjuk 

pozícionálni. A fókuszunkat a hindu nacionalizmus változásain tartva nem kívánunk 

megfogalmazni egy új elméletet az indiai szekularizmusról, sem egy eddig még fel nem tárt 

aspektusát megvilágítani, viszont fontosnak tartjuk figyelembe venni a kérdés sajátosságainak 

történeti kontextusba ágyazását.
142

 Az 1947 előtti függetlenségi mozgalmat minden politikai 

platform nacionalizmusnak nevezte, de 1947 után a legerősebb indiai párt, a Kongresszus Párt 

számára a fogalomhasználat megváltozott és átalakult szekularizmussá. A hindu nacionalisták 

éppen ezért magukat teljes mértékben a szekularizmust vallók ellenében fogalmazták meg, 

ugyanakkor ez nem jelentette azt, hogy a politikai logikát félredobva minden szekuláris 

elképzelést elvetettek. A konklúziónk tehát az, hogy a szekularizmus Indiában nemcsak a 

                                                             
140 Az angolszász communalism kifejezés magyar adaptációja meglehetősen problematikus, mivel ez valójában a 

vallásközösségi erőszak izmussá való átalakulására utal. A communalism nem csupán a vallásos közösségek 

közti erőszakos konfliktusokra utal, hanem a jelenség átpolitizált aspektusára is. Ebben az értelemben a 

communalism egy ideológia, olyan politikai eszme, amely képes a politikai mobilizációra. A későbbiekben a 

terminusra vallásközösségi erőszak, vagy a vallásközösségek közti konfliktus kifejezéseket használjuk azzal a 

megjegyzéssel, hogy tisztában vagyunk a szó politikai telítettségével.   
141
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politikai és vallásos intézmények/gyakorlatok elválasztását takarja, hanem egy folyton változó 

politikai doktrínát is, amely a liberalizmus, vallásközösségi erőszak (communalism) és 

nacionalizmus nexusából emelkedett fel.  

 

(3.3.2.) A szekularizmus és a vallásközösségi erőszak (communalism) felemelkedése és 

továbbélése Indiában 

 

A poszt-koloniális éra első évtizede döntő fontosságú változást jelentett a 

szekularizmus fogalomváltozásában. A Kongresszus Párt széles értelemben vett politikai 

elképzelései a szekularizmus köré csoportosultak és a vallás számukra egyre inkább a 

gyengeség, szegénység és rusztikusság jelképévé változott.
143

 Más szóval a gazdasági, 

politikai elmaradottság és a tradíciókhoz való irreális ragaszkodás volt a vallásosság 

továbbélése a társadalomban. A szekularizmus ennek ellentéteként a modernitást, fejlődést és 

demokráciát képviselte egy olyan ideát, amely képes kezelni a modern, független India belső 

konfliktusait és a nemzetközi politikai legitimáció tekintetében felemelni az országot a 

nyugati demokráciák közé. Az 1920-as évek elején vált használatossá a vallásközösségi 

erőszak (communalism) kifejezés, ami a vallási kisebbségek, különös tekintettel a muszlim 

közösségek megnevezésére szolgált.  

Az 1935-ös évet követően az indiai nacionalisták (ide tartoztak elsősorban a 

függetlenségért harcoló mérsékelt politikai platformok) a vallásközösségek közti 

konfliktusokra úgy tekintettek, mint egy bezárkózó, nemzetellenes és illegitim 

csoportosulásra.
144

 A nacionalizmus nem kívánt mostohagyermeke lett, amelyet lehetetlen 

értelmezni a nacionalizmus nélkül és vica versa, a nacionalizmus specifikumait sem lehet a 

vallásközösségek közti konfliktusok nélkül megérteni.
145

 Ez az elválaszthatatlan és terhes 

viszony 1947 után sem változott, csupán a szekuláris nacionalisták, vagy szekularisták részére 

minden más vallási indíttatású nacionalizmus a vallásközösségek közötti ellentéteket 

(communalism) gerjesztő mozgalom lett. Az újonnan megalakult független India vezetőinek 

Pakisztán elszakadása (és korábban az elszakadásra irányuló terv) jelentette a 

vallásközösségek közötti konfliktusok extrém megnyilvánulását, ezért a Kongresszus saját 

nacionalista (későbbi inkább szekularista) törekvéseit (pl. India területi integrációját) a 
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nemzeti egységet védelmező/megteremtő intézkedéseknek állította be. Ennek megfelelően a 

communal angol kifejezés teljes mértékben negatív és pejoratív jelentéstartammal 

rendelkezett az indiai szekulárisok számára. A communal olyan vallási közösséget jelentett, 

amely tagjainak agresszív és erőszakos viselkedése a „másság” felé igazolt, valójában, 

priorizált csoporton belüli magatartásformának minősült. A nyugati pozitív töltetű 

asszociációktól (közösség) teljes mértékben mentes használata a vallási megosztottság és 

radikalizmus szinonimája lett.
 146

  

Habár az indiai szekularizmus egyre inkább a politikai és társadalomtudományos viták 

középpontjába kerül, a polémiák gyakran a problematika társadalmi, politikai, alkotmányos és 

filozófiai aspektusáról szólnak, de ritkán teszik fel a kérdést: miért létezik a mai napig szinte 

változatlan formában és miért élvezi a politikai elit (változó intenzitással és mélységgel) 

támogatását ez a koncepció? Ahhoz, hogy megértsük a szekularizmus kiépülését, 

komplexitását és jelenleg is aktív státusát az indiai politikai rendszerben, érdemes 

megtekinteni Ashis Nandy vitatható, ám kétség kívül koherens érvrendszerét a kérdéssel 

kapcsolatban. 

 

1. A szekularizmus, mint az intézményesített központi rendszer hivatalos ideológiája, 

segített azonosítani és felállítani azokat a társadalmi csoportokat, amelyek alkalmazva 

a racionalitás elvét kiléptek az irracionális vallási és etnikai előítélet és sztereotípia 

csapdájából ezzel elfogadva az állam normatíváit. Ez a nézet a függetlenség korai 

szakaszában abból a premisszából indult ki, hogy a szekularizmus igazából az Indián 

kívüli vallási tolerancia-gyakorlat indiai változata és csak ez tudja megvédeni a 

modern Indiát a vallási összetűzésektől. 

2. Mivel a szekularizmus önmagában nem tudott az indiai kulturális viszonyokhoz 

alkalmazkodni segítségül hívta az állam kényszerítő-szabályozó erejét, hogy 

együttműködve képesek legyenek a társadalmi tervezés szekuláris elképzeléseit 

megvalósítani. A szekularizmus és az etatizmus ezért Indiában elválaszthatatlanná vált 

egymástól függetlenül attól éppen, melyik politikai párt kormányoz.
147

  

3. Az indiai politikai és társadalmi elit a szekularizmus fogalmának kitágításával/ 

átalakításával képes volt kitörni a társadalmi keretek/gátak (kasztok, szekták) közül és 

részesei lehettek az indiai közéletnek. 
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4. A politikai szereplők egy része a szekularizmus tradicionalista felfogását támadták és 

meglehetősen instrumentalista módon használták a vallást és a szekularizmust 

egyaránt, mivel a hit egyfajta szekuláris változatával próbálták politikai 

elképzeléseiket érvényesíteni.
148

  

 

Nandy elismeri, hogy a szekularizmusnak fontos szerepe volt a függetlenség kezdeti 

időszakában, mikor szükség volt egy egységesítő ideológiára, amely áthidalta India vallási, 

etnikai, kulturális és nyelvi diverzitását, de a szekularizmus krédója mára már megbukott, 

mivel nem volt képes kordában tartani a vallásos indulatokat és azok erőszakos 

megnyilvánulásait. A jelenlegi etatista és totális formája inkább a megosztottságot szolgálja, 

mivel, paradox módon, könnyen felhasználható politikai fegyverként a vallási kisebbségek 

ellen. 
149

 A szekularizmus kritikája mellett azonban, megjegyzendő, hogy nemcsak azért volt 

képes megőrizni domináns szerepét az indiai politikai és társadalmi szektorban, mert 

képlékenysége megengedte a kontextusonkénti átalakulást, hanem mert sikerült egy olyan 

multi-értékekkel rendelkező ideológiává válnia, amely alkotmányosan garantálta az egyének 

vallásszabadságát és állampolgári jogaik tiszteletben tartását. A szekularizmus kritikusai és 

támogatói merőben más szempontrendszert alkalmaznak a jelenség kortárs vizsgálatához, de 

talán közös pontként említhetjük, hogy az 1946-1947-ben zajló integrációs folyamat és a fiatal 

indiai állam megszilárdításában kulcsfontosságú szerepet töltött be. Mindazonáltal egyet kell 

értenünk a szekularizmus modernista kritikai szemléletével is, miszerint a szekuláris indiai 

állam nem töltötte be a hozzá fűzött reményeket, mert sem a belső (főleg vallási), sem a külső 

(pl. Pakisztánnal) konfliktusokat nem tudta elkerülni, vagy hosszú távon orvosolni.
 150

 

 

(3.3.3.) A hindu nacionalizmus és a szekularizmus interakciói  

 

Miután India kivívta függetlenségét és Mohammed Ali Jinnah halála után 

egyértelművé vált Pakisztán vallási alapú berendezkedése, Jawaharlal Nehru, aki nyíltan 

szekuláris és szocialista nézeteket vallott, megkezdte a szekuláris állam kiépítését. A 

Pakisztán elszakadását követő erőszakos vallási atrocitásokat döbbenettel fogadta a 

társadalom túlnyomó része, de a vallás gyakorlásától nem fordultak el. A vallásszabadság és a 
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tolerancia mindenkinek fontosnak bizonyult és a szekularizmus elvét sokan, bár tévesen,  

ezekkel a demokratikus elvekkel azonosították. A társadalom üdvözölte ezen alapelvek 

rögzítését az 1950-es alkotmányban, ugyanakkor egyre világosabbá vált, hogy tradicionálisan 

vallásos társadalom nem tudja, vagy nehezen tudja magáévá tenni a szekularizációt.
 151

  Az 

agnosztikus Nehru tisztában volt vele, hogy ez a folyamat nem lesz konfliktusoktól mentes és 

igyekezett megteremteni a vallási pluralizmus állami garanciáit. Mentorával, Gandhival 

ellentétben Nehru nem volt túlzottan érzékeny a vallás iránt, és számára sokkal inkább az új 

technológiák alkalmazása, a gazdaság modernizálása jelentették az utat egy modern 

társadalom felépítéséhez. A nehruista szekularizmus fejlődése egészen a hatvanas évek 

közepéig töretlenül zajlott amihez a Kongresszus Párt kormányzati egyeduralma biztosította a 

politikai kereteket. Az ezt követő választási kudarcok és a nyolcvanas évekbeli hindu 

megújulási mozgalmak, a muszlim szeparatizmus és a szikh fundamentalizmus kihívások elé 

állították a Nehru-dinasztia (Indira és Rajiv Gandhi) által vezetett szekuláris Kongresszust. A 

párt elsősorban a nehruista modellt, vagyis a gazdasági technológiai fejlesztését és az 

iparosodás felgyorsulását szorgalmazta a társadalmi átalakulás reményében, de a receptben 

kételkedők felvetették, hogy a szekularizmus egyedül a gazdasági szektor megerősítésével 

nem tudja lecsillapítani a vallásközösségi (communal) villongásokat. 

A szekuláris állam legnagyobb belső fenyegetettségét ugyanis a vallási közösségek 

közti harcok jelentették, amelyek a függetlenség kikiáltása után elsősorban a hindu és 

muszlim közösségek politikai mobilizációjában, aktivitásában jelentek meg. A legnagyobb 

problémát a hindu nacionalizmus térnyerése okozta. Annak érdekében, hogy az állam 

megelőzze a vallási kisebbségek elnyomását a hindu többségi társadalom által,  törvényes 

keretekkel próbálta garantálni a kisebbségi jogokat. Mivel azonban az állami intézményeknél 

nem létezett az állampolgárság koncepciójának differenciálása a kisebbségek képviselete nem 

oldódott meg. A hindu szélsőséges mozgalmak azzal érveltek, hogy a hinduk alkotják az 

indiai nemzet kétharmadát, ezért az állam politikájának ezt a túlsúlyt kellett volna 

megjelenítenie és a kisebbségeknek pedig elfogadniuk a többség vezető és védelmező 

szerepét.
152

 A Hindutva és az 1980-as években elindított Ram mozgalom felemelkedése 

teljesen váratlanul érte a Kongresszus tagjait és az 1992-es ayodhyai Babri mecset 

lerombolásában csúcsosodott ki a hindu nacionalisták által gerjesztett feszültség. Az incidenst 

megelőző mintegy másfél évtizedben a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS-Nemzeti 
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Önkéntesek Szövetsége) követői sikeresen terjesztették a hindu szélsőséges nézeteket és 

megalapozták a Hindutva társadalmi támogatottságát.  

Az 1920-as évek óta képzett és folyamatosan ország szerte mozgósított RSS aktivisták 

eddig csupán marginális jelentőségű támogatottságra tudtak szert tenni, ezért érdemes 

alaposabban megvizsgálni a Hindutva hirtelen robbanásszerű sikerének okait. Az egyik 

kézenfekvő ok, hogy az RSS mellett a Vishwa Hindu Parishad (VHP-Nemzetközi Hindu 

Tanács) más típusú verbuválási módszerekkel (az egész országban létrehozott hindu kulturális 

központokon keresztül) dolgozott és segítségével a hindu nacionalista elveket valló Bharatiya 

Janata Párt (BJP-Indiai Néppárt) politikai térnyerésében. A további lehetséges okok 

feltérképezése érdekében érdemes megtekinteni Sumit Sarkar történész által javasolt 

magyarázatokat.
153

 

 

1. A Babri Masjid lerombolását követően az anti-communal (vallásközösségi erőszak 

ellenes) körökben elterjedt nézet volt, hogy a Hindutva megerősödése összeköthető a 

Mandal-jelentés által kiváltott felső kasztbeli elégedetlenséggel.
154

 Az alacsonyabb 

kasztokban élőknek fenntartott kormányzati és közoktatási helyek miatti tiltakozásuk 

sok felső kasztbelit vezetett a Ram mozgalomba.  

2. A fenti magyarázatot némiképp megkérdőjelezi a második pont, mivel a Hindutva 

éppen a hátrányos helyzetű tömegek mozgósításában ért el váratlan sikereket. A 

szekulárisok hiába reménykedtek, hogy a hindu nacionalizmust támogató felső 

kasztbeli társadalom és az alsóbb néprétegek közti konfliktus megakadályozza a 

Hindutva előretörését. A BJP jelentős támogatottságra tett szert India legnagyobb 

államában (Uttar Pradesh) és szövetségre lépett a helyi legbefolyásosabb dalit 

(érinthetetlen) politikai formációval.
155
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3. Korunk változásai és a gyakran túl általánosan csak globalizációs hatásoknak nevezett 

folyamatok is közrejátszhattak a hindu nacionalizmus népszerűségében. A kulturális 

nacionalizmusok (etnikai, vagy vallási) a világ minden táján fokozatosan átadták 

magukat a politikai és gazdasági függetlenség neoliberális elvének. A hindu 

nacionalisták gyakran kritizálták a globális tőke koncesszióit, miközben támogatták a 

piaci liberalizáció és privatizáció politikáját. Ez a magatartás sokszor keresztezte a 

konvencionális szekuláris/communal felosztást és a gazdasági érdekek preferálása 

háttérbe szorította a vallási célokat. Az elmúlt pár évtized egyik új jelensége a 

társadalmi-financiális érzékenység az elitek részéről, akik egyfajta bűntudatot éreznek 

jómódú életvitelük miatt egy olyan országban, ahol a szegénység tömeges méreteket 

öltött.
156

  

4. A függetlenség utáni nehruista, gazdaságközpontú és tervutasításos politika 

diadalmaskodott India fiatal államának gazdasági konszolidációjában. Ez a győzelem 

ugyanakkor hozzájárult bukásához is, mert a modellt kvázi jogosan érhették kritikák a 

túlzott bürokratikus, időnkét autoriter és etatista jellege miatt. Az Indiai Kongresszus 

Párt megszakítatlan több évtizedes hatalma beszűkítette a politikai látókörét és egyre 

inkább a nemzet és a nemzetállam ideája felé fordulva próbált meg kitörni ebből a 

merev, a társadalmi igényektől távolodó politikai struktúrából. Az 1980-as és 1990-es 

években a Sangh Parivar (hindu nacionalista Szervezetek Családja) képes volt hasznot 

hajtani abból a stratégiából, hogy magát lázadónak, non-konformistának mutatta, 

amely ugyan teljes mértékben meghazudtolta az eddigi kifejezetten az erős 

államiságba vetett hitüket, de a társadalom szemében a Kongresszussal 

szembehelyezkedő mozgalom a hatalom gyakorlása tekintetében potenciális alternatív 

politikai tényezővé vált.  Ezt a folyamatot látva a Kongresszus politikai retorikájában 

változás következett be az 1980-as években. A változás többek között az 1971-es 

általános választásokon Indira Gandhi által életre hívott Garibi Hatao (Szüntessük 

meg a nyomort!) jelszó elhagyásában nyilvánult meg, amelyet felváltott a nemzeti 

dicsőség/büszkeség, a határok szentsége/sérthetetlensége és a nemzeti egység 

kultuszának hangoztatása.
157

 A Hindutva ezt a változást felhasználva, egyrészt 

                                                             
156 SARKAR, 2008. 433-435. A fenti tipológiát és a hindu nacionalizmus felemelkedésére keresett magyarázatot 

érdemes összevetni az elsősorban hosszú távú és rövid távú faktorokat számba vevő Bhargava felosztásával: 

BHARGAVA, Rajeev: Liberal, Secular Democracy and Explanations of Hindu Nationalism. In: WYATT, 

Andrew-ZAVOS, John (szerk.): Decentring the Indian Nation.  London, Frank Cass & Co, 2003. 72-96. 
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kisajátította a Kongresszus nemzeti egységre vonatkozó elveit, másrészt, magukat az 

erős állami akarat és szekularizmus által elnyomott vallási rétegnek állították be.  

 

A Hindutva módszere teljes mértékben bevált és sikeresen használta ki a 

Kongresszussal szemben táplált társadalmi (valamint az 1980-as évektől intellektuális) 

elégedetlenséget, habár érdemes megjegyezni, hogy a szekularizmust ért kritika ebben a 

kontextusban nem helytálló, mivel, ahogyan arra már az előzőekben is utaltunk, Jawaharlal 

Nehru kormányzása alatt sem volt vallásellenes, vagy éppen a vallást mellőző politikai attitűd. 

A rendszer csupán nem volt képes lecsillapítani az 1947-től (vagy bővebben az 1920-as 

évektől) folyamatosan radikalizálódó vallási elveket priorizáló mozgalmakat, politikai 

pártokat. A hindu nacionalizmus hatalomra jutásának okai közül feltétlenül fontos kiemelni az 

1970-es évek nehruista fejlesztési politikájának dezintegrációját. Az 1960-as években 

megmutatkozó pénzügyi válság és a folyamatos kongresszista dominancia megkérdőjelezte a 

szekularizmus társadalmi legitimitását. A politikai és gazdasági sikertelenséget Indira Gandhi 

egy centralista pártstruktúrával és egy autoritárius központi hatalom létrehozásával igyekezett 

normalizálni. A miniszterelnök-asszony legnagyobb felháborodást kiváltó intézkedése az 

1975-1977-ig tartó szükségállapot kihirdetése volt, amely a demokratikus elveket hatályon 

kívül helyezte, és ezzel tömeges civil megmozdulások hullámait indította el. Ez a politikai 

válság lehetővé tette az Indira Gandhi autoriter hatalma ellen tömeges tüntetéseket szervező 

hindu nacionalistáknak, hogy a mozgalom történetében először igazi demokratákként 

jelenjenek meg, akik az egész nemzet szabadságáért és demokratikus jogaiért küzdenek. A 

tömeges megmozdulások nagymértékben segítették a Hindutva elveinek terjesztését és 

tömegbázisának kialakítását, amely a soron következő választásokon a koalíciós multi-párt a 

Janata (Népi Párt) 1977-es győzelméhez vezetett.
158

 A hindu nacionalizmus ennyire látványos 

felemelkedése nem mehetett volna végbe az 1960-as években elkezdődött és 1970-es évek 

végén felgyorsult demokratizálódási folyamatok nélkül. Az 1980-as évekre már jellemző volt 

a növekvő számú politikai szervezetek befolyása a kormányzati szférában. A tömegek 

megjelenését és mobilizációját a politikában a hindu nacionalizmus tudta leginkább 

felhasználni az 1990-es évek választási küzdelmeiben, majd 1999-ben siker koronázta 

erőfeszítéseiket és átvették a kormányzást.  

A hindu nacionalizmus kezdeteitől fogva egy konkrét ideológiával rendelkezett, 

azonban úgy tűnik képtelen volt felmutatni egy erre az ideológiára támaszkodó koherens 
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elvrendszert a politikai kormányzás és adminisztráció terén és semmilyen lenyomata nem volt 

egy ún. „hindu kormány”, vagy ’”hindu állam” létrehozásának. A hiány valószínűleg annak 

köszönhető, hogy a BJP (az 1999-től 2004-ig tartó kormányzati időszakban) elfogadta a 

kormányzás liberális kereteit és nem feszegette a szekuláris állam határait. A hindu 

nacionalisták hatalomra kerülésével nem vette kezdetét a nemzet „hinduizálása” és nem 

történtek meg politikai rendeletekkel a vallási kisebbségek beolvasztása sem. A kérdés 

jogosan merülhet fel, vajon miért nem történt meg az eddig annyit hangoztatott hindu nemzet 

(Hindu Rashtra) kialakítása? A válasz meglehetősen komplex, mivel a hindu nacionalizmuson 

belül is léteznek radikálisabb (RSS, VHP), inkább mozgalmi és moderált (BJP) a kormányzási 

struktúra eddigi kereteit elfogadó frakciók. A Sangh Parivarban a BJP képviselte a hindu 

nacionalizmus választásorientált platformját elfogadva a liberális demokrácia intézményeit és 

tradícióit. A párt kormányzati mozgástere így kizárólag az alkotmányban deklarált szekuláris, 

szövetségi és demokratikus keretekre szűkült és függetlenül a Hindutva eszméjétől egyre 

közelebb került a hasznosság elvéhez, vagyis pragmatikusan a választási körülményeket 

tekintve mozgott a politikai spektrum közepe, vagy éppen a széle felé. A vallási 

nacionalizmus ugyanis folyamatosan ott volt az eszköztárukban és nem adták fel a tömegek 

mozgósítását kormányzásuk alatt, csupán regionálissá tették a toborzást és igyekezték 

elkerülni, hogy a háttérben tevékenykedő vallási mozgalmakkal összekapcsolják a pártot. Az 

bizonyos, hogy a BJP sem tudta, vagy nem is akarta, megszűntetni a vallásközösségi harcokat, 

amelyek fel-fellángoltak India több államában is. A legkomolyabb konfliktus a 2002. február 

27-én Ayodyha városából Gujaratba érkező vonat felgyújtása után tört ki. A vonatot Godhra 

közelében támadták meg feltehetően muszlim szélsőségesek, amelynek következtében 58 

hindu zarándok (főleg nő és gyerek) meghalt, majd ezt követően csaptak össze hindu és 

muszlim vallási (communal) csoportok. A halottak száma 2000-re tehető és 200 ezren hagyták 

el otthonaikat a hindu szélsőségesek bosszújától félve. Gujarat állam főminisztere, Narendra 

Modi (BJP) nem tudott úrrá lenni az erőszakos összecsapásokon, bár a BJP kritikusai szerint 

közvetett szerepe volt a muszlim lakosság elleni pogromok megszervezésében.
159

   

A hindu nacionalizmus és a szekularizmus viszonyát, annak ellenére sem, hogy a 

Hindutva már az 1920-as évektől folyamatosan támadja a szekularizmust, nem lehet 

egyértelműen megfogalmazni. A BJP hatalomra kerülése logikusan a nehruista szekularizmus 

elmozdítását jelentette volna, viszont ez nem történt meg, mivel a párt, politikai döntéseit 

nagyon is szekuláris keretek között és szekuláris intézményeken keresztül hajtotta végre. Ez 

                                                             
159 BHATT, Chettan: Democracy and Hindu Nationalism. In: Democratization. 11. 2004. No.4. 133-154. 



91 

 

nem azt jelentette, hogy a vallási töltet nem volt jelen a kormányzásban, nem is azt, hogy 

feladta volna a Hindutva elveit, csupán opportunista módon felhasználta a vallás összetartó 

erejét, vagy a szekularizmus legitim eszközeit, amit éppen az adott politikai helyzet 

megkívánt.
160

  A szekularizmus egyik indiai sajátossága, hogy politikai kurzustól függően az 

alapelveken kisebb-nagyobb változtatásokat hajtottak végre a politikai aktorok, de a kereteket 

eddig érintetlenül hagyták. Ezt akár a szekuláris állam működőképességének is betudhatjuk. A 

vallásos társadalom egészen az individuális szabadságjogok megsértéséig nem fogja 

feszegetni a szekuláris berendezkedés korlátait, de a probléma változatlanul az, hogy ezen 

korlátok rendkívül nagy szabadsággal értelmezhetőek. Ashis Nandy sokat vitatott teóriája 

szerint a fanatikus szekulárisak és a hindu nacionalisták valójában egymás ikertestvérei, 

melyek csak elviekben különböznek egymástól, de ugyanazt a politikai gyakorlatot folytatják 

és ugyanúgy képtelenek a vallásközösségi erőszakot megfékezni.
161

  

 

(3.3.4.) Kulturális-fejlesztési (cultural/developmental) nacionalizmus, vagy reprezentációs 

nacionalizmus 

 

A communal/secular (vallásközösségi erőszakot szító/szekuláris) megkülönböztetése 

az indai nacionalizmusoknak valójában a koloniális/nacionalista bináris kód határain belül 

mozog. A függetlenségi mozgalom idején a communal (vallásközösségi erőszak) az anti-

koloniális harcok megosztottságára utalt, míg a poszt-koloniális érában a vallási identitás 

erőszakos megnyilvánulási formájaként értelmeződött. Az előzőekben láthattuk, hogy ez a 

bináris oppozíció hasznos lehet a kérdéssel kapcsolatos további polémiák elindításához, de 

mindkét terminus komplexitása (vagy gyakori leegyszerűsítése) nem teszi lehetővé az indiai 

nacionalizmus heterogenitásának bemutatását. Dolgozatunk logikája szempontjából sokkal 

relevánsabbnak tartjuk a nacionalizmus fejlesztési/kulturális felosztását.
162

 A fogalmak 

kibontása előtt érdemes megjegyezni, hogy ez a modell tűnik a legalkalmasabban az 1980-as 

években bekövetkezett változás értelmezésére.  

A nehruista tervszerű gazdaságpolitika, az iparfejlesztési projektek a közszférán 

keresztül történő fejlesztése és az el nem kötelezett külpolitika egy kardinális váltáson ment 

keresztül az 1980-as évek közepén. A gazdasági átmenet, a strukturális kiigazítások, 

liberalizáció, globalizáció és az USA barát külpolitika megalapozása párhuzamosan zajlott a 
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hindu kultúra és vallás fontosságának hangsúlyozásával. A fejlesztési politika reformja már az 

1960-as évek végén elkezdődött (földreform, a gazdaság zöld forradalmasítása, 

születésszabályozás) és voltak kulturális vonatkozásai is, csakúgy, mint a Hindutva 

politikának fejlesztési és profit orientált (külföldi befektetők behívása, privatizáció) elemei. A 

fejlesztési és a kulturális nacionalizmus fogalmi keretei mindkét politikai formációnál 

fellelhetőek, de más arányban és más célzattal.
 163

   

A brit gyarmati berendezkedés alatt a kommunikáció integrációja/centralizációja, a 

vasúthálózat kiépítése, a nyomda-kapitalizmus térhódítása, a közszféra felemelkedése és a 

jogokról/egyenlőségről terjedő új diskurzusok társadalmi szerepe (és gyakran 

konkretizálatlan, következetlen végrehajtása)
164

 a kétségtelen pozitív hatások (ezek főleg 

technikai jellegűek voltak) mellett, a már létező társadalmi törésvonalakat tovább mélyítették. 

Ebből a kontextusból indultak útnak értelmezésünk szerint azok az egységesítő projektek, 

akár nacionalizmusnak, vagy vallásközösségi erőszaknak (communalism) nevezzük, amelyek 

megpróbáltak egy új közösségi identitást nyújtani a változtatások előtt értetlenül álló 

társadalmi rétegeknek. A Kongresszus szekuláris egységesítő törekvéseivel szemben a 

vallásközösségi erőszakra építő mozgalmak, nevezetesen a hindu nacionalizmus a kulturális 

kötelékek és hagyományok alapján fogalmazta meg önmagát. A hindu nacionalista teoretikus 

Damodar Vinayak Savarkar „Hindutva: Who is Hindu?” című munkája megalkotta a 

tömegeknek fontos vallási hovatartozás kritériumait, amelyek közül talán a legfontosabb a 

                                                             
163

A „kultúra” kifejezést a kulturális nacionalizmusban egy olyan jellegzetes faktornak tartjuk, amely a 

hangsúlyt egy autentikusnak és tisztának vélt eredetből származtatja.  „Az én szóhasználatomban a 

nacionalizmus egy adott nép nemzeti vagy kulturális identitásának megőrzésére, illetve erősítésére irányuló 

vágy, mely akkor jelentkezik, ha ezt az identitást veszély fenyegeti; másrészt az a vágy, amely az elégtelennek 

vagy nemlétezőnek érzett identitás átalakítására, sőt megteremtésére irányul.  Nemzetit vagy kulturálisat 

mondok, mert ami az egyik népet a többitől megkülönbözteti, az az ő szemükben nem más, mint a csakis rájuk 

jellemző — vagy legalábbis annak hitt — gondolkodás-, érzés- és viselkedésmód. Így hát a nacionalizmus 

mindenekelőtt kulturális jelenség, habár politikai formát is ölthet és sokszor ölt is. Kapcsolatban áll, de 

egyszersmind különbözik is mind a patriotizmustól, mind a nemzettudattól”. PLAMENATZ, John: A 

nacionalizmus két típusa, In: BRETTER Zoltán-DEÁK Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. 

Pécs, Tanulmány, 1995. 53. 
164Az egyenlősítés nevében a britek etnikai, nyelvi, kasztbeli és vallási hovatartozástól függetlenül karrier 
lehetőséget biztosítottak az indiai fiataloknak a 19. század második felében. Az egyenlő bánásmód biztosítása 

csak részlegesen valósult meg, mivel példának okáért, a bombayi iskolákban, ahol főleg felső-kasztbeli diákok 

tanultak az alacsonyabb kasztbeli gyerekeket bevonták ugyan az oktatásba, de nem ülhettek le egy azon légtéren 

belül a többiekkel, nehogy beszennyezzék azokat. A brit gyarmatosítás alatt a törvény előtti egyenlőség valódi 

megvalósulásának hiányát gyakran sérelmezték az alacsonyabb kasztbeli és érinthetetlen (dalit) csoportok 

képviselői. Az Indiai Oktatási Bizottság (Indian Education Committee) 1882-es rendeletében határozata 

deklarálta az oktatás jogosultságát minden kaszt és vallási csoport számára, de meglehetősen ambivalens módon, 

felhívta a figyelmet arra, hogy nem kívánatos szociális változásokat életbe léptetni egy a tradíciókhoz 

ragaszkodó társadalomban. A brit kormányzat ehhez hasonló diszkriminatív hozzáállására hoz példákat a szerző 

kiválóan dokumentált munkájában. CONSTABLE, Philip: Sitting on the school verandah: The ideology and 

practice of 'untouchable' educational protest in late nineteenth-century western India. In: Indian Economic & 
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származás tisztasága. A szülőföld (szentföld) legfelsőbb egységesítő elve határozza meg a 

belső különbözőségektől függetlenül, hogy csak a hinduk jogosultak a befogadásra. A 

muszlimok és keresztények kirekesztődnek ebből a halmazból, és nem válhatnak valódi 

patriótákká, mivel mindazon vallások és ideológiák idegenek az indiai (hindu) kultúrától, 

amelyek szent helyei, szakrális alakjai, szentírásai nem az Indiai-szubkontinens területéről 

eredeztethetőek.  

A szöveg feltűnően hallgat a brit uralomról és a tömegnyomorról Indiában, de annál 

többet foglalkozik a hindu vallási identitás exkluzivitásáról, amelyet kirekesztő tartalma 

ellenére Savarkar és az RSS láthatóan sikeresen terjesztett el az ártatlanul hangzó kultúra 

égisze alatt. Az RSS és a Hindutva filozófiája ezzel teljes mértékben elutasította a M. K. 

Gandhi féle anti-kolonista nacionalizmust.
165

 A Gandhi-féle nacionalizmusban a hindu 

identitás jelen volt ugyan bizonyos vonatkozásokban (az érinthetetlenség gyakorlatának 

elutasítása, az erőszak-nélküliség elve), de az ő olvasatában ezek soha nem a kirekesztést és 

az elidegenedést szolgálták. Mahatma Gandhi úgy tekintett a nemzetre, mint vallásos 

közösségek egyenlőségen alapuló harmonikus közösességre. A hinduizmusnak egy olyan 

összetartozást hirdető szinkretikus és spirituális változatát hirdette, amely minden más 

krédónak helyet ad. Gandhi holisztikus nemzetfelfogását a kisebbségek sem tudták elfogadni 

(különösen a muszlimok), amely talán Gandhi hindu retorikájának köszönhetően nem tudta 

megragadni az egyéb érdekeket.
166

 Gandhi élete végéig hangoztatta, hogy a Kongresszus 

minden közösséget egyformán képvisel, ám ez túl megengedő volt a Kongresszust támogató 

felső-kasztbeli hinduknak, de nem volt elég meggyőző a kisebbségek képviselőinek.
167

 

Gandhi az indiai nemzetről alkotott univerzalista definíciója tükrözte Gopal Krishna Gokhale 

(1866-1915) és általában véve az első kongresszisták nézeteit, azzal a különbséggel, hogy 

Gandhi elismerte a vallásos identitás szerepét a közszférában. Az 1920-as években a 

Kongresszus vezetőinek első nemzedékének örökségét továbbvitte Motilal (1861-1931) és fia, 

Jawaharlal Nehru (1889-1964), akik elsősorban a liberális individuumokra építettek a vallási 

közösségek helyett. Motilal (aki a Kongresszus elnökének választottak 1919-ben és 1928-ban) 

és Jawaharlal (szintén a Kongresszus elnöke 1929, 1936 és 1946-ban) számára az indiai 

nemzet megkonstruálása csak a szekuláris és individuális identitásokban gyökerezhetett. 

Hiába volt Jawaharlal Gandhi tanítványa, nála már inkább a szocializmus jelent meg a 
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liberalizmus mellett, de a vallásosság nem érdekelte sem politikai-hivatásos, sem magánéleti 

szinten.  

A hindu nacionalisták csakúgy, mint a muszlim fundamentalisták, az univerzális 

nemzetépítés mindkét változatát elutasították. Helyette a hinduizmust tartották megfelelő 

keretnek az indiai nemzeti identitás kialakítására, mivel India 80%-a hindu, és ez a többség 

megadja az alapot az össztársadalom reprezentálására.
168

 A hindu nacionalisták értelmezése 

szerint az indiai kultúra nem más, mint a hindu kultúra, és a kisebbségek kötelessége 

behódolni a többségi társadalmat megjelenítő nemzeti kulturális (értsd: hindu) jelképeknek. 

Az olyan kongresszisták szótárában, mint Nehru, ennek az ideológiának (csakúgy, mint a 

muszlim fundemantalizmusnak, vagy a szikh szeparatizmusnak) semmi köze nem volt a 

nacionalizmushoz és a lekicsinylő communalism elnevezést használta rá. Azonban sokkal 

inkább elmondhatjuk, hogy a hindu nacionalizmus és a Hindutva doktrínája kimeríti az etnikai 

nacionalizmus fogalmi kereteit, mivel a vallási identitást, a közös múltat, tradíciót, kultúrát és 

a származást tette krédójának alaptételeivé.  

A hindu nacionalizmus politikai formációja az 1951-től 1980-ig létező Bharatiya Jana 

Sangh (BJS-Indiai Népi Unió) és az örököse a Bharatiya Janata Párt két stratégia között 

egyensúlyozott: az egyik, a mérsékelt, a nemzeti egység érdekében hazafias arculatú, 

populista retorikát folytató párt, amely a szegények és kisvállalkozók védelmezőjeként lépett 

fel; a másik, a militáns vonal, a hindu identitás agresszív terjesztése, amely szimbolikusan, 

például, a hindi állami nyelvvé emelésében és a hindu szent állat, a tehén védelmezésében 

nyilvánult meg. A militáns stratégia alkalmazása, amely a szekularizmus alkotmányos 

szabályai ellen irányult, főleg az RSS vágyainak kielégítése és aktivistáinak megnyerése miatt 

volt nélkülözhetetlen. A Jana Sangh (vagy BJS) formációnak ez a vonal biztosította a 

tömegek támogatását, ugyanakkor ellehetetlenítette a lehetséges politikai együttműködések, 

vagy pártkoalíciók létrehozását. A stratégia megváltoztatása és egy mérsékelt politikai 

program iniciálása az 1970-es években kezdődött el, amely keretén belül a párt kiszélesítette 

politikai nézeteit és 1977-ben belépett a Janata Párt vezette koalícióba. A koalíciós partnerek 

legnagyobb elégedetlenségére a Jana Sangh nem szakított az RSS mozgalommal és 

visszautasította a vádakat, amelyek szerint az erőszakos hindu-muszlim zavargások 

kirobbantásában központi szerepet játszottak az RSS aktivisták. A koalíción belüli konfliktus 

végül a Jana Sangh és a Janata Párt szakításához vezetett kikövezve ezzel Indira Gandhi 

visszatérésének útját. Az egykori Jana Sangh vezetők 1980-ban alapították meg a Bharatiya 
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Janata Pártot, amely hű maradt a mérsékelt politikai nézetekhez. A BJP és első elnöke Atal 

Bihari Vajpayee, a Jana Sangh eredet filozófiáját felhígította, hogy kompatibilis legyen az 

indiai pártrendszerben és megtalálja esetleges szövetségeseit. Ez a megalkuvó, 

kompromisszumkereső hozzáállás a politikához a Sangh Parivar többi részében visszatetszést 

váltott ki és az RSS távolságtartónak bizonyult a BJP-vel szemben és inkább a VHP-val 

élesztette újjá az etnikai-vallásos nacionalista megmozdulásokat.
169

  

A tömeges részvételt látva a BJP támogatta és agitációival segítette az 1989-es 

akcióikat, annak a reményében, hogy az 1991-es általános választásokon több helyet 

szerezzen az alsóházban (Lok Sabha). Amióta a Kongresszus párt 1984-ben hatalmas 

győzelmet aratott a választásokon (köszönhető ez az Indira Gandhi meggyilkolását követő 

részvétnek) elindult egy lassú, de egyértelműen detektálható lejtőn lefelé a társadalmi 

támogatottság terén. A politikai presztízsének javítása érdekében a kaszt- és vallási identitásra 

próbált befolyást szerezni, amivel a társadalmi kategóriákat beemelte a nemzeti politikába 

megnyitva ezzel az utat a riválisai részére is. A BJP a nacionalizmus újradefiniálásával egy 

teljes mértékben hindu orientált programmal kihasználta ezt a lehetőséget és sikerült neki a 

függetlenség kikiáltása utáni első négy évtizedes 10%-os támogatottságot megdupláznia a 

választásokon.
170

 A parlamenti székekből 120-at elnyerő BJP nem elégedett meg ezzel az 

eredménnyel és az 1990-es évek közepétől visszatért középutas politikájához (a hindu értékek 

helyett a nemzeti egység propagálásához), nem utolsósorban azért, mivel a Sangh Parivar 

vezetői is ráébredtek, hogy a BJP győzelméhez szükségük van szövetségesekre.
171

  

Az 1998-as és 1999-es BJP választási sikerét már ezzel a szövetséggel tudta elérni és 

első hivatalba lépése után rögtön kiadta az utasítást az 1998 májusában kezdődő kísérleti 

atomrobbantásokra. A nemzetvédelmi politika és a hindu értékek kulturális hirdetése mellett 

(kulturális nacionalizmus) ugyanakkor sok tekintetben eltért a Hindutva ideológiájától és az 

általunk értelmezett fejlesztési nacionalizmust hirdette meg. A nemzeti gazdaság 

protekcionista átrendezése helyett megnyitotta a piacot a külföldi befektetők előtt és a 

gazdasági, technológiai újítások, nagy sajtónyilvánosság előtt bejelentett gazdaságpolitikai 

programok (’India Shining’, ’India Accelerating’), az ASEAN (Association of Southeast 

Asian Nations) és a SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) országaival 
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létrehozott kereskedelmi kapcsolatok egy kifejezetten nehruista irányvonalat mutattak.
172

 A 

kulturális nacionalizmustól való eltávolodás következtében tovább romlott az eddig sem 

felhőtlen viszony az RSS-el, a VHP vezetők pedig egyenesen azzal vádolták a Vajpayee-

kabinetet, hogy nem építette fel az Ayodhya-i Ráma templomot, ezért elárulta a hindukat. A 

2004-es választások nem várt vereséget hoztak a BJP-nek, ami az RSS szerint abból 

eredeztethető, hogy a BJP csalódást okozott a hindu társadalomnak azzal, hogy letért a 

Hindutva útjáról. A BJP és az RSS (és a VHP) közötti feszültég megmaradt, de az egymásra 

utaltság továbbra is fennállt. Az újradefiniált viszonyrendszer az eddigi tapasztalatok és 

tanulságok értékelése után alakulhat ki, mivel az RSS etnikai-kulturális nacionalizmusát még 

a BJP kormányzáson keresztül sem tudták érvényesíteni. A BJP viszont nem tudta felvenni 

azt a konszenzuskereső és catch-all identitást, amely nélkülözhetné az RSS alulról szerveződő 

tömegmozgalmi aktivitását.
173

  

A fejlesztési és kulturális nacionalizmus mindenféleképpen hasznosíthatónak látszik 

az indiai nacionalizmus specifikumainak interpretálásában (főleg a Kongresszus és a Sangh 

Parivar differenciálására), mivel sokkal közelebb visz bennünket nemcsak a szűkebb 

értelemben vett hindu nacionalizmus felemelkedésének magyarázatához, hanem a 

nacionalizmus 1947-től napjainkig tartó politikai, gazdasági, társadalmi átalakulásának 

konceptualizált megértéséhez. Miután az akadémikus nacionalizmuskutatás több évtizeden 

keresztül tartó munkája során megalkotta a maga totálisan alkalmazhatónak vélt, hosszú távú 

változási folyamatokkal és strukturális modellváltásokkal számoló elméleteit, a kortárs 

történetírás és társadalomtudományos közeg ezek érvényességének tesztelése helyett 

üdvözítőbbnek tartja az újszerű problémák és jelenségek interpretálását. Jelen dolgozatnak 

nem egy globális teoretikus következtetés levonása az elsődleges célja, sokkal inkább 

szerettük volna megmutatni a hindu nacionalizmus változásait és heterogenitását. A hindu 

nacionalizmust azonban nem tartjuk célravezetőnek egy hermetikusan zárt bináris 

oppozícióba szorítani, mivel az ehhez hasonló modellek esetleg az indiai nacionalizmusok 

esszencialista, vagy vitaindító megkülönböztetésére szolgálhatnak csupán. A kezdeti 

kérdésfelvetésünk alapján a hindu nacionalizmust elsősorban kulturális (vallási) 

nacionalizmusnak tartjuk, de ezen kategórián messze túlmutatnak az általunk vizsgált esetek 

komplexitása. Olvasatuk alapján a konkrét tér- és időbeli koordinátáktól illetve kontextusba 

ágyazottságától függően a hindu nacionalizmus egy olyan reprezentációs nacionalizmus, 
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97 

 

amely a nemzeti jelképek fetisizálásán keresztül próbálja meg egységesíteni a nemzetet, 

miközben a szekuláris módszerein túl, aktív diskurzust folytat az agresszív hindu 

szervezetekkel. A reprezentatív nacionalizmus fogalomalkotásával lehetőség nyílik a hindu 

nacionalizmus eddig kevésbé feldolgozott nemzetépítő törekvéseinek értelmezésére, mint 

például a hindu vallási ünnepek (Ratha Yatra, Kar Seva) átpolitizált és kampányorientált 

megrendezése, vagy a hindu nacionalizmus kultikus alakjainak (Vinayak Damodar Savarkar, 

Deendayal Upadhyaya, Sri Aurobindo stb.) nemzeti hőssé avanzsálásának folyamata.
174
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(4) Esettanulmányok. Bharatiya Janata Párt történeti reprezentációja és a 

múlt politikai felhasználása: a nemzeti hős megkonstruálásának folyamata 

 

(4.1.) Sardar Vallabhbhai Patel történeti reprezentációja 

 

(4.1.1.) Sardar Vallabhai Patel szerepe az Indiai Kongresszusban és az 1947-es 

integrációs folyamatokban 

 

A 19. században induló indiai nacionalizmus a brit gyarmati világ lebontása mellett az 

új nemzeti identitás felépítését is célul tűzte ki. Kezdetekben ez nem jelentett mást, mint a 

domíniumi státus megszerzését, majd a 20. században már egyértelműen a Koronától való 

teljes elszakadás vált prioritássá. Az eljövendő berendezkedésre számos alternatív elképzelés 

született, de azok ideológiai különbözőségük miatt képtelenek voltak egymással 

együttműködni.. A hindu nacionalisták egyértelműen a vallást kívánták egységesítő elemként 

kikiáltani, míg az Indiai Kongresszus Párt tagjai egy szekuláris berendezkedésű és a vallási 

kisebbségeket tiszteletben tartó modern államot képzeltek el. A Kongresszus nemzetépítő 

munkájának lényege egy társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális szinten zajló folyamat, 

vagy folyamatok összessége volt, amelyek gyakran fedték egymást, máskor párhuzamosan 

haladtak egymás mellett. A nemzeti státus elérése és a nemzeti identitás fejlődése pedig 

állandóan megújult és újrainterpretálódott.  

A nemzetépítés folyamata tehát több (idő és tér) dimenzióban zajlott és szakaszai 

elemzése során egyre inkább közelebb kerülhetünk a főáramlatok megértéséhez. Az indiai 

kontextust szem előtt tartva, a folyamatot vizsgálhatjuk egy kisebb társadalmi (kasztok, 

vallási/nyelvi/etnikai csoportok), vagy helyi politikai egységek törekvéseként, egy 

gazdasági/politikai átalakulásként, a közigazgatás átszervezése kapcsán, egy politikai párt 

hatalomra jutásaként, vagy egyéb társadalmi/kulturális/politikai változásként. Esetünkben a 

nemzetépítés territoriális vonatkozását mutatjuk be Vallabhbhai Patel India első 

belügyminisztere szerepén keresztül.  

 

 (a) Akit „Sardar”-nak neveztek 

 

Vallabhbhai Jhaverbhai Patel 1875. október 1-én született a Gujarat állambeli Kheda 

körzetben, Nadiad városában. Ebben a körzetben nevelkedett apja, Jhaverbhai Patel családi 
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birtokán Karamsandban. Miután tizennyolc évesen megházasodott ügyvédnek tanult és 

tanulmányai befejeztével 1904-ben már praktizált. Minden vágya az volt, hogy Angliába 

utazzon és ott képezhesse magát tovább. Az anyagi körülményei, valamint személyes 

ügyeinek intézése (először bátyjának Vithalbhainak teremtette meg az angol továbbtanulás 

lehetőségét) miatt csak harminchat éves korában mehetett Angliába, ahol a képzés időtartalma 

előtt sikeresen teljesítette a követelményeket. 1913-ban tért vissza Indiába, ahol Ahmedabad 

városában folytatott jogi tevékenységet és rövid időn belül a város egyik legnevesebb 

ügyvédje lett.
175

 Barátai biztatására indult a helyi választásokon és 1917-ben bekerült a 

Helyhatóságba, mint Közegészségügyi Biztos. Ugyanebben az évben Patel találkozott 

Mohandas Karamchand Gandhival, kinek tanításai és az általa indított satyagraha mozgalom 

rendkívül intenzív hatást gyakorolt politikai nézetére. Gandhi biztatására részt vállalt a 

Gujarat Sabha nyilvános politikai szervezet tevékenységében, amely a helyi értelmiségi 

réteget tömörítette azzal a céllal, hogy a brit fennhatóság ellen szervezett formában lépjenek 

fel. Mikor 1928-ban éhínség és járvány ütötte fel a fejét Kheda körzetében a helyi parasztság 

a Sabha akkor vezetőjéhez, M. K. Gandhihoz fordult segítségért a brit adóemelések 

csökkentése miatt. Gandhi vállalta az ügyet, viszont már az egész országra kiterjedő 

elfoglaltsága végett a helyi vezetést átadta Patelnak, aki felhagyott ügyvédi praxisával és 

minden figyelmét a közügyeknek szentelte. A khedai mozgalom sikerrel végződött és 1919-

ben a brit kormányzat engedett az adókból. A következő évben a Gujarat Sabha beolvadt az 

Indiai Nemzeti Kongresszus helyi szervezetébe (Gujarat Pradesh-i Kongresszus 

Választmánya) és mivel Vallabhbhai Patel a khedai győzelem után rendkívül népszerű 

politikussá vált Gujaratban, ő indult a párt képviseletében az ahmedabadi helyhatóság elnöki 

választásokon 1922-ben.
176

 Akkora már Patel teljes mértékben támogatta Gandhi akcióit (a 

kormánnyal való együttműködés megtagadása; az idegen hivatali szervek bojkottálása; a 

teljesen független önkormányzatok követelése; a nyugati ruha viselésének megtagadása; az 

erőszakmentes polgári engedetlenség elve stb.) és az irányítása alatt 1920-ban elérték, hogy a 

helyhatóság saját maga által választott biztossal kormányozzon. A városi ügyek irányítása és a 

közösségi részvétel előmozdítása volt az első konkrét lépés, amely átváltoztatta a helyi 

tanácsokat a nemzetépítés gyakorlati értékkel bíró médiumává. A rendszer sikeres integrációja 

nagymértékben függött az alrendszerek lojalitásától és bizalmától. Patel képes volt megőrizni, 

ugyanakkor megreformálni az egykori birodalmi adminisztratív rendszert.  

                                                             
175 KRISHNA, Balraj: India’s Bismarck. Sardar Vallabhbhai Patel. Mumbai, India Source Books, 2007.1-8.  
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A helyhatósági választásokon még két ízben szerepelt sikeresen (1924; 1927) és 

pozícióját csupán a khedai-hoz hasonló, de még nagyobb méreteket öltő éhezés és adóemelés 

orvoslása miatt adta fel. Amikor Bardoliban az éhezés mellett a lakosságot nagyarányú 

adóemelés is sújtotta, Vallabhbhai Patel 1928 áprilisában a városba utazott, hogy 

megszervezze az ellenállást. A Gujarat nagy részét érintő éhezés felszámolása és az adóterhek 

csökkentése összehangolt fellépést sürgettek és Patel, akit  Gandhi 1922-es bebörtönzése után 

a Kongresszus a satyagraha nagpuri megszervezésével bízott meg, hozzálátott a helyi vidéki 

előjárókkal való egységfront kialakításához. Patel miután az érintett területeken önkénteseket 

toborzott, az erőszakmentesség jegyében, de kompromisszumok nélkül az adók teljes 

elutasítását kezdeményezte.A letartóztatások és az ingatlanok lefoglalása ellenére az ellenállás 

intenzitása egyre fokozódott.
177

 Az engedetlenségi mozgalom augusztusra érte el a 

csúcspontját, amikor Patel közvetítőkön keresztül megegyezett a helyi hatóságokkal, hogy 

visszavonják az adóemelést, visszahelyezik a tiltakozásként lemondott vidéki tisztviselőket és 

visszaszolgáltatják az elkobzott tulajdonokat, földeket. A bardoli küzdelem során nevezték 

Patelt először „Sardar”-nak, amely a győzelem után egyre elterjedtebbé vált kollégái és 

követői körében.
178

  

A gujarati társadalmi-politikai helyzet változásait élete végéig figyelemmel kísérte, de 

az 1930-as évektől egyre nagyobb részt vállalt a Kongresszus országos tevékenységében. 

Gandhival való kapcsolata az évek során elmélyült és minden megmozdulásában (pl. a híressé 

vált Ahmedabadtól Dandi-ig tartó ún. sómenet)
179

 követte a Kongresszusban teljhatalmúnak 

számító politikai és egyben spirituális vezetőt. Patel segédkezett a Gandhi és Lord Irwin 

alkirály közti paktum megkötésében 1930. március 5.-én.
180

 A megegyezés aláírását követően 

a Kongresszus karachi konferenciája Patelt választotta meg elnökének, aki a paktum 

értelmében a britek által lefoglalt birtokok visszaszolgáltatását felügyelte, különös tekintettel 

az engedetlenségi mozgalomban részt vett gujarati földbirtokosok jóvátételére. Miután a 

Kongresszus és London közti tárgyalások zátonyra futottak, 1932 januárjában újra 

                                                             
177 GANDHI, Rajmohan:Patel: A Life. Ahmedabad, Navajivan Pub. House, 1990. 149-151. 
178 A gujarati kifejezés számos indiai nyelvben a „főnök, vezér” jelentéssel bír. GANDHI, 1990. 168. 
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egyezménynek természetesen még számos pontja volt, amit érdemes lenne megemlíteni, például a Kongresszus 

meghívást kapott Londonba egy kerekasztal tárgyalásra, hogy a felek érdekeit megpróbálják egymás felé 

közelíteni, vagy a britek ígérete tettek, hogy az engedetlenségi mozgalom alatt büntetésből elkobzott földeket 
visszaszolgáltatják tulajdonosaiknak. GANDHI, 1990. 206. 
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letartóztatták Gandhit és a Kongresszus vezetőit is. Gandhi és Patel a börtönben együtt töltött 

idő alatt folytatták az ellenállási mozgalom programját és számos kulturális/társadalmi 

probléma megoldását.
181

 Patel 1934 júliusában szabadult és a Kongresszus parlamenti 

frakciójának elnökeként ő választotta ki és irányította az országos törvényhozó választáson 

induló kongresszista jelölteket.  

 

(b) Küzdelem India függetlenségéért  

 

A független indiai állam létrehozásában ’Sardar’ Vallabhbhai Patel szerepét és 

eredményeit  

több szempontból is különlegesnek tekinthetjük. Patel áldozatos munkája során, az indiai 

nemzetté válás talán legkritikusabb időszakában (1947-1949) rövid idő alatt sikerült 

integrálnia a fejedelemségeket. Azzal, hogy a köztudatba bevezette a nemzet gondolatát, a 

kisebb, regionális társadalmi/politikai/gazdasági csoportokat egy sokkal szélesebb körű és 

befogadó indiai nemzeti identitásba építette be. A területi integráció problémájának sikeres 

megoldása olyan maradandó érdemeket szerzett Patelnak, amelyek egyértelműen az indiai 

nemzet egyik alapító atyjává emelték. Az ország további egységesítésének érdekében Patel 

nagy hangsúlyt fektetett a politikai infrastruktúra kiépítésére. Gandhi irányításával létrehozta 

a Kongresszus Párt szervezeti struktúráját, amely erőteljes politikai identitással és 

fegyelemmel rendelkezett. A párt politikai ereje és egysége megmutatkozott, amikor sikeresen 

léptek fel a szakadár szélsőséges mozgalmak és személyek (pl. Subhas Bose, N.B. Khare stb.) 

ellen. A brit parlament 1935-ben az indiai hatóságok tiltakozása ellenére elfogadta az India 

Kormányáról szóló törvényt,
182

 amelynek értelmében, 1937 februárjában esedékessé váltak a 

Törvényhozó Nemzetgyűlési választások. Az Indiai Nemzeti Kongresszus kiállította jelöltjeit, 

                                                             
181 GANDHI 1990. 226-229. 
182Az 1919. évi India Kormányzásáról szóló brit rendelet India első világháborús hozzájárulását kívánta 

honorálni és a kormányzás számos funkcióját a Korona és az indiai hatóságok között osztotta meg. Az ekképpen 

létrehozott „dualista” berendezkedés nem hozott tartós elégedettséget, mivel még az indiai szerveknek átengedett 

(pl. oktatás) kormányzati területek felett is gyakorolt ellenőrzést a brit hivatalnoki kar.  Az 1935-ben kiadott 14 

fő részből dokumentum az 1919-es rendelethez képest visszalépést jelentett az indiai érdekek érvényesítésében. 

A 30-as évekbeli konzervatív kormánytöbbség az eredetileg egyensúlyt és az indiai érdekeket érvényesítő 

törvényjavaslatot átalakította, hogy szűkítse az indiai kormányzat funkcióit. Az eredmény egyik félnek sem 

kedvezett, hiszem a brit konzervatívok számára nem volt elég radikális, az indiai politikai elit pedig csalódott 

volt és bizalmatlanul fogadta az 1935. augusztus 4-én ratifikált, és 1937-ben életbe lépett rendeletet. KEAY, 
John: India: A History. New York, Grove Press, 2000. 490-493.  
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bár magát a törvényt használhatatlannak és működésképtelennek tartotta. A tartományi 

választások nyolc államban a Kongresszus Párt többségét hozták.
183

  

Nem sokkal a tartományi választások után a Kongresszus vezetői összehívták 

Delhiben a Nemzeti Konvenciót. A Kongresszus elfogadta, hogy a tartományi választások 

alapján a többségi szavazatot elért pártok vezetői hivatalt vállalnak a Tartományi Gyűlésben, 

de csak abban az esetben, ha a brit tartományi kormányzók az alkotmány által rájuk ruházott 

különleges hatalommal nem élnek.
184

 A hivatalok betöltése előtt a Kongresszus Párt vezetői 

garanciát kértek a tartományi kormányzóktól, hogy betartják a Delhi Konvencióban rögzített 

pontokat. A kormányzók megtagadták ezt a kérést, mire a Kongresszus Párt visszautasította a 

hivatalvállalást abban a nyolc tartományban, ahol többséget szereztek. A konfliktus 

megoldása érdekében megkezdődtek a tárgyalások a brit kormányzat és a Kongresszus között. 

A britek 1937 júniusában megfogalmazott hivatalos álláspontjuk szerint biztosították a 

Kongresszust és India népét, hogy eleget tesznek a követeléseknek, vagyis a kirendelt 

kormányzó nem avatkozik bele a tartományi gyűlés ügyeibe. Az egységes Kongresszus párti 

fellépés nagyban köszönhető Vallabhbhai Patel munkájának, mivel a parlamenti frakció 

elnökeként neki kellett egyeztetnie az eltérő álláspontokat. A párt Munkabizottsága három 

napig ülésezett Wardha-ban 1937 júliusában. Az ülésen több kényes kérdés felmerült, többek 

között a képviselők eltérő jövedelme volt fájó pont a Muszlim Liga küldötteinek. A kialakult 

vitában Gandhi és Nehru asszisztálása mellett Patel irányította a feleket a lényegi pontok felé. 

A Munkabizottság végül július 7.-én beleegyezett, hogy a párt vezetői elfoglalják helyüket a 

tartományi gyűlésben. 

 Amikor 1939. szeptember 1.-én kitört a második világháború, az indiai képviselők 

Nehru kezdeményezésére visszavonultak központi és vidéki törvényhozó testületekből 

tiltakozva ezzel a britekkel való együttműködés ellen. Gandhi teljes mértékben ellenezte a 

háborút a britek oldalán, a Kongresszus egyik vezetője, Chakravarthi Rajagopalachari azt 

tanácsolta, hogy abban az esetben támogassák a brit vezetést, ha demokratikus kormányt 

állíthatnak fel a háború után, Anglia pedig garantálja India számára a teljes függetlenséget. A 

britek elutasították Rajagopalachari kezdeményezését és Indiát a képviselők megkérdezése 

nélkül vonták be a háborúba, mire Patel a Gandhi által meghirdetett polgári engedetlenségi 

                                                             
183 Madras, Bihar, Assam, Uttar Pradesh, NWFP, CP, Berar, Bombay 
184 Az India Kormányáról szóló törvény értelmében ugyanis a Tartományi Gyűlésekben részt vehettek az indiai 
pártok képviselői is, de ezt a Gyűlést a brit kormányzók feloszlathatták.  



103 

 

mozgalmát karolta fel.
185

 A Quit India! elnevezésű mozgalom a briteket India azonnali 

elhagyására szólította fel. Patel minden erejét és tudását latba vetette, hogy az engedetlenségi 

mozgalom egy soha nem látott méretű össz-indiai megmozdulás legyen. Az ország különböző 

részein intézett nacionalista töltetű beszédet az emberekhez, akik kitörő örömmel fogadták a 

szabadság és függetlenség érzésével kecsegetető szavait. A Kongresszus nem minden tagja 

értett egyet a megmozdulás szükségességével, de 1942. augusztus 7.-én végül sikerült 

elfogadtatnia a mozgalom akciótervét.
186

 A Quit India! szellemi atyja és szimbolikus alakja 

végig Gandhi maradt, de Patel volt az, aki az akció anyagi hátterét megteremtette, aki az 

alapvető szervezési, adminisztratív feladatokat ellátta, aki a mozgalomról szóló vitákat 

vezette, és aki beszédeivel mobilizálta az embereket. A mozgalom sikere láttán a britek 1942. 

augusztus 9-én letartóztatták Gandhit, Patelt és a Kongresszus Munkabizottságának (CWC) 

vezetőit. A mozgalom ugyanakkor nem merült feledésbe és India-szerte sztrájkok, tüntetések 

törtek ki a foglyok szabadon engedése érdekében. A forradalmi hangulat több százezer ember 

bebörtönzését és ezrek halálát okozta, annak ellenére is, hogy Gandhi és Patel igyekeztek 

nyugalomra inteni az indiai népet, nehogy még jobban elmérgesedjen a helyzet.  A britek 

Gandhit rossz egészségügyi állapota miatt 1944-ben szabadon engedték, de Patel csak 1945. 

június 15-én hagyhatta el a börtönként funkcionáló ahmednagari erődöt.
187

  

A háború befejeztével Anglia közölte, hogy hajlandó a hatalmat indiai kézbe adni, 

ezért Gandhi a harcok felhagyására szólította fel az embereket. Az ország belviszonyainak 

megszilárdítása és a független kormányzat előkészítése várt a soron következő 1946-os 

Kongresszus elnöki választás győztesére. A procedúra jelentősége abban állt, hogy a 

megválasztott elnök egyben India első miniszterelnöki tisztjét is betölthette. Jawaharlal Nehru 

és Sardar Patel volt a két potenciális jelölt, akik élvezhették a Kongresszus vezetőinek 

bizalmát és személyük kellő garanciát nyújtott a hatékony kormányzásra. Habár Patel 

népszerűsége sokkal nagyobb volt a tizenhat állam képviselői körében, Gandhi javaslatára 

lemondott a jelöltségről és végül 1946. május 8-án Nehru kapta meg az elnöki pozíciót.
188

 Az 

átmeneti időszak ideiglenes kormányában természetesen szükség volt Patel vezetői és 

adminisztratív képességeire, így a belügyekkel foglalkozó tárca vezetésével bízták meg, 

amely rendkívül nagy felelősséggel járt, tekintve, hogy neki kellett hozzálátnia a jövőbeni 

                                                             
185Jelen fejezethez nem tartozik szorosan hozzá, de meg kell említenünk a teljesség kedvéért, Subhash Chandra 

Bose, az akkori Kongresszus elnöke, beadványát is, amely a britekkel szembeni katonai fellépést szorgalmazta. 

NARAHARI, Parikh: Sardar Vallabhbhai Patel.  Ahmedabad, Navajivan Publish House, 1954. 434-436. 
186 GANDHI, 1990. 313. 
187 GANDHI, 1990. 313-318. 
188 THAROOR, Shashi: Nehru: the Invention of India. New York, Arcade Publishing, 2003.137-138. 



104 

 

független állam egységesítéséhez, valamint a britekkel való megegyezés létrehozásához. A 

Brit Kormánymisszió alapvetően két tervezetet vázolt fel a hatalomátadás folyamatára és a 

hercegi államok integrációjára.
189

 Az 1946. május 16-án bejelentett terv szerint India egy laza 

föderációt fog alkotni kiterjedt tartományi autonómiával. A tartományokat csoportokba 

szedik, amelyek vallási többség alapján szerveződnek. A Kormánymisszió másik, 1946. 

június 16-i javaslata alapján India vallási alapon kerül felosztásra és a több mint 600 Hercegi 

Állam szabadon eldöntheti, hogy független marad, vagy csatlakozik a kialakulóban lévő 

Indiához, vagy Pakisztánhoz. Ez utóbbit a Kongresszus egyöntetűen elutasította, de a másik 

tervezettel szemben is voltak fenntartásaik. Gandhi túlságosan megosztónak tekintette ezt a 

megoldást, de Patel igyekezett meggyőzni őt és a Kongresszus többi tagját, hogy fogadják el a 

javaslatot, mivel amennyiben mindkettőt visszautasítják a britek csak a Muszlim Liga 

jelöltjeit fogják támogatni az új kormányban. A Kongresszus számára a május 16-i terv 

rendkívül vonzó pontja volt, hogy Pakisztán megalakulását nem tartotta elképzelhetőnek. A 

már említett hármas felosztás egy Össz-Indiai Unió képét vázolta fel, amely keretén belül a 

centrumot (és egyben az irányítást) az Indiai Unió adta, a másik két csoport pedig a hercegi 

államok és a hat muszlim tartomány képezte. A Muszlim Liga vezetője Muhammad Ali 

Jinnah azt a lehetőséget látta a koncepcióban, hogy az északkeleti és északnyugati muzulmán 

többségű tartományokból majd kialakíthatja Pakisztánt.
190

 A Kongresszus hosszadalmas 

tárgyalások után 1946. június 24-én elfogadta a tervet, de csak bizonyos kikötésekkel.
191

  

A Kormánymisszió javaslatát mindkét fél bizalmatlanul fogadta és igazából egyik 

oldal sem volt vele elégedett, ám az alkirály által szervezett ideiglenes kormányban minél 

nagyobb képviselettel szerettek volna részt venni. A tervezet valójában annyira összetett és 

bonyolult volt, hogy mind a Liga, mind a Kongresszus másként értelmezte és igyekeztek a 

maguk részére legelőnyösebb pontokat kiemelni belőle. Az interpretációk csupán abban a 

pontban értek össze, hogy a brit elképzelés nem jelenti a rendezés végleges megoldását, és 

teret enged a későbbi módosításoknak. Az átmeneti időszakot felügyelő ideiglenes kormány 

                                                             
189 A Kormánymisszió tagjai: Lord Pethick-Lawrence, a brit kormány India-ügyi Államtitkára, Sir Stafford 

Cripps, a Kereskedelemügyi Minisztérium elnöke, Albert Victor Alexander, az Admiralitás első Lordja. 
190 Jinnah a Muszlim Liga Tanácsának 1946. június 6-i delhii találkozóján elfogadtatta a tervet, de csak abban a 

reményben, hogy a hat muzulmán tartomány csoportja külön államalakulatot képezhet az átmenet után. Továbbá 

bízott Lord Archibald Wavell alkirály (1943-1947) ígéretében, miszerint a Liga és a Kongresszus ugyanannyi 

tagot delegálhat az átmeneti időben regnáló kormányba. MORAES, Frank: Jawaharlal Nehru: a Biography. 

Mumbai, Reissued and Enlarged Jaico impression, 2007. 336-337. 
191

 Nehru a májusi tervezet elfogadása után 1946. július 7-én és 10-én megfogalmazott nyilatkozata szerint, a 

Kongresszus bárminemű szerződés befolyása nélkül lép be az Alkotmányozó Nemzetgyűlésbe és a 

Kormánymisszió tervét módosíthatónak tekinti.  GHOSE, Sankar: Jawaharlal Nehru. A Biography. New Dealhi, 
Allied Publishers, 1993. 147.  
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és az Alkotmányozó Nemzetgyűlés (amelynek elsődleges feladata természetesen  az új 

alkotmányt megalkotása volt) megválasztása volt a legsürgetőbb teljesítendő feladat a felek 

számára.
192

 Az 1946. júliusi nemzetgyűlési választásokat követően a Kongresszus és a Liga 

szerezte meg a legnagyobb számú képviseletet, amely első ülését Lord Wavell 1946. 

december 9.-re írta ki. Ám hónapokkal a tervezett ülés előtt 1946. július 29-én Muszlim Liga 

visszautasította a Nemzetgyűlésben való részvételt. Az okok a már említett májusi pontok 

szubjektív értelmezésében keresendőek. Jinnah szerint az egy csoportba tartozó tartományok 

mindegyikének ugyanolyan alkotmányt kell elfogadniuk, ezért ha egy szekción belül több 

muszlim állam van, akaratuk felülkerekedhet a hindu államokén és utóbbiaknak el kell 

fogadniuk a többségi akaratot.
193

 Nehru viszont a tartományok önálló döntését látta 

ugyanebben a pontban, vagyis rendelkezhetnek, melyik alkotmányt fogadják el, a 

szekciójukra vonatkozó dokumentumot, vagy a saját maguk által szerkesztettet.
194

 Mivel a 

Liga nem volt hajlandó együttműködni, Wavell 1946. augusztus 6-án felkérte Nehrut, hogy 

alakítsa meg az átmeneti kormányt. Jinnah elkeseredett reakciója előre nem látott 

erőszakhullámot eredményezett: 1946. augusztus 16-án a Liga akcióterve általános tiltakozást 

hirdetett a muszlim érdekek negligálása ellen, amely több napos vérengzésbe torkollott 

Bengália fővárosában, Kalkuttában.
195

  

Az események tükrében Wavell azt javasolta Nehrunak, hogy vonja vissza 

nyilatkozatait és fogadja el a Kormánymisszió tervét, amely lecsillapíthatná a Liga által 

gerjesztett indulatokat. Nehru és Gandhi kitérő választ adott, ami egyértelművé tette, hogy a 

Kongresszus egymaga kész az ideiglenes kormány megalakítására és nem tartják 

szükségesnek bevonni a Ligát ilyen körülmények között. Gandhi kérte Clement Attlee brit 

                                                             
192 KEAY, 2000. 500-501. 
193 Ez például az egyértelműen hindu többségű Assamra vonatkozott, amely szinte kizárólag muszlim 

tartományokkal volt egy csoportban. Jinnah abban reménykedett, hogy így sokkal több tartományt lesz képes 

integrálni egy későbbi önálló államalakulatba.  
194 CHHABRA, G. S.: Advance Study in the History of Modern India. Volume III (1920-1947), New delhi, Lotus 

Press, Revised Edition, 2005.183. 
195 A Jinnah propagálta Direct Action Day vezetett a kalkuttai fosztogatáshoz és vérengzéshez. Bengália vallási 
megosztottsága (56% muszlim, 42% hindu) az 1946. áprilisi helyhatósági választásokat követően különösen 

kiéleződött (ez volt az egyetlen tartomány, ahol a Liga többséget szerzett). A Liga által delegált bengáli 

főminiszter Huseyn Shaheed Suhrawardy (Pakisztán későbbi miniszterelnöke 1956 és 1957 között) Jinnah 

hívására reagált és szabadnapot rendelt el Kalkuttában. A brit kormányzó, Sir Frederick Burrows, jóváhagyta 

Suhrawadry rendelkezését, mivel úgy gondolta a főleg hindu kereskedők által üzemeltetett boltokat nem árt 

bezárni, amíg a hangulat lecsillapodik. A muszlimok a helyzeten felbuzdulva és beszédekre szomjazva 

elözönlötték Kalkutta utcáit, majd fosztogatni kezdtek. A célpontok egyértelműen a gazdag hindu boltok voltak. 

A fosztogatás gyújtogatásba és öldöklésbe csapott át, amit a rendőrök nem tudtak megállítani, mivel ők is 

szabadnapot vettek ki, a később kialakult káoszon pedig már nem tudtak úrrá lenni. A három napig tartó 

zavargásokban mintegy négyezer hindu, muszlim és szikh vesztette életét, több mint tízezren pedig elhagyták a 

várost. 1946 októberére az összetűzések elérték Kelet-Bengált, valamint Uttar Pradesh és Bihar államokat is, 
ahol az áldozatok száma meghaladta kalkuttai zavargásokét. KEAY, 2000. 500-505. 
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miniszterelnököt, hogy avatkozzon közbe, mivel Wavellel nem találják meg a közös hangot. 

Attlee hatályon kívül helyezte Wavell döntését, amely értelmében a Liga nélkül nem lehet 

kormányzatot formálni és 1946. szeptember 2-án felállt a Kongresszus által delegált tagokból 

az ideiglenes kormány. Nehru kapta meg az Alkirály Végrehajtó Tanácsának Elnökhelyettesi 

(de facto miniszterelnöki) pozícióját, Vallabhbhai Patel pedig a belügyekért és a hírközlésért 

felelős kormányzati státust. Mivel Wavell továbbra is be akarta vonni a Ligát a kormányba, a 

Kongresszus végül hozzájárult és október 25-én ujjászerveződött az ideiglenes kormány, 

amelybe öt-öt képviselőt küldött a Kongresszus és a Liga, valamint további négy küldöttet a 

kisebbségek. A Liga szerette volna megkapni belügyeket, de miután Patel bejelentette, hogy 

ebben az esetben nem vállal semmilyen kormányzati tisztséget, a pénzügyi tárca lett az övék 

Liaquat Ali Khan személyében. Liaquat és a többi muszlim vezető kijelentette, hogy csak 

azért lépnek be a kormányba, mivel egy fórumot látnak benne, ahol képviselhetik a független 

Pakisztán ügyét és nem fogadják el sem Nehru, sem a többi kongersszista vezető irányítását. 

Patel felhívta az alkirály figyelmét a Liga kirekesztő és egység ellenes hozzáállásra, de 

Wavell nem tudta megfelelően kezelni a helyzetet. Hiába tett engedményeket a Ligának a 

december 9.-re tervezett Alkotmányozó Nemzetgyűlésben nem akartak részt venni, ami 

Wavell eddig politikai erőfeszítéseinek a kudarcát jelentette. Mivel Jinnah bojkottja 

elhúzódott, 1947. február 5-én a kormány kilenc tagja (a muszlim képviselők kivételével) egy 

közös levélben fogalmazta meg véleményét az alkirálynak, miszerint a Ligával nem lehet 

együttműködni, ezért el kell hagynia a kormányt, különben Nehru lemond tisztségéről. Az 

eseményeket alapjaiban változtatta meg Attlee február 20-i bejelentése, amelyben 

kinyilvánította a brit uralom végét Indiában és a hatalom átadását 1948 júniusáig.
196

 A brit 

miniszterelnök leszögezte, hogy ha addig nem áll össze az Alkotmányozó Nemzetgyűlés, a 

hatalmat vagy a központi kormánynak, vagy a tartományi kormányoknak adja át. A 

tárgyalások zátonyra futása miatt pedig kinevezte Lord Louis Mountbattent alkirálynak, aki 

március 24-én letette az esküt és sürgősen hozzálátott a politikai helyzet konszolidálásához.   

Vallabhbhai Patel volt talán az első Kongresszus párti politikus, aki komolyan vette 

Pakisztán elszakadását Indiától és elfogadta lehetséges megoldásként Jinnah elképzeléseit. 

Habár Patel számtalanszor kritizálta Jinnah módszereit és a Muszlim Liga szerepét az 

ideiglenes kormányban, sokkal jobban tartott egy döntésképtelen és széthúzó kormányzat 

képétől, amely nem lenne képes a majd 600 Hercegi Államot megtartani és ez India további 
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széttöredezéséhez vezetne.
197

 Már 1946 decemberében elkezdett dolgozni kollégájával V. P. 

Menonnal, aki politikai tanácsadóként tevékenykedett az ideiglenes kormány mellett, a 

muszlim államokat tömörítő Pakisztán kialakításának lehetőségén. Az 1947. januári és 

márciusi kommunális zavargások tovább erősítették benne az elképzelést, hogy Pakisztán 

elszakadása elkerülhetetlen. Patel legfontosabb feladatának a vallási szempontból megosztott 

államok védelmét látta. Teljes mértékben elutasította Jinnah tervét, hogy a hindu többségű 

Panjab és Bengália elszakadjon Indiától és Pakisztán része lehessen. Helyette a vallási 

vonalak mentén meghúzandó szakadást preferálta e két állam esetében is. Patel döntésével 

számos támogatót szerzett magának a Kongresszuson belül, de sem Nehru, sem Gandhi nem 

értett vele egyet. A terv kivitelezése, bármilyen fájdalmas volt magának Patelnek is, 

egyértelműen keresztül húzta a Liga számításait és a független India egységét garantálta.
198

 

Amikor Lord Mountbatten hivatalosan bejelentette a brit kormány új javaslatát 1947. június 3-

án, Patel a tervezet elfogadása mellett lobbizott a Kongresszusban. Az új javaslat - amit 

Mountbatten-tervnek is neveztek - értelmében [1] India felosztása és ezzel Pakisztán 

elszakadása elkerülhetetlen, [2] a hercegi államok függetlenségét elvetette, és csatlakozásra 

kötelezte azokat a két független állam (India, Pakisztán) valamelyikéhez, [3] Panjab és 

Bengália felosztását javasolt vallási vonalak mentén.
199

 Az elszakadást ellenző Gandhit 

Patelnek sikerült végül meggyőznie a terv elfogadásáról azzal az érvvel, hogy csak így lehet 

elkerülni a polgárháború kirobbanását. Mountbatten június 4-én hozta nyilvánosságra, hogy 

1947. augusztus 15.-re megtörténik a hatalom átruházása, amely szintén arra sarkallta a 

feleket, hogy minél előbb hozzanak döntést a június 3.-i javaslatot illetően. A Muszlim Liga 

Tanácsa június 10-én fogadta el a Mountbatten-tervet, de a Kongresszus vezetősége még 

tárgyalásokat folytatott India egységének megőrzéséről. Patel az Össz-Indiai Kongresszusi 

Bizottság ülésén tartott beszédében kiemelte, hogy szerinte sem könnyű a döntés, mivel 

számára is nehéz elfogadni Pakisztán elszakadását, de így is megkapják India a területek 

80%-át, ahol szabadon kiépíthetnek egy erős központosított kormányzatot. Miután Gandhi 

egyetértett Patel felszólalásával a Bizottság június 14-én elfogadta a tervet.
200

  

 

 

                                                             
197 GANDHI, 1990. 395-397. 
198

 GANDHI, 1990. 401-405. 
199 CHHABRA, 2005. 191-192. 
200 MENON, Vappala Pangunni: The Story of the Integration of the Indian States. New York, Macmillan, 1956. 
385.  



108 

 

(c) A hercegi államok integrációja 

 

Az 1857-58-as szipolyfelkelést követően a britek felhagytak az annexió gondolatával 

és megkezdődött India indirekt kormányzása. A hercegségek hűbéri elv alapján a britekkel 

külön szerződésekben rögzítették viszonyukat. Az autonómia mértéke meglehetősen széles 

skálán mozogott, s egyes államok szélesebb körű önállóságot élveztek, mások belügyeit 

szigorú ellenőrzés alatt tartották, míg néhol csupán néhány mérföldre terjedt ki a herceg 

hatalma. A 20. század során a britek időről-időre törekedtek a hercegi államok integrációjára, 

hogy és még közelebb kerüljenek az egységes Brit India képéhez. A legkiemelkedőbb 

próbálkozás az 1935-ös Indiai Kormányról szóló törvénykezés, amely előirányozta a 

hercegségek és Brit India egységesítését egy szövetségi kormányzat uralkodása alatt. Mielőtt 

a tervezet elért volna a megvalósításhoz, kitört a második világháború és félbemaradt az 

egységesítés. Az 1940-es évek elején tehát maradt a fejedelemségek és a Brit Korona hűbéri 

viszonya, amelyet a Korona és az államok közti szerződések szavatoltak. India függetlensége 

után azonban a Brit Korona és a hercegi államok között létrehozott a szerződések nem 

maradhattak fent, mivel a brit kormányzat ragaszkodott hozzá, hogy ezeket a 

megállapodásokat ne lehessen változatlanul átemelni a független indiai, vagy pakisztáni 

kormányzat viszonyrendszereinek konszolidálására. A fennhatóság megszüntetése magával 

vonta a hercegségek jogainak visszaáramlását, mivel már nem voltak függésben a Brit 

Koronától. A hercegségek aktuális helyzetéről az 1942-ben Indiába küldött, az indiai 

együttműködést felügyelő, Sir Stafford Cripps vezette küldöttség jelezte, hogy elképzelhető 

az egyes fejedelemségek függetlenedési törekvése. A Kongresszus számára ez 

elfogadhatatlannak bizonyult és minden erejüket bevetették, hogy meggyőzzék a hercegeket 

az integrációról. A Kongresszus sokáig nem tudott eredményesen működni a hercegségekben, 

mivel minden idejüket a britektől való függetlenség kivívása foglalta le.Ez csak Gandhi 

fellépésével változott meg, aki sok fejedelem szimpátiáját kivívta azzal, hogy bebizonyította 

India képes önállóan a felelős kormányzásra. A Kongresszus 1939-es hivatalos álláspontja 

szerint a hercegségek ugyanolyan jogokkal és felelős kormányzattal rendelkezhettek az 

integráció után, mint Brit India volt tartományai.  

A tárgyalások és az integráció megindításához nélkülözhetetlen volt néhány brit 

politikus támogatása. A regnáló 24. alkirály, Lord Louis Mountbatten, egyetértett a 

Kongresszus véleményével és nem tartotta szerencsésnek elválasztani a hercegségeket a 

független Indiától. A 19. és 20. század alatt kialakult gazdasági, kereskedelmi és 
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infrastrukturális kapcsolatok különböző érdekek szövevényes hálózatát hozták létre a 

hercegségek és Brit India között. A fejedelmi államok urai úgy gondolták, hogy Mountbatten 

személye garancia a független India ígéreteire és a csatlakozási folyamat rajta keresztül 

gördülékenyen zajlik a jogok sérülése nélkül.
201

 A hercegek ugyanakkor nem osztoztak azon 

az állásponton, hogy államuk területét egyáltalán integrálja, vagy milyen feltételekkel 

integrálja a független India. Számos érdek és megfontolás állt a csatlakozási folyamatok 

mögött, amelyek tovább bonyolították a tárgyalások menetét. Egyes államok, mint például 

Bikaner és Jawhar inkább gazdasági, semmint ideológiai, vagy patrióta megfontolásokból 

fejezte ki csatlakozási szándékát Indiához és a csatlakozást kereskedelmi megállapodásokhoz 

kötötték. Mások ahhoz a jogukhoz ragaszkodtak elsősorban, hogy az előzetes szerződések 

befolyása nélkül szabadon dönthessék el Indiához, vagy Pakisztánhoz csatlakoznak.
202

 

Bhopal, Tavancore és Hyderabad viszont kijelentették, hogy megőrzik szuverenitásukat és 

nem csatlakoznak semmilyen más országhoz. Hyderabad önállósága bizonyságául független 

kereskedelmi kapcsolatokat  hozott létre több európai országgal, és tárgyalásokat 

kezdeményezett Portugáliával Goa tartomány megvásárlására, ami számára közvetlen tengeri 

kapcsolatot jelentett volna. Létezett olyan tervezet is, amely szerint egy külön konföderációt 

hoznak létre a fejedelemségek, így megalapítva egy harmadik entitást India és Pakisztán 

mellett.
 203

 

 

(d) A csatlakozási folyamat problematikái: Bhopal, Junagadh, Hyderabad és Jammu-

Kasmír függetlenségi törekvései 

 

Számos ok vezetett oda, hogy a kezdeti ellenállások felszámolása után szinte minden 

hercegség megegyezett a csatlakozási feltételekről Indiával. Az ellenállás összeomlásához 

vezető egyik kiemelkedő faktor a hercegségek közti egység hiánya. A kisebb hercegségek 

egyszerűen nem bíztak a nagyobb államokban, hogy az ő érdekeiket is megvédik majd. Sok 

hindu állam nem bízott a Muszlim fejedelmekben, különösképpen Bhopal nawadja, 

Hamidullah Khan a hercegi államok függetlenségi mozgalmának prominens alakja vívta ki a 
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hindu uralkodók ellenszenvét és az a hír terjedt el róla, hogy valójában pakisztáni ügynök.
204

 

A nawad elképzelése szerint a hercegi államok és a Muszlim Liga között egy kapcsolatot kell 

kialakítani, hogy együttes erővel nyomást gyakoroljanak azokra az uralkodókra, akiket a 

Kongresszus tartott befolyása alatt. Bizonyos hercegségek ugyanis az integrációt 

elkerülhetetlennek látták és hamar felvették a kapcsolatot a Kongresszussal abban a 

reményben, hogy a sikeres csatlakozás után nagyobb beleszólásuk lesz a végső egységesítési 

terv végrehajtásában, mint a muszlim államoknak. Azonban a Muszlim Liga megtagadta 

részvételét az Alkotmányozó Nemzetgyűlésben és a muszlim hercegségek egységesítő frontja 

ezzel elbukott és nem tudták folytatni a Kongresszussal szembeni kohéziós politikájukat. A 

muszlim törekvéseket tovább rombolta nyolc állam (Baroda, Bikaner, Cochin, Gwalior, 

Jaipur, Jodhpur, Patiala és Rewa) részvétele az 1947. április 28-i Nemzetgyűlésben.
205

 A 

nyolc állam belépésével kezdődött meg valójában az integrációs folyamat Lord Mountbatten, 

India utolsó alkirálya, Vallabhbhai Patel és Vappala Pangunni Menon, az indiai 

Államminisztérium vezetői irányításával.
206

 

Mountbatten minden befolyását és tudását felhasználta annak érdekében, hogy a 

fejedelmeket a csatlakozás felé fordítsa. A hercegi államok figyelmét felhívta arra a tényre, 

miszerint a brit kormány nem garantálhatja a domíniumi státusukat és nem fogja felvenni a 

Brit Nemzetközösség tagjai közé sem őket, ami egyértelműen maga után vonzza az államok 

és a brit korona kapcsolatainak megszűnését. Az államok csak abban az esetben őrizhetik meg 

az eddig érvényben lévő jogaik egy részét, ha csatalakoznak Indiához, vagy Pakisztánhoz.
207

 

Mountbatten hangsúlyozta, hogy a szubkontinens egy gazdasági egység és a fejedelemségek 

szenvednének a leginkább attól, ha ez felbomlana.
208

  

A brit oldalról jött diplomáciai támogatások mellett a Kongresszus egyensúlyozó, de 

határozott politikája volt a legnagyobb hatással a fejedelemségekre. A Kongresszus szerint a 

fejedelmi államok nem rendelkeznek szuverenitással és nem tekinthetőek függetlennek a 

britekkel való hűbéri viszony lejártával. Az államoknak ezért csatlakozniuk kell Indiához, 

vagy Pakisztánhoz. Nehru 1947 januárjában bejelentette, hogy a független India nem fogadja 
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el a királyok „isteni jogait”
209

 és ugyanebben az évben deklarálta, hogy minden olyan 

hercegséget ellenséges államnak tekint, amely nem csatlakozott az Alkotmányozó 

Gyűléshez.
210

 Vallabhbhai Patel és Menon, akik a fejedelmekkel való tárgyalásokkal voltak 

megbízva, egy sokkal békéltetőbb és diplomatikusabb hangnemben kezdték meg az 

egyezkedéseket.
211

 Az 1947. július 5-én kiadott hivatalos kormányrendeletben Patel a 

fenyegetések helyett India egységét és a hercegségek, valamint a független India közös 

érdekeit hangsúlyozta. Az államokat biztosította a Kongresszus békés szándékáról és 

meghívta őket a független Indiába, hogy, miképpen Menon írta memoárjában, „együtt 

legyenek képesek törvényeket hozni, mint barátok és ne szerződéseket kötni, mint 

idegenek”.
212

 Patel többször megismételte, hogy az Államminisztériumnak nem áll 

szándékában dominanciát kialakítani fejedelemségek fölött és ellentétben a brit kormány 

Politikai Részlegével (Political Department of the British Government) nem a hűbériség 

tárgyaiként, hanem egyenrangú felekként fogják kezelni őket az Indiával való tárgyalások 

során.
213

  

Vallabhbhai Patel igyekezett úgy megfogalmazni a csatlakozási szerződéseket, hogy 

vonzóak legyenek a hercegségek uralkodói számára. Alapvetően kétféle dokumentumot 

hozott létre: az ún. Csatlakozási Okmányt (Instrument of Accession) és az ún. Átmeneti 

Megállapodást (Standstill Agreement). A Csatlakozási Okmány értelmében a hercegek 

beleegyeznek a független Indiához való csatlakozásba és átadják bizonyos normatívák és 

hatalmi tényezők irányítását. A brit uralom alatt belső autonómiával rendelkező államok a 

Csatlakozási Okmányt írták alá és a védelmi politikát, a külügyeket és a hírközlési eszközöket 

az indiai állam irányítása alá rendelték. Azok az uralkodók, akiknek államai valójában 

földbirtokok voltak és a jelentősebb adminisztratív ügyeket a brit korona gyakorolta addig is, 

egy másfajta Csatlakozási Okmányt írtak alá, amely a reziduális hatalmat és az 

igazságszolgáltatást az indiai kormányra ruházta át.
214

 Azon államok hercegei, akik 

megőrizhették a britek alatt megszerzett státusukat egy harmadik típusú Csatlakozási Okmány 
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keretén belül csatlakoztak a központi hatalomhoz. Az Átmeneti Megállapodás szentesítette a 

fejedelemségek és a britek közti szerződések és adminisztratív gyakorlatok létjogosultságát és 

kontinuitását, de leginkább a Csatlakozási Okmány ratifikálását készítette elő. 
215

  

A Csatlakozási Okmány nyolcadik cikkelye az egyik legfontosabb és az uralkodók 

számára leginkább vonzó pont volt, mivel az India Kormányáról szóló rendelet által szabadon 

hagyott jogok autonóm gyakorlását garantálta. A csatlakozni kívánó hercegek biztosítékot 

kaptak arra nézve, hogy megőrizhetik az indiai Legfelsőbb Bíróság előtti mentelmi jogukat, a 

vámterhek alóli mentesség jogát, valamint védelmet kaptak a 18 nagy állam esetleges 

beolvasztási kísérlete ellen. Vallabhbhai Patel, Mennonnal egyetemben, igyekezett minél 

szélesebb függetlenséget adni a hercegi államoknak, viszont a csatlakozási feltételeket 

ellenzőket figyelmeztette, hogy a későbbiekben csak egy sokkal előnytelenebb megállapodást 

lesznek képesek kötni.
216

 Az uralkodók többsége így 1947 májusa és a hatalom átvétele, 1947. 

augusztus 15-e között aláírták a szerződéseket. Az alapjában véve sikeres csatlakozási 

folyamat ellenére maradtak államok, amelyek egyelőre nem csatlakoztak. A legnagyobb 

problémát az északi határ menti államok jelentették, mint Jodhpur, amely a jobb feltételek 

reményében Pakisztánnal kezdett tárgyalásokat és Junagadh, amely akkora már csatlakozott 

Pakisztánhoz. Hyderabad és Kashmir pedig bejelentette függetlenedési szándékát.
217

  

Hanwant Singh, Jodhpur uralkodója nem értett egyet a Kongresszus politikájával és 

nem látta jövőjét, valamint életminőségének fenntarthatóságát biztosítva a független Indiában, 

ezért tárgyalásokat kezdeményezett a Muszlim Ligával. Jinnah szerette volna a nagyobb határ 

menti államokat meggyőzni a pakisztáni csatlakozás mellett abban a reményben, hogy a 

kisebb államok szintén kedvet kapnak az integrációhoz és kompenzálni tudják Bengál és 

Punjab területeinek elvesztését. Az ajánlata valóban rendkívül kecsegtető volt, mivel 

megengedte az államok uralkodóinak, hogy ők szabják meg csatlakozásuk feltételeit, 

amelyeket ő ellenvetés nélkül aláírt volna. Hawant Singh hajlott a csatlakozásra, de 

figyelembe kellett vennie a többségében hindu állam lakosságának elégedetlenségét és azt a 

tényt, hogy egy hindu állam megsértené azt a „két-nemzet” elvet, amely alapján Pakisztán 
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elszakadt Indiától.
218

 Singh végül kelletlenül, de egy lehetséges vallási zavargás rizikóját nem 

vállalva az India melletti csatlakozás mellett döntött.
219

 

Habár elméletileg az összes állam szabadon eldönthette, hogy Indiához, vagy 

Pakisztánhoz csatlakozik, Mountbatten ragaszkodott a földrajzi egység megőrzéséhez, ami azt 

jelentette, hogy a Pakisztánnal határos államoknak adatott meg a választás lehetősége. A Patel 

számára különösen jelentős Gujarat dél-nyugati határánál fekvő terület, Junagadh, nem 

rendelkezett közös határral, Pakisztánnal, de az állam muszlim uralkodója (nawabja), III. 

Muhammad Mahabat Khanji, Mountbatten érveit és a földrajzi elhelyezkedést figyelmen 

kívül hagyva Pakisztánhoz kívánt csatlakozni azzal az indokkal, hogy a tenger felől 

megközelíthetik Pakisztánt.
220

 Junagadh hercegség fennhatósága alá tartozó két kisebb állam 

(Mangrol, Babariawad) viszont kinyilvánította függetlenségét és csatlakozási szándékát 

Indiához. Válaszként a nawab katonailag megszállta a renitens területeket. A környező 

államok azonban Junagadh határaihoz vezényelték csapataikat, valamint felkérték az Indiai 

Unió kormányát, hogy asszisztáljon nekik a hadműveletekben.
221

 Az indiai hivatalos álláspont 

szerint Gujarat államban a már forrongó vallási feszültségek csak fokozódnának, így az 

uralkodó csatlakozási kérelmét Pakisztánhoz elutasították. A kormány rámutatott arra a nem 

elhanyagolható tényre, hogy az állam lakosságának 80%-a hindu és a kérdést népszavazással 

kell eldönteni. Ezzel párhuzamosan, elvágtak minden szén-, és üzemanyagforrást Junagadh 

államtól, korlátozták a légi és postai útvonalakat és újra csapatokat küldtek a határnál 

elhelyezkedő Mangrol és Babirawad fejedelemségekbe, amelyek addigra csatlakoztak 

Indiához. Pakisztán beleegyezett a népszavazásba, de csak azzal a kikötéssel, ha az indiai 

csapatok elhagyják a térséget. Mivel ezt a feltételt India negligálta az uralkodó október 26-án 

Pakisztánba menekült. Miután Junagadh központi hatalma vezető nélkül maradt az udvar 

felkérte az indiai kormányt, hogy vegye át az irányítást az adminisztratív szervek fölött. Az 

1948-as népszavazás majdnem egyhangúan az India melletti csatalakozás (99,5%) mellett 

döntött. 
222

 

A kis Junagadh állam problémái mellett egy hasonló, ám sokkal jelentősebb ügy 

látszott kibontakozni Hyderabad hercegségnél. A nizam, Mir Osman Ali Khan, az iszlám 

                                                             
218 A két-nemzet elvét muszlim filozófusok, politikusok (Syed Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali 

Jinnah) dolgozták ki. Az elmélet szerint a muszlimok és a hinduk minden tekintetben két különálló nemzet éppen 

ezért a muszlimoknak autonóm anyaországgal kell rendelkezniük a muzulmán többségű volt brit India területén.  
219 MENON, 1956. 114-120.  
220

  A mai Gujarat állam területén levő Veralal város kikötője lett volna Junagadh és Pakisztán közti 

kapcsolódási pont.   
221 LUMBY, 1954. 237-238. 
222 LUMBY, 1954. 238-239.  
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kultúra neves patrónusa uralkodott a tizenhat millió lakosú államban, amelynek 85%-a hindu 

volt. Nehru és Patel számára egyértelmű volt, hogy Indiához kell csatlakoznia, a nizam 

viszont azt fontolgatta, hogy egyik formálódó államalakulatnak sem lesz a része, hanem 

létrehozza saját független államát.
223

 Lord Mountbatten nyomására aláírtak egy Átmeneti 

Megállapodást, amely tartalmazta az indiai állam egy éves moratóriumát, azonban a nizamot 

támogató muszlim magánhadsereg vezetője, Qasim Razvi mindent megtett annak érdekében, 

hogy ne csatalakozzon Hyderabad Indiához. Patel nehezen tolerálta Razvi hozzáállását és 

figyelmeztette, hogy Junagadh sorsára jut, ha továbbra is provokálja az indiai kormányt uszító 

magatartásával és beszédeivel. A nemzetközi hátrányos megítélést elkerülve Nehru a helyzet 

békés megoldását preferálta és kérte Patelt folytassa az egyezkedéseket. A nizam 

megbízásából egy jogi formulát hoztak létre, amely a tárgyalások további menetében kiváló 

alapot jelentett az érdekek közelítéséhez. Mountbatten legnagyobb meglepetésére Razvi és 

Patel is elfogadta ezt a javaslatot (utóbbi saját bevallása szerint csak Mountbatten kedvéért), 

ám a nizam ezen felbuzdulva még több kedvezményt akart kicsikarni az Indiai kormánytól és 

visszalépett a dokumentum elfogadásától.
224

 Nehru látva a diplomáciai csatornák befagyását 

szabad utat adott Patelnek és az indiai csapatok 1948. március 13-án Hyderabadba vonultak. 

A szeptember 13. és 15. között lezajló „Póló Hadművelet” több ezer áldozatot követelt, de 

sikerült Hyderabad államát Indiához csatolni. Mountbatten és Nehru a katonai megszállással 

szerették volna elkerülni egy esetleges újabb muszlim-hindu vallási harc kirobbanását. Patel 

elsődleges célja India fiatal államának megszilárdítása volt és a kormány hatalmának 

demonstrálása, hogy mind a hinduk, mind a muszlimok védve érezhessék magukat általa.
225

  

A hatalomváltás pillanatában Jammu és Kasmír
226

 uralkodója a hindu Hari Singh 

maharadzsa volt, aki vonakodott, hogy az egyértelműen muzulmán többségű államot (77%) 

Indiához, vagy Pakisztánhoz kösse. Tisztában volt vele, hogy döntése ellenséges reakciókat 

fog kiváltani Kasmír különböző részeiben és igyekezett független maradni.
227

 A terület 

nemcsak gazdasági, de stratégiai szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bírt India és 

                                                             
223 RACINE, Jean-Luc: Cachemire. Au péril de la guerre. Paris, CERI/Autrement, 2002. 39.  
224 Patel rendkívül elszántan védelmezte minden külső hatástól az indiai kormányzatot és nem ismert 

kompromisszumot akkor sem, mikor az indiai állam integritását veszélyeztetve érezte. Az indiai csapatok 

bevetése előtt a britek megkérték Patelt halassza el a beavatkozást, mivel Jinnah egy nappal (szeptember 12-én) 

előtte meghalt és tartottak az esetleges zavargásoktól. Patel figyelmen kívül hagyta a kérést és folytatta az akciót, 

mert számára a legfontosabb a helyzet mielőbbi konszolidálása és az indiai kormány erejének megmutatása. 

GHOSE, 1993. 183. 
225 GANDHI, 1990. 483. 
226

 Pakisztán a területet mindig Kasmírnak nevezte, míg India a térség földrajzi-adminisztratív megnevezéséhez 

Jammu és Kasmírhoz ragaszkodott. A „Kasmír” szó önmagában a muszlim területeket jelenti. A „Jammu és 

Kasmír” kifejezés viszont a megosztottságra utal, mert Jammut többségében hinduk lakták.   RACINE, 2002. 21. 
227  MENON, 1956. 394-395.  
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Pakisztán számára egyaránt. Mountbatten meglátogatta Singhet és próbálta rábírni, hogy 

augusztus 14-ig döntse el, melyik államhoz akar csatlakozni. Az alkirály próbálkozásai 

hiábavalónak bizonyultak viszont a maharadzsa úgy döntött egy Átmeneti Megállapodást 

hajlandó kötni mindkét jövőbeli állammal. Pakisztán már augusztus 16-án elfogadta Singh 

ajánlatát, de a Kongresszus delhibe hívatta, hogy tárgyalásokat folytassanak a kérdésről. A 

további egyeztetések viszont nem történtek meg, mivel 1947. szeptember elején fegyveres 

csapatok törtek be Jammu-Kasmír területére a pakisztáni határ irányából. Az indiai jelentések 

szerint az erőszakos betörésekért Pakisztán volt a felelős és az október 22-én újabb hullámban 

megindult pathan törzsbeli támadásokat is fegyverekkel, üzemanyaggal és közlekedési 

eszközökkel támogatták abból a célból, hogy Kasmírt rákényszerítsék a csatlakozásra. A 

vádakat tagadta a pakisztáni vezetés és kijelentette, hogy a támadásokban résztvevő pakisztáni 

állampolgárok a kormány megbízása nélkül vettek részt. A behatolások és erőszakos 

cselekmények fokozódása miatt Hari Singh az indiai kormány segítségét kérte. Elsőként 

Mountbatten, majd Menon utazott Srinagarba (Jammu és Kasmír nyári fővárosa), hogy 

meggyőzzék Singhet a Csatlakozási Okmány aláírásáról. Az indiai kormány álláspontja 

szerint csak egy tisztázott jogi viszony nyújthat hathatós stabilitást Kasmírnak, ezért a 

segítséget leginkább már, mint az indiai állam részének tudnák biztosítani. Nyilvánvalóan 

Indiának is az volt a célja, hogy minden eszközzel rábírja Singhet az aláírásra, aki a helyzet 

mihamarabbi konszolidációja miatt október 27-én aláírta a megállapodást és India szerves 

részévé vált. Az elsősorban Patel, Nehru, Menon és Mountbatten vezette tárgyalásokat 

követően India csapatokat szállított Srinagarba, amivel megkezdődött az első indo-pakisztáni 

háború (habár egyik fél sem deklarálta háborúnak a konfliktust). Az indiai hadseregnek 

decemberre sikerült visszaszorítani a behatolókat 30 km-re Pakisztán határáig. A front itt 

megmerevedett és a januárban újra kiújuló harcokat megelőzően az indiai kormány felkérte az 

Egyesült Nemzetek Szövetségét a kasmíri kérdés rendezésére.
228

 Az ENSZ BT számos 

tárgyalást kezdeményezett 1948. január és augusztus között, de egyik sem hozta meg a kívánt 

eredményt. A Tanács látogatásokat tett mindkét országban, amely eredményekéként 1948. 

augusztus 13-án meghozta határozatát, amelynek értelmében felszólítja a feleket a tűzszünet 

megkötésére, Indiának és Pakisztánnak egyaránt ki kell vonnia csapatait kasmírból, bizonyos 

területeken ENSZ békefenntartók állomásoznak és népszavazást kell tartani.
229

 Miután az 

ENSZ közvetítésével megszületett a tűzszünet Pakisztán biztosította a Kasmír-völgyet övező 

                                                             
228 KEAY, 2000. 512-513. 
229 RACINE, 2002. 42-43. 
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hegyvonulatokat és a völgy nyugati részét, ahol kikiáltották Azad (Szabad) Kasmírt. India 

Jammu és Kasmír többi, kétharmad részét, tudhatta magáénak, ám megegyezés nem született, 

valamint a csapatok kivonása és a népszavazás kiírása sem történt meg.
230

  

 

(e) Sardar Patel politikai öröksége 

 

Miután Vallabhbhai Patel sikeresen levezényelte a hercegi államok integrációját és az 

1947. augusztus 15-ig nem csatlakozott uralkodókkal is lezárta a tárgyalásokat a független 

India egységét 1949-re semmilyen külső, vagy belső tényező nem veszélyeztette. Patel 

szerepe a diplomáciai tárgyalásokban egyedülálló volt és a Brit Korona kivonulásával az 

ország adminisztratív rendszerének kiépítése/újraértelmezése szintén hozzátartozott 

belügyminiszteri tevékenységeihez. A módszereit és megoldásait tekintve gyakran alakult ki 

konfliktus közte és Nehru között, de Gandhihoz való lojalitása élete végéig a kormányban 

tartotta. Gandhi szerint Indiának szüksége volt Nehrura és Patelre, hogy megteremtsék és 

megőrizzék az ország függetlenségét. 1948. január 30-án Gandhi meggyőzte Patelt, hogy 

próbáljon meg együttműködni az egyre nagyobb hatalmat képviselő Nehruval a belügyeket 

illetően és ne távozzon a belügyi tárca éléről. A beszélgetést követően pár perccel Nathuram 

Godse meggyilkolta Gandhit.
231

 Patel hibásnak érezte magát, hogy nem tudta megvédeni 

közeli barátját, de minden erejével a tragédiát követő esetleges vallási összetűzések 

megelőzésére koncentrált. Patelt több kritika is érte az eset kapcsán, de Nehru kiállt mellette 

és minden fórumon kettejük összehangolt munkájáról beszélt. Habár a nyilvánosság felé 

valóban a két politikus közreműködése csapódott le, Nehru és Patel véleménye a 

későbbiekben (pl. Hyderabad beolvasztásánál, vagy a kasmíri helyzet konszolidálásában) 

gyakran különbözött. Gandhi halála óta Patel egészségügyi állapota megromlott és többször 

benyújtotta lemondását, amit Nehru nem fogadott el. A kormányzati munkában végig jelentős 

részt vállaló Patel 1950 decemberében elszenvedte második szívinfarktusát és 15-én 

meghalt.
232

  

Patel öröksége a mai napig érzékelhető Indiában. Számos kórház, iskola és állami 

intézet viseli a nevét.
233

 Az indiai nemzetépítés azon kevés figurái közé tartozik, akik 
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 GANDHI, 1990. 467.  
232 GANDHI, 1990. 530. 
233 Például a Gujarat-i Sardar Patel Állami Egyetem; Sardar Patel Műszaki Intézet Bombayben; Sardar Patel 
Kórház Ahmedabadban; Sardar Vallabhbhai Patel Országos Rendőrakadémia Hyderabadban stb. 
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személyükkel képesek voltak megteremteni a nemzet egységét a múltban és emlékezetük által 

a jelenben. Már életében megkapta a „sardar” elnevezést, de több más névvel is illették. Patel 

India „Acélembere”, „Bismarckja” és „Bardol Oroszlánja”.
234

 A nemzetépítési folyamatban 

Patel egy kevésbé látványos, ám technikai és hatékonysági szempontból központi szerepet 

töltött be. Rövid és több szempontból hiányos fejezetünk (nem említettük például Patel 

alkotmányozó munkáját) csupán azt szerette volna bemutatni, hogy a jól ismert Nehru-Gandhi 

tengely mellett a szubsztanciális, egész Indiát érintő kérdésekben ott volt Sardar Patel, aki 

határozottan és néha kompromisszumok nélkül hozott meg súlyos kormányzati döntéseket. Az 

indiai függetlenség kivívásában tehát inkább kongresszista triumvirátusról kell beszéljünk, 

mert Patel munkássága végig tetten érhető volt a britek elleni küzdelmekben és nemzeti 

egység megteremtésében.   

 

(4.1.2.)  Sardar Vallabhbhai Patel történetiségének politikai felhasználásai 

 

(a) Bevezetés 

 

Ebben a fejezetben kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk a Bharatiya Janata Párt 

(BJP) nemzetépítő törekvéseit és azok mögöttes tartalmát, valamint rekonstruáljuk, hogy 

miként használták föl az egység (számukra hindu egység) megteremtésének érdekében Sardar 

Vallabhbhai Patel történelmi szerepét. Látni fogjuk, hogy Patel történetiségét hogyan 

igyekeztek saját céljaik szerint értelmezni és felhasználni. A BJP közéleti retorikája gyakran 

egyfajta öncélú szinkretista politikai attitűdben nyilvánult meg, amely a - Rokkan-i 

értelemben vett – politikai törésvonalak hatásait kihasználva a minél szélesebb körű 

társadalmi legitimáció megteremtésére törekedett. Ez a legitimáció a BJP esetében 

egyértelműen a hindu identitás hangsúlyozását jelentette és azt az ambíciót szolgálta, hogy 

egy kollektív identitás létrehozásával politikai hegemóniát gyakoroljon a Kongresszus Párt 

fölött. Sardar Patel és a BJP politikai cselekedeteinek összemosása legalább két szimbolikus 

térben, lokális és nemzeti szinten zajlott. Nem állíthatjuk, hogy vizsgálatunk minden részletre 

kiterjedően képes bemutatni a hindu nacionalista kormányzat szimbolikus politikáját, de 

választ kaphatunk arra a kérdésre: hogyan próbálták meg Sardar Patel politikai örökségét 

                                                             
234 A Bismarckkal való összehasonlítás több forrásban is tetten érthető. A hasonlat egyértelműen az államokat 

egységesítő szerepére utal, bár azt a Bardol-i mozgalom szervezésekor viselt jellegzetes bajusza miatt kezdték el 
a 19. századi német kancellárhoz hasonlítani.  KRISHNA, 2007. 32. 



118 

 

kisajátítani és milyen politikai akciókat próbáltak meg Patel nevének felhasználásával 

elfogadtatni a közvéleménnyel?  

 

 (b) Sardar Patel és a muszlim kérdés 

 

Elsőként érdemes megnéznünk az egyik leggyakrabban felemlegetett Patel-

problematikát, nevezetesen azt a feltételezést, hogy Sardar Patel a Pakisztán elszakadása 

körüli érában több olyan intézkedést hozott, amely sértette az indiai muszlim kisebbség jogait.  

Az erről szóló diskurzusok azt a kérdést feszegették, vajon Patel vallásossága beszivárgott-e 

politikai döntéseibe, vagy sem. Az tény, hogy sokkal nagyobb teret engedett a hindu 

érdekeknek, mint Nehru, de az alkotmányozási folyamatban ugyanúgy a szekuláris államra 

szavazott, mint a többi Kongresszus párti vezető. A hindu nacionalista vonal idealista 

államférfi eszményképe a Nehruval szembehelyezkedő hindu államot képviselő politikus volt, 

akit Patel-ben véltek felfedezni, ezért minden eszközzel próbálták azt bizonyítani, hogy ő lett 

volna a megfelelő személy a független India első miniszterelnökének. 

A BJP historizáló diskurzusa alapján Patel a függetlenségi harcban hasonló 

jelentőségű, sőt tetteiben és erényeiben pozitívabb szereplő volt, mint Nehru, vagy más 

Kongresszus párti vezetők, akik kompromisszumra törekvő megalkuvó és populista 

politikájukkal beárnyékolták India első belügyminiszterének dicsőségét. Patel portréjának 

megrajzolásakor az államférfit a „hindu” India hiteles vezetőjeként ábrázolták, aki az 

elszakadás idején kemény kézzel megvédte a hindukat a muszlim agressziótól, míg Nehru és 

Gandhi szemet hunytak a kisebbségi érdekek előtérbe kerülése fölött.  Kétségkívül India 

függetlenségén munkálkodva számos ponton különbözött Vallabhbhai Patel, Jawaharlal 

Nehru és M. K. Gandhi álláspontja, s Patel az utolsó pillanatig ellenezte Pakisztán 

elszakadását Indiától. A véleménykülönbségek ellenére ő vezényelte le az elszakadás 

gyakorlati részét és igyekezett minden lehetséges eszközzel (akár erőszak alkalmazásával is) 

megőrizni India integritását. Azok a kényszerek, amelyek India egységének körvonalazása 

során felmerültek, és amelyeket, mint India egyik befolyásos és felelősségteljes politikusának 

magára kellett vállalnia, nem akadályozták meg abban, hogy saját belátása szerint, minimális 

kompromisszumokkal hajtsa végre elképzeléseit.  

A hercegi államokkal folytatott diplomáciai tárgyalások jelentették Patel számára azt a 

fórumot és módot, amely garantálni tudta, hogy az érdekegyeztetés során felmerülő 

konfliktusok nem okoznak majd lassan gyógyuló sebeket az indiai egység amúgy sem túl 
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szilárd korpuszán. Amikor zsákutcába torkolltak a tárgyalások, nem habozott mozgósítani az 

Indiai Unió hadseregét és kilátásba helyezni a katonai intervenciót. Habár az integráció 

folyamatában csupán egy esetben került sor nyílt erőszak alkalmazására
235

, és a pateli 

„furkósbot” politika eredményesnek bizonyult, Patel politikai kompetenciáját és történelmi 

szerepét mind az akadémiai, mind a politikai diskurzus két kirívó esethez köti. A két 

precedens Junagadh és Hyderabad törpeállamoknak az Indiai Unióba való olvasztását takarta, 

amely a mai napig megosztja a Patelről kialakított emlékezeteket. A vita valójában a körül 

forog, hogy (1) Patel azért lépett fel ennyire drasztikusan e két hercegség ellen, mert a hindu 

érdekek és kisebbségi jogok sérülését látta az államok Pakisztánhoz való csatlakozási (vagy 

önállósodási) szándékában, vagy (2) a két muszlim uralkodó vallási identitása miatt akart 

példát statuálni és offenzív magatartásával üzenetet küldeni a többi muszlim államnak, vagy 

(3) valóban nem látott más kiutat a kérdés rendezésére és elképzelhető, hogy az egység 

garantálása érdekében bármilyen (hindu, vagy nem-hindu) állam ellen hasonlóan járt volna el. 

Az előző fejezetben részletesen tárgyaltuk az integráció folyamatát és a szakirodalom 

konszenzusára építve mutattuk be Sardar Patel szerepét a nemzetépítésben, amely nem 

tulajdonít semmilyen vallási indíttatást az integrációban tanúsított erőskezű fellépésének.  

Ezzel szemben az elsősorban muszlim narratíva Patel-t muszlimellenesnek állította be, aki a 

hindu érdekeket szem előtt tartva fegyverekkel kényszerítette a két államot a csatlakozásra 

figyelmen kívül hagyva a muszlim lakosság (vagy a muszlim uralkodó) akaratát. Nem 

szűkíthetjük le ugyanakkor Patel egységesítő tevékenységét Junagadh és Hyderabad 

beolvasztására, habár a korabeli és a későbbi értelmezések mindig a két muszlim uralkodó 

elleni erőszakos fellépésre koncentráltak. Ez a muszlimellenes kép nem csak a politikai, de a 

tudományos közeget is máig megosztja. Sarvepalli Gopal India egyik legismertebb 

történészeként és Nehru közeli munkatársaként kritikusan jegyezte fel, hogy Patel több 

esetben vallásos alapon döntött a muszlim társadalom kárára, vagy a nemzet egységének 

érdekében nem vette figyelembe a muszlim kisebbség jogait. Gopal sokat hivatkozott három 

kötetes Nehru monográfiájának második kötete foglalkozott Patel megkérdőjelezhető 

kisebbségi döntéseivel és hozzáállásával, ti, hogy úgy tekintett a muszlim közösségekre, mint 

túszokra, akikkel sakkban lehet tartani Pakisztánt, ha megsérti a területén élő hinduk jogait. 

Patel azt is nehezményezte, hogy Nehru Delhibe vezényelte a hadsereget a muszlim lakosság 

védelmében az 1947-es elszakadás miatt kitört zavargások miatt, holott nagyobb szükség lett 

                                                             
235 Pontosabban kettő esetben, mivel Jammu-Kashmir térségébe 1947 októberében benyomulta az indiai 
hadsereg és harcokba keveredett a Hari Singh vezette erőkkel.  
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volna rá a határ biztosításánál, mert Pakisztánban a hindu és szikh lakosságot kiűzték 

otthonaikból és hatalmas méretű bevándorlási hullám indult meg, amely ad hoc módón 

létrejött menekült táborokat eredményezett.
236

 Rafiq Zakaria, ismert indiai történész és 

iszlámkutató, elismeri, hogy Patel elszeparálódott a többi Kongresszus tag muszlim-barát 

politikájától és a hindu lakosság, valamint menekültek érdekvédelmét tekintette 

elsődlegesnek, de ez nem azt jelentette, hogy az India területén maradó muszlim kisebbséggel 

szemben igazságtalan, vagy kirekesztő politikát folytatott volna. Pakisztán elszakadását 

követően Patel – mint India belügyminisztere – 1947. szeptember 30-án tartott nyilvános 

beszédében embertelennek és barbárnak nevezte a főleg muszlimok elleni erőszakos 

támadásokat. és felszólította az indiai társadalmat, hogy a változásokra nyugodtan, 

megfontoltan reagáljon, mert „nem azért vívták ki függetlenségüket, hogy még azt az ingatag 

társadalmi egyensúlyt is, amelyet a britek megteremtettek, szétrombolják.”
237

  

Zakaria egy felelősségteljes és körültekintő politikus képét festi meg, aki tisztában volt 

tettei súlyával és következményeivel, ezért semmilyen a társadalom egységét megbontó 

kijelentést nem tett, még akkor sem, ha mint magánembernek más volt az álláspontja. Habár 

Patel ekkor a Kongresszus Párton belüli közelebb állt ahhoz a nyíltan hindu érdekeket 

képviselő frakcióhoz, amelyből 1951-ben (tehát Patel halála után) kivált a Syam Prasad 

Mokarjee által alapított Bharatiya Jana Sangh, nem mutatható ki, hogy a muszlimok ellen 

uszító, vagy kirekesztő politikát folytatott volna. Éppen ellenkezőleg, azt próbálta megértetni 

a hindu társadalommal, hogy India egysége csak akkor maradhat fent, ha megpróbálnak 

együtt élni a kisebbségekkel, és együtt találnak megoldásokat a felmerülő társadalmi 

problémákra.  

 

(c) Narendra Modi mint Sardar Patel politikai örököse 

 

A BJP, hasonlóan Gopal nézetéhez, Patelt muszlim ellenesnek nyilvánította, de ezt 

inkább erénynek látta, semmint vezetői jellemhibának, vagy értéktelített politikai attitűdnek.  

A BJP vezetők arra a szelektív emlékezetre építettek, amely Patelnek, mint a hinduk 

védelmezőjének és a muszlim érdekekkel intenzíven szembeszálló, az indiai egységet 

létrehozó, államférfinak állított szobrot. Az általunk vizsgált esetben Narendra Modi BJP 

politikus, Gujarat állam főminisztere (Chief minister) a Tribune India és más indiai napilap 

                                                             
236 GOPAL, Sarvepalli: Jawaharlal Nehru, Vol.: 2. Delhi, Oxford University Press, 1979. 15-16.  
237 ZAKARIA, Rafiq: Sardar Patel and Indian Muslims. An Analysis of His Relations with Muslims Before and 
After Partitiion. Mumbai, Bharatiya Vidya Bhavan, 1996. 50-55. 
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hasábjain megjelent cikkek szerint, választási beszédeiben és nyilatkozataiban saját magát 

Sardar Patel politikai inkarnációjának nevezte, és nyíltan hirdette, hogy rokonszenvezik az 

egykori belügyminiszter nézeteivel.
238

 Itt nem csupán egy választási beszéd, vagy kampány 

elemzését kívánjuk bemutatni, sokkal inkább azt a politikai akaratot, amely Gujarat állam 

emlékezetébe ivódott képet (Sardar Patel, mint a függetlenségi harc egyik főszereplője és 

India egységének megteremtője) használja fel, manipulálja és hamisítja az aktuális politikai 

érdek szerint. A sajtóban megjelent híradások és kritikai álláspontok közül leginkább a neves 

kolumnista Venkatraman Gangadhar Narendra Modi as Sardar Patel, An odious comparison, 

a strange claim c. cikkét vesszük alapul, mivel ez az írás mutatja be talán legérzékletesebben 

milyen torzított és történetietlen tükörben szemlélte Sardar Patel képét a választási siker 

érdekében magát Patel örököseként feltüntető Narendra Modi.
239

 

Gangadhar cikkének vezérmotívuma alapján a 2002-es helyi választásokon a BJP 

egyfajta örökösödési versenyt indított Sardar Patel politikai hagyatékáért és negligálva azt a 

történeti tényt, hogy Patel egész karrierje során a Kongresszus Párt vezetőségéhez tartozott, 

kialakítottak egy pro-hindu Patel jelentésváltozatot. Nem állíthatjuk, hogy a függetlenségi 

harc és India egységesítésének története során nem fordult volna elő, hogy Patel 

kinyilvánította volna hindu vallásosságát, de ez soha nem befolyásolta döntéseiben, és 

semmilyen jelét nem adta annak, hogy támogatta volna az akkori Rashtriya Swayamsevak 

Sangh muszlim ellenes tevékenységét. Amikor fény derült Nathuram Godse vélt, vagy valós 

kapcsolatára a hindu nacionalista mozgalmakkal (vagy azok vezetőségével), Patel volt az, aki 

csírájában akarta elfojtani a merénylet utáni vallásközösségi (communal) zavargásokat és 

betiltotta az RSS működését. Hiteltelennek tűnik tehát, hogy az RSS-el nyíltan szoros 

kapcsolatot ápoló BJP kontinuitást látott Sardar Patel és Narendra Modi politikai céljai 

között.
240

 Sokkal inkább kivehető a BJP azon szándéka, hogy a kollektív emlékezetben 

pozitív figuraként tovább élő, ünnepelt államférfi bőrébe bújva meggyőzze a választókat arról, 

hogy szavazatukkal Sardar Patel dicsőséges tetteivel azonosulnak és követik azokat, akik a 

grand homme nyomdokaiban lépkednek.  

                                                             
238 A helyi kampányuk sikere érdekében a BJP Sardar Patel történeti alakját igyekezett felhasználni, mivel Patel 

helyi születésű és emléke élénken él a Gujarat-i társadalomban.   
239 Úgy gondoljuk érdemes részletesebb foglalkozni a cikk mondanivalójával, mivel a politikai események 

bemutatásán túl részletesen foglalkozik Sardar Patel emlékezetének továbbélésével és a róla szóló politikai 

diskurzusok konfrontációival. GANGADHAR, Venkatraman: Narendra Modi as Sardar Patel, An odious 

comparison, a strange claim. The Tribune India, Chandigarh, 2002. november 13.  
240 GANGADHAR, 2002. 
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A folyamat lényege egyértelműen, egyrészt, Sardar Patel politikai hagyatékának 

kisajátítása, másrészt, egy lokális identitás kialakítása, amelyben Patel múltbéli nemzetépítő 

cselekedetei (vagy azok hatásai) és a BJP jelenkori politikai nézetei összeérni látszanak. Patel 

politikai, kulturális és társadalmi munkájának ismeretében ugyanakkor kijelenthető, hogy a 

BJP ennek az örökségnek csupán egy részét emelte be saját programjába ezzel tovább torzítva 

a Sardar Patelról folytatott diskurzust. Azzal pedig, hogy Narendra Modi Patelt a hindu 

érdekek és a „vallás igaz megváltójának”
241

 nevezte egy újabb fogalmi zavart generált, mivel 

Patel hindusága csakugyan megmutatkozott, mikor (példának okáért) a tolerancia, elfogadás 

és békés egymás mellett élés jegyében felszólította az indiai lakosságot a vallásközösségi 

erőszak befejezésére, de nem abban az értelemben, ami a hindu szupremáciát jelentette volna 

a kisebbség fölött. Modi itt a hindu alatt, az inkább politikai, semmint teológiai, Hindutva 

kifejezést értette, amely egy hindu nacionalista konstrukció és sem Patel, sem az akkori hindu 

nacionalista mozgalmak nem használták a pateli politika leírására. Ezzel Modi lényegében 

dekontextualizálta Patel nemzetépítő tevékenységét, és egy olyan értelmezési mezőt 

konstruált, amely effektíve semmilyen közéleti narratívában nem létezett. V. Gangadhar 

keserűen meg is jegyzi cikke végén, hogy mindezek ellenére Narendra Modi teljes mértékben 

élvezi a gujarati hinduk bizalmát.
242

 Maga a Patelről kialakított BJP interpretáció lehetett torz, 

vagy történetietlen, de mint politikai koncepció eredményesen működött, és meghozta a 

választási diadalt Narendra Modi számára. A 2002. október 15-én aratott gujarati választási 

győzelem lehetővé tette Modi számára, hogy teljesen újjászervezze az állami közigazgatást és 

még tovább növelje a BJP helyi befolyását.
243

 Ezzel az eredménnyel Modi nem csupán 

megállította az 1999 óta egyre inkább népszerűtlen BJP hanyatlását és sikerült Gujarat 

államot majdnem teljes egészében „sáfrány színűre” festenie, hanem a legnépszerűbb (és 

egyben a sajtóban talán máig legvitatottabb) BJP politikussá lépett elő a túlnyomórészt hindu 

lakta területeken. A Tribune India tudósítása alapján, a választási eredmények kiszivárgása 

közben Gandhinagar utcáit ellepte a sáfrány színű sálat viselő aktivisták csoportja és ünnepi 

hangulatban édességet osztottak a járókelőknek.  

Modi több körzetbe is ellátogatott, és találkozott követőivel, akik táncolva fogadták a 

földcsuszamlásszerű győzelem első számú emberét. Modi híveihez intézett beszédében 

                                                             
241 GANGADHAR, 2002. 
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 GANGADHAR, 2002.  
243 A BJP a helyi törvényhozó testületben 117-ről 126-ra növelte a taglétszámát (182 az összlétszám), amíg a 

legnagyobb ellenzéki pártnak, az Indiai Kongresszus Pártnak, csupán 51 szék jutott. Így a BJP 2/3-os elsöprő 
többséggel rendelkezett az állami szintű törvényhozásban. és kinevezett miniszterei révén a végrehajtásban is.  
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megjegyezte, hogy ez volt az első olyan választás, ahol a Kongresszus kénytelen volt 

elismerni Sardar Patel elsőségét Jawaharlal Nehru fölött.
244

 A BJP győzelme és Patel múltbéli 

érdemei között Modi megpróbált kapcsolatot teremteni és egyfajta szakralitást adni a 

folyamatnak, mert szerinte jelentősége, sőt üzenete volt annak, hogy a kampányt Patel 

születésnapján (október 31.) kezdték meg Karamsandban (Patel szülővárosa) és halála 

napjának évfordulóján (december 15.) arattak diadalt.
245

 A siker titkát fürkésző kérdésekre 

Modi azzal válaszolt, hogy ez nem egy párt, hanem a gujarati büszkeség és 50 millió gujarati 

polgár győzelme.
246

 A politikai retorikán túl feltételezhetjük azt, hogy Modi, tudatában volt a 

gujarati hindu tömegek vallásosságának és egészen egyszerűen kijátszotta a hindu kártyát. A 

kampány időszakban beszédeivel tovább erősítette a hindu vallásos identitást és új 

egységesítő dimenziót is kölcsönzött neki azzal, hogy Sardar Patel emlékét a  hindu identitás 

részévé tette.
247

 A központi problematika tehát továbbra is a múlt, Sardar Patel emlékezetének 

felhasználása a vallásos tömegek mobilizálása céljából, amely polarizálta az amúgy is 

megosztott helyi társadalmat. Mivel mindenképpen lehetetlennek tűnt komolyan belegondolni 

abba, hogy a BJP egy merőben újfajta elemre építve alakítsa ki politikai programját és 

nyújtson azonosulási pontokat a társdalomnak, már a kampány kezdetén a múlt átformálására 

kellett szavazniuk. Sardar Patel alakjának közvetlen politikai eszközzé alakítása során a 

következményeinek és mellékhatásainak gondolata fel sem merült egyik felelős BJP politikus 

fejében sem, mivel egyrészt, a közvélemény őrködő szerepét nem találták befolyásoló 

tényezőnek, másrészt a hindu és nem-hindu tömegek közti feszültséget egyelőre 

hasznosíthatónak tartották. Az indiai napilapok hasábjain megjelenő túlnyomórészt kritikus és 

figyelmeztető írások nem jutottak el a választókig, mivel a BJP kampányhadjárata és 

vezetőinek mozgósító beszédeitől hangos körútja egy primerebb kapcsolatot tudott létesíteni 

az emberekkel, mint az írott sajtó.  

Annak érdekében, hogy a  párt minél közvetlenebb módon eljusson a választókhoz 

Modi ún. „gaurav yatra”-kat,
248

 avagy a gujarati büszkeség feltámasztását, visszaállítását 

célzó zarándoklatszerű az egész országot átszelő körmeneteket szervezett. A felvonulásnak és 

magának a Modi által kezdeményezett decemberre előrehozott állami szintű választásoknak 

valójában a 2002. február 27-i vonatmerénylet és az azt követő vallásközösségi (communal) 

                                                             
244 SOOD, Prashant: Cong blames defeat on Hindutva wave. Tribune India, Ahmedabad, 2002. december 15. 
245 SOOD, 2002. 
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 Gujarat lakossága az állam hivatalos honlapja alapján: 60, 383, 628. Forrás: Official Gujarat State Portal. 

http://www.gujaratindia.com/state-profile/demography.htm   (2011.06.25.) 
247 SOOD, 2002. 
248 gaurav yatra (büszkeség menet) BJP justifies ’gaurav yatra.’ The Hindu, 2002. augusztus 21. 
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zavargások utáni társadalmi bizonytalanság adta meg az alkalmat. Az Ayodhya-ba hindu 

aktivistákat szállító vonatot a Gujarat állambeli Godhra városában felgyújtották, amelynek 

következtében 58-an (főként gyerekek és nők) az életüket vesztették. A tragédiát követően 

Gujarat számos pontján zavargások és muszlim ellenes atrocitások törtek ki, és több mint 

2000-en (főleg muszlimok) haltak meg a pogromokban. A Modi kormányzat és a helyi 

rendőrség felelőssége az erőszakos cselekmények eszkalálódásában kérdéses maradt, mivel a 

hatalmi szervek hathatós beavatkozása nélkül két hónapon keresztül tombolt a vérengzés.
249

  

Az ellenzéki pártok Modi lemondását követelték, aki erre válaszként kérelmezte az új 

választásokat, hogy visszaállítsa renoméját és megmutassa, még mindig élvezi a gujaratiak 

bizalmát. A BJP szóvivője, Mukhtar Abbas Naqvi szerint az ellenzéki pártok 

propagandájának és nem a zavargásoknak volt köszönhető, hogy a gujarati kormányról 

negatív kép alakult ki a médiában.
250

 Naqvi azzal vádolta az ellenzéket, hogy a sajtóban tett 

kijelentéseikkel átpolitizálták a zavargásokat és a gujarati emberek kollektív bűneként 

tűntettek föl.
251

 

 A gaurav yatra felvonulásokra a BJP szerint szükség volt a párt megtépázott 

pozíciójának, valamint a gujarati emberek büszkeségének (és a negatív ellenzéki propaganda 

okozta károk) helyreállítása céljából. A párt augusztus 20-án jelentette be, hogy a yatra első 

állomása szeptember 3-án Kheda-ban lesz megtartva, mivel ott voltak a legsúlyosabb harcok a 

hindu és a muszlim közösségek között. A közel másfél hónaposra tervezett „büszkeség 

menet” létjogosultsága már júliusban az ellenzéki pártok kereszttüzébe került, mivel féltek, 

hogy ez a fajta direkt, vallási érzületre ható politikai kampány csak olaj a tűzre, és egy újabb 

vallásközösségi (communal) erőszakhullámot válthat ki. A BJP gujarati vezetője, Rajendra 

Singh Rana a menetet a vallásos Jagannatha Yatra fesztiválhoz hasonlította, amely a hindu 

közösségekben, főleg Jagannatha Puriban, Orissa államban, népszerű és örömteli ünnepnek 

számít. Rana ugyanakkor hozzáfűzte, hogy a gaurav yatra a választási kampány keretén belül 

fog elindulni és nem lesz vallásos felhangja.
252

 Ezt az ellentmondást nem sikerült feloldaniuk 

a yatra szervezőinek, mert vegyítve jelentek meg abban vallásos és párt szimbólumok.  

 A hindu vallási és pártjelképekkel kevert felvonulások menete nagyjából mindenhol 

ugyanúgy zajlott, vagyis először vallásos dalokat játszottak, majd Modi, Rana és más BJP 
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vezetők mondtak beszédet, amelyek elsősorban a hindu közösségek erejéről szóltak és/vagy a 

Kongresszus pártvezető Sonia Gandhi-t, valamint Pervez Musharraf pakisztáni elnököt 

kritizálták.
253

 A beszédeket követően éjszakába nyúló zenei előadás következett, amelyet a 

tömegek általában kitörő örömmel fogadtak, de a sajtó sem tudósított rendbontásról egy 

esetben sem. Talán érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy Modi egyik beszédében 

(szeptember 9.) muszlim-ellenes kijelentéseket tett, amelyeket a yatra vezetője, Jayanta Baroti 

később tagadott, de az előkerült hangfelvételek,
254

 ha mást nem is igazoltak, de 

ellentmondásosnak mutatták Modi szavait.
255

 Azért tartjuk lényegesnek kiemelni, hogy a 

felvonulások szervezetten és a társadalmi viszonyokhoz mérten békésen zajlottak, mert a BJP-

nek egyáltalán nem állt érdekében, hogy egy újabb erőszakhullámot robbantson ki. Modi a 

szeptember 9-i szerencsétlenül megfogalmazott és kisebbségellenesnek érthető beszédét 

igyekezett korrigálni.  A szeptember második felében indult újabb yatra alkalmával ugyanis, 

az indiai nemzet egységének kifejezése céljából megjegyezte, hogy a hinduk és muszlimok 

együttes erővel harcoltak a brit uralom ellen és közösen vívták ki India függetlenségét.
256

 Az 

egyensúlyozó politikai retorika ellenére a gaurav yatra nem tudta a poszt-godhrai helyzetet 

stabilizálni és azzal, hogy a gyűléseken gyakran a „Godhra, Godhra” szavakat skandálták – 

amely egyértelműen a merényletben meghalt hinduk tragédiáját ültette el újra és újra a 

kommunikatív emlékezetben – csak tovább szították a hinduk és a muszlimok közti 

indulatokat.
257

 Habár a BJP vezéralakja és India akkori miniszterelnöke, Atal Bihari 

Vajpayee, bejelentette, hogy a godhrai események nem válhatnak kampánytémává, Modi 

választási plakátjain (Modi arcképének hátterében egy lángoló vonat) és beszédeiben 

folyamatosan előbukkantak a merényletre utaló motívumok.
258

 A yatra menetének egy újabb 

tragédia vetett véget, mivel szeptember 25-én Gujarat fővárosában, Gandhinagarban két 

terrorista betört a hívekkel teli hindu Akshardham templomba, és tüzet nyitott a tömegre. A 

templomon belül foglyokat ejtettek, akiket a rendőrség szabadított ki, miután megostromolták 

a templomot és a két terroristát lelőtték.
259

 Az esetet az indiai pártok terrorcselekménynek 

                                                             
253 VYAS, Sudhir: Crowd caned after CM's yatra speech at Morbi. The Times of India, Ahmedabad, 2002. 

október 29.  
254 Modi’s anti-minority speech aired, Gujarat Govt sees Opposition hand. The Indian Express, Ahmedabad/New 

Delhi, 2002. szeptember 15.  
255 Snubbed, Modi sticks to safe topics. The Indian Express, Ahmedabad/New Delhi, 2002. szeptember 11.  
256 Modi launches second phase of Gaurav Yatra, The Times of India, Ahmedabad, 2002. szeptember 14.   
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minősítették, és egységesen elítélték a több mint 30 halottat és 80 sebesültet maga után hagyó 

merényletet.
260

 A történtekért az egyik legjobban szervezett és legnagyobb iszlám 

terrorcsoportot a Lashkar-e-Taiba-t („A Tiszták Serege, vagy Az Igazak Serege”) tették meg 

felelőssé. Mivel a Lashkar-e-Taiba túlnyomó részt Pakisztán területéről indította meg az 

akcióit; a kormányzati körökben felmerült a gyanú, hogy a pakisztáni állam is támogatta a 

szervezett merényletet. Egy kormányzati közlés a két terroristát pakisztáninak nevezte, vagyis 

nem a terrorszervezet tagjaiként kezelte őket, hanem Pakisztán ügynökeiként.
261

 Végül a két 

ország közti törékeny béke megőrzése érdekében az indiai kormány nem vizsgálta tovább 

Pakisztán szerepét és a hindu közösség elleni terrorista szervezet által végrehajtott 

provokációnak minősítette az incidenst.  

Narendra Modi szeptember 25-én bejelentette, hogy a merényletben elhunytak emléke 

előtt tisztelegve elhalasztja a hétvégi yatra-t és novemberre, vagy decemberre, a választások 

előtti pár hétre tette a következő alkalmat, hogy ne veszélyeztesse a vallásközösségi feszültség 

elmérgesedését.
262

 Modi bejelentése ellenére az ellenzéki politikusok teljes mértékben 

elítélték az Akshardham templomban történt tragédia utáni kampányt, mert szerintük a BJP 

egyrészt, a választási sikerek érdekében felhasználja és átpolitizálja a godhrai és a 

gandhinagari tragédiákat, és figyelmen kívül hagyja a társadalmi feszültséget, másrészt a 

kampánykörúton a saját Hindutva politikájukat Sardar Patel alakjával próbálják meg 

legitimálni. A BJP novemberi és decemberi yatra megmozdulása békésen valósult meg, és 

legnagyobb sikereit a poszt-godhrai vérengzések által sújtott területeken érte el, ami jelzi, 

hogy elsősorban a hinduk számára próbáltak valamilyen vigaszt nyújtani és megadni 

számukra a hindu összetartozásból következő szolidáritást.   

A Modi kormányzat a vallásközösségi (communal) zavargások alatt tanúsított 

tehetetlensége miatt indított korrekciós politikai körút csupán a hindu szavazói kört erősítette 

meg, de nem hozott társadalmi konszenzust a muszlim kisebbségekkel való békés egymás 

mellett élés terén. V. Gangadhar nyomán feltételezhetjük, hogy Sardar Patel soha nem adott 

volna engedélyt hasonló, a hindu identitást erősítő, kampányra. Patel munkásságát tekintve a 

legfontosabb számára az egység és a rend megteremtése volt, amely elvek egyáltalán nem 

álltak összhangban a Modi-féle politikai irányvonallal. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
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Sardar Patel nem tűrte meg a közösség egységét fenyegető provokatív, radikális és 

kisebbségellenes szervezeteket, vagy megmozdulásokat, ezért alakjának, örökségének 

felhasználása egy újabb konstruált hagyománnyá vált, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a 

BJP-vel együttműködő, a párt testvérszervezete, VHP a yatra-k során folyamatosan 

propagálta a godhrai tragédia vallási oldalát.
263

 Sardar Patel nevének repetitív használata és a 

politikai akciókba való bevonása a Patel-BJP kontinuitás kitalációját akarta elhelyezni a 

köztudatban. A vallásos jellegű, de lényegében politikai rítusok (yatra-k) ismétlődésével 

Modi egyaránt hagyományt teremtett a kampánymódszer és az emlékezetpolitika terén is. Ez 

utóbbi számunkra azért lényeges, mert a folytonos utalások Patel múltbéli tetteire egy új 

legitimációs mezőt teremtenek, amelyben Modi és más BJP korifeusok megtalálni vélik az 

aktuális politikai agendához szükséges magyarázatokat. Mint minden új, vagy kitalált 

hagyomány a régiek elhalványulása után a megmaradt űr csak egy részét töltik ki,
264

 vagyis a 

BJP nem képes egy teljes Patel narratíva megkonstruálására, ezért az ő interpretációjuk 

mindig töredezett marad.  

 

(d) A Somnath-templom és Ayodhya problematikája 

 

A gyakran vitákat kiváltó megemlékezések Sardar Vallabhbhai Patel szerepéről azt 

mutatják, hogy alakja nem kellően feldolgozott sem az akadémiai, sem pedig a közéleti 

diskurzusokban. A BJP kormányzati idejében nemcsak Narendra Modi kampánya alatt került 

Patel legitimációjának kérdése a politikai ellentétek kereszttüzébe, hanem a BJP veterán 

politikusa, A. B. Vajpayee miniszterelnök helyettese, Lal Krishna Advani nyilatkozatai és 

beszédei is halmozottan tartalmaztak konstruált elemeket. Az 1927-ben született L. K. Advani 

Vajpayee miniszterelnök helyettese (2002-2004) és belügyminisztere (1998-2004) volt, 

valamint a BJP egyik legismertebb, máig aktív és domináns politikusaként tartják számon. 

Advani nevét és politikai tevékenységét meglehetősen negatívan jegyezte/jegyzi a sajtó és a 

szakirodalom túlnyomó része, mivel, ahogyan azt már egy korábbi fejezetben említettük, az 

1992-es Babri Mosjid lerombolása és az azt követő véres vallásközösségek közti 

összecsapások kirobbanásáért őt tartják felelősnek.
265
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Az ún. ratha yatra („szekér felvonulás”) mozgalom,
266

 amelyet Advani indított el 

1990. szeptember 25-én, Deendayal Upadhyaya születésének napján, hogy hirdesse a 

Hindutva elveit és népszerűsítse a BJP-t az ayodyhai Babri Mosjid lerombolásában 

kulminálódott.
267

 Advani hivatalos honlapja szerint a 10.000 km-es yatra-nak nem az volt a 

konkrét célja, hogy beavatkozzon a Mandir-Mosjid vitába,
268

 de a zarándokút szellemisége 

igenis „kapcsolódott Ram Janmabhumi [„Ráma szülőföldje”] felszabadításához”.
269

 Annyiban 

mindenképpen, hogy Adani a yatra során három olyan alapvető kérdést vetett föl, amely 

szerinte ott bujkált az emberek kollektív tudatalattijában, de a megtorlástól félve senki sem 

merte az 1947 óta uralkodó pszeudó-szekularistáknak (értsd: Kongresszus párti politikusok – 

a szerző) szegezni: „1. Mi a szekularizmus? Mit nevezünk vallásközi erőszaknak 

(communalism)? 2. Elérhető-e a nemzeti integritás a vallási kisebbség folyamatos 

kiszolgálásával? 3. A kormány miért nem tudja elutasítani a kisebbségizmus kultuszát?”
270

 Az 

oldal szerint a yatra hatalmas siker volt, amely a politikai mobilizáció terén soha nem látott 

népszerűségnek örvendett és az „egység, a kulturális nacionalizmus egyszerű üzenete, 

valamint a megbékítés és kisebbségizmus konvencionális bölcsességének megkérdőjelezése 

magával ragadta az emberek képzelőerejét. A yatra erkölcsi és forradalmi jellegét nézve 

Advani a Gandhi által indított 1930-as „sómenet”-hez hasonlította.”
271

 Talán 

megkockáztatható az a kijelentés, hogy a három kérdésnek 1990-ben sokkal kevesebb 

relevanciája volt, mint napjainkban vagy, egészen konkrétan az 1992-es vallásközösségi 

zavargások óta van. Nem teljesen meggyőző az a magyarázat, hogy éppen ezeknek a 

kérdéseknek a megválaszolása lett volna a BJP, akár másodlagos célja is egy olyan 

tömegmozgalom elindításával, amely teljes mértékben explicit módon akart hatni az emberek 

                                                                                                                                                                                              
feljelentése alapján az indiai Legfelsőbb Bíróság is foglalkozik a mai napig az üggyel. Részletesebben: SC notice 

to Advani, Thackeray in Babri demolition case. The Times if India.  

 http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-03-04/india/28658386_1_demolition-case-allahabad-high-

court-bal-thackeray (2011. 07. 24.) 
266 „Ratha Yatra” (szekérfesztivál) egy több száz éves vallási ünnep a vaisnava (Visnu hívő) közösségekben. A 

hívek a templomban elhelyezett istenségek szobrait (múrti) egy díszes szekérre rakják és körbeviszik a 
településen, hogy mindenki részesülhessen az áldásban. A hagyomány főleg az Orissa állambeli Jagannatha 

Puriban népszerű, ahol Jagannatha (Visnu, az Univerzum Ura) temploma áll. Puriban három szekeret (három 

istenségnek: Jagannatha, Baladeva, Subhadra) készítenek, amelyeket a hívek húznak és közben zenélnek, 

vallásos énekeket kántálnak és táncolnak.   
267 JAFFRELOT Christophe: Les nationalistes hindous. Paris, Presses de Sciences Po, 1993. 21.  
268 A mandir a hinduk, a mosjid (mecset) a muszlimok temploma.  
269 Advani honlapja: Lal Krishna Advani. A lifetime of service to the nation.  
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vallásos s politikai meggyőződésére és nem kifejezetten a vallásközösségi erőszak 

(communalism), vagy szekularizmus teoretikus megfogalmazásával foglalkozott. Mivel az 

ayodhyai vallásközösségi harcokat teljesen elhallgatja az írás, akár cinikusan is tekinthetnénk 

a konvencionális békés egymás mellett élés átértelmezésére, hiszen az erőszakhullám 

elindítója egyértelműen a yatra alatt elhangzó, muszlimok ellen uszító beszédek és a hinduk 

egységesítésére irányuló törekvések (a Rám templom újjáépítése érdekében) voltak. A 

templom újjáépítésének legitimációját Advani a múltban vélte felfedezni, és tervét 

összekötötte Sardar Vallabhbhai Patel 1948-as kezdeményezésével, amely a Somnath 

templom rekonstruálását jelentette. A templom Gujarat nyugati partvidékén fekszik és egyike 

az eredeti tizenkét Jyotirlinga (Síva egy speciális oszlop formájú megtestesülésének imádata) 

szentélynek, amely a hinduk számára különösen fontos vallási jelentőséggel bír. Az „Örök 

Szentélynek” is szokták nevezni a helyet, mivel a történelem során hatszor rombolták le, és 

hatszor építették újjá, vagyis a pusztítások ellenére a szentély több száz éve folyamatosan 

létezik.  

Amikor Sardar Patel az integráció során ellátogatott Junagadh tartományba, 

megfogalmazódott benne a templom rekonstruálásának terve. A hercegi államok 

beolvasztásának folyamatában Junagadh nawabja, III. Muhammad Mahabat Khanji nem volt 

hajlandó csatalakozni az Indiai Unióhoz, ezért Patel rákényszerítette az uralkodót, hogy adja 

fel a Pakisztánba olvadás tervét. A Somnath templom hetedik újjáépítésének kétségkívül volt 

egy erős politikai tartalma, mivel a vallási és a nemzeti identitás megerősítésére egyaránt 

szükség volt a 80%-ban hinduk által lakott törpeállamban, ahol az elszakadás rémét és az 

integráció alatti politikai/vallási feszültséget a központi hatalom egy szimbolikus tettel akarta 

enyhíteni.  Patelnek nemcsak azért volt kiemelkedően fontos a templom helyreállítása, mert 

Gujarat államban volt, hanem mert ráadásul egy olyan térségben, ahol meggyengülni látszott 

(ha még csak uralkodói szinten is) az Indiai Unióhoz kapcsolódó identitás. Az egység 

érzésének kialakítása/mélyítése a kollektív tudatban nem feltétlenül csak ezen az egy 

projekten keresztül zajlott, de a régi templom elmozdításának és egy új építésének 

szimbolikus üzenete egyértelműen kifejezte az új politikai változás legitimációját. A 

középkori templom romjainak elvitele ellen (ami egyben a múlt eltörlésének aktusaként is 

felfoghatunk) több régész és történész tiltakozott annak érdekében, hogy a politikai akarattól 

függetlenül, a történelmi és régészeti területnek érintetlenül maradjon. A tiltakozásnak nem 

lett eredménye, mivel a templom építése politikai agendává vált és a területet hindu nemzeti 
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emlékhelynek minősítették.
272

 A Patel által kezdeményezett helyreállítást M. K. Gandhi 

üdvözölte és áldását adta a munkálatok megkezdésére,
273

 viszont ragaszkodott hozzá, hogy a 

kormány ne járuljon hozzá anyagilag, mivel ez a lépés veszélyeztette volna az állam 

szekuláris jellegét.
274

 Nehru már kevésbé tűnt lelkesnek a templom renoválásával 

kapcsolatban, de nem ellenezte csak Gandhihoz hasonlóan ragaszkodott az állami szféra 

semlegességéhez. Patel elfogadta Gandhi és Nehru javaslatát és az építkezés finanszírozását 

egy vállalaton keresztül (Somnath Trust) oldották meg.
275

 Gandhi és Patel halála után a 

projektet a Kongresszus Párt egy másik befolyásos politikusa, Kanaiyalal Maneklal Munshi 

(1887-1971) vitte tovább, aki az első Nehru-kabinet mezőgazdasági és élelmezésügyi 

minisztere volt 1950 és 1952 között.  

Munshi vállalta magára az építkezés felügyeletét és Patel beleegyezésére hivatkozva, 

ahogyan Romila Thapar történész fogalmazott, a helyet fokozatosan „a hindu vallásos 

nacionalizmus feltámadása, és az ’idegen’ muszlim uralom alóli felszabadulás ikonjává 

változtatta”.
276

 Habár a régészeti feltárások nem találtak bizonyítékot egy az időszámításunk 

előtt is létező pompázatos templomra (ezek valószínűleg kisebb épületek lehettek), és a 

régészek túlnyomó része nem tartotta történetileg alátámasztottnak, hogy a templom a 

tradicionális somapuri építészeti elvek szerint épül, 1951-ben befejezték a munkálatokat. 

Munshi a május 11-i avatási ceremónia egyik vezérszónokaként arról beszélt, hogy a templom 

helyrehozatala hozzájárult a nemzet kollektív tudatalattijának nyugalmához és ebből a 

szemszögből a kormányzat egyik legfontosabb intézkedése volt. Munshi szerint az egész 

templom renoválása kormányzati program volt, de ez a kijelentés erősen ütközött Nehru 

korábbi nyilatkozataival.
277

 Nehru levelezéseiből egyértelműen látszik, hogy kabinetjének 

tagjai (valamint India első köztársasági elnöke Rajendra Prasad) kedvéért elfogadta a tervet, 

de nem járult hozzá, sőt kifejezetten ellenezte, hogy az állam közvetlenül részese legyen az 

ügynek.
278

 A Somnath templom felépítése tehát nem zajlott viták nélkül és elég jelentősen 

átpolitizált, a nemzet tudatának megerősítését szolgáló programmá minősült, de nem váltott ki 

hosszú távú, elmérgesedett társadalmi vitákat.  
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Ez volt a legfontosabb ok, amiért Advani ezt a példát találta megfelelő hivatkozási 

alapnak saját templomépítő projektjéhez. A Somnath templom és az ayodhyai Ram templom 

történetének számtalan közös pontja volt, mivel a Ram templomot is egy muszlim hódító, 

Baber rombolta le a 16. században, helyére mecsetet épített, ezzel deszakralizálta a hindu 

szent helyet (a hindu nacionalisták szerint ezzel emléket állított a vallási intoleranciának), és 

elindított egy több száz éven át tartó hindu-muszlim ellenségeskedést a hely birtoklásáért. A 

legnagyobb különbség a két eset között viszont az, hogy a Somnath templom helyreállítása 

legális volt és a kormányzat őrködésével történt, amíg az ayodhyai mecset lerombolása 

illegálisan zajlott és a rath yatra szervezők teljes mértékben elvesztették irányításukat az 

események felett, amely tragédiába torkollott. Advani az 1948-as kezdeményezésben és 

abban, hogy Patel támogatta a templom újjáépítését az indiai nemzet újjászületésének 

szimbólumát látta. Az 1990-es yatra nem csak azért rendelkezett szimbolikus elemekkel, mert 

a Hindutva egyik prominens alakjának Upadhyaya-nak a születése napján indult el, hanem a 

helyszín megválasztása is (Somnath) reprezentatív értékű volt.  Advani szerint Somnath volt 

az első fejezete annak a tervnek, amely „az egység, a vallásközösségi egyetértés és kulturális 

azonosság régi szimbólumainak megőrzésére irányult.”
279

 A yatra utolsó állomását pedig 

azért szervezték Ayodhya-ba, mert ezt a hindu szent helyet akarta Advani másodikként 

„felszabadítani” a muszlim dominancia alól, folytatva ezzel a Patel és Munshi által 

megkezdett utat.  

Miután a feldühödött hindu tömeg lerombolta a mecsetet Advani nyilatkozataiban 

többször kifejezte sajnálatát a rath yatra utáni erőszakhullám miatt és 1992. december 6-át, a 

Babri Masjid lerombolásának dátumát, „élete legszomorúbb napjának”
280

 nevezte. A 

zavargásokat követően Advani személyesen látogatott el néhány áldozat családjához, hogy 

kifejezze részvétét.
281

 Jellemző a hindu nacionalista ambivalens politikájára, hogy a gesztus és 

az erőszakot elítélő megnyilvánulásai ellenére Advani továbbra is forszírozta/forszírozza a 

Ram mozgalom létjogosultságát és a templom újjáépítését. Valószínűleg a vallásközösségi 

erőszak vérontás politikai hatásait akarta tompítani Advani azzal az elmélettel, hogy csakúgy, 

mint a Somnath templom újjáépítésénél ő is csak a nemzet (valójában a hindu nemzet [hindu 

rashtra]) egységét akarta szorosabbra fűzni. Itt természetesen keverednek a nemzet 

                                                             
279 Advani honlapja: Lal Krishna Advani. A lifetime of service to the nation.  

http://www.lkadvani.in/eng/content/view/449/295/ (2011.06.12) 
280

 A „the saddest day in my life” kifejezés Advanitól bejárta a sajtót az 1992-es zavargások után, valamint a 

poszt-ayodhyai érában is többször hangoztatta ezt az álláspontját. Advani attempts to do a Sardar Patel, Opp not 

impressed. The Indian Express, Ahmedabad/New Delhi, 2000. augusztus 19. 
281 KHAN, 1999. 288 
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magyarázatok, mert amíg Patel az indiai nemzet fogalma alatt az indiai állampolgárok 

közösségét értette, és a templomépítés aktusa inkább a nemzeti egységet szimbolizálta az 

elszakadt Pakisztánnal szemben, addig Advani nemzet interpretációja a hindu közösséget 

takarta kirekesztve ezzel a nem-hindu társadalmi csoportokat. Ez is tipikus megnyilvánulása 

annak a Perer van der Veer által vallásos nacionalizmusnak nevezett jelenségnek, amely 

leginkább jellemezte a BJP politikai cselekedeteit az 1990-es években.
282

 Ayodhya, a Ram 

templom és Patel számukra csupán eszköz volt a hindu felsőbbrendűség újbóli 

kinyilatkoztatására és a vélt történelmi sérelmek orvoslására. A szimbólumok mozgósító 

hatása és a múlt politikai felhasználása már a yatra kezdetekor egy időzített bombának 

számított és Ayodhya felé közeledve minden alkalommal közelebb került a detonációhoz.    

 

(e) Sardar Patel és az RSS kapcsolata  

 

L. K. Advani erőszakba torkolló rath yatra mozgalma alatt gyakran próbálta beemelni 

Patel személyét és örökségét a politikai diskurzusba, hogy alakján keresztül indokolja 

elképzeléseit, valamint a mecset lerombolása után, megkapja a társadalom bűnbocsánatát.  A 

BJP kormányzati ideje alatt ugyanakkor nem ez volt az egyetlen eset, amikor Advani Sardar 

Patel-ra hivatkozva akarta megteremteni saját tetteinek hátterét és igazolni létjogosultságukat. 

Advani azon törekvése, hogy egy olyan Patel-képet konstruáljon, amely a BJP számára 

koordináta pontként funkcionálhat az éppen aktuális politikai programjukhoz, nem tudta 

meggyőzni sem az akadémikus történetírást, sem a Kongresszus párti politikusokat a 

kontinuitás hitelességéről. A BJP szándékában tetten érhetjük azt a tendenciózus 

megnyilvánulást, amely majdhogynem kétségbe esve keresi a saját, britek ellen harcoló és 

India függetlenségét kivívó hősét (szabadságharcosát). Ezt a (valójában soha nem létezett) hős 

konfigurációt a keménykezű, nyíltan hindu érdekeket védő és Nehru szekuláris politikájával 

olykor szembemenő, de mind a Kongresszusban, mind a társadalmi emlékezetben jobbára 

pozitív figuraként (az előző alfejezetekben említettük, hogy máig vitatott Patel muszlim 

ellenessége) élő Sardar Patelban találták meg.
283

 Ahogyan azt már az előzőekben is 

                                                             
282 VAN DER VEER, Peter: Religious Nationalism : Hindus and Muslims in India. Los Angeles, University of 

California Press, 1994. 1., 100-105. 
283 Hasonló jellemzést láthatunk az RSS és a BJP közeli Organiser napilap hasábjain: KAMATH, M. V.: 

Introspect: Defeat is a golden chance, Organiser, 2004. június 6. ; KAMATH, M. V.:Dynastic rule in India, 
Organiser, 2005. október 30.  
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konstatálhattuk, a fentiekben leírt történelmi alak csak a BJP illuzórikus világában létezett és 

ez az illúzió konfrontálódott a Kongresszus tudatában élő Patel-képpel.  

A BJP kormányzatát gyakran vádolták (főleg az poszt-ayodhyai korszakban) a 

nemzetgyűlésben és a sajtóban egyaránt a kisebbségekkel szembeni fellépései és anti-

szekuláris jellege miatt, amire az volt az általános reakció, hogy csupán a Kongresszus értette 

és magyarázta félre a BJP politikai megmozdulásait.  A hindu nacionalisták értelmezésében a 

kormányzati idejük alatt igazából semmilyen negatív megkülönböztetésben nem volt részük a 

vallási, nyelvi, vagy etnikai kisebbségeknek, és garantáltak minden kisebbségi jogot az indiai 

állam területén. Advanit miniszteri ideje alatt többször a máig kérdéses ayodhyai szerepéről is 

faggatták az alsóházi (lok sabha) felszólalásai után, de Advani ezeket a „rágalmakat” Sardar 

Patel analógiájával magyarázta s hangsúlyozta, hogy Patel tetteit is félreértették, mikor 

megkezdte miniszterségét és következetes, eltökélt politikai lépései miatt muszlimellenesnek 

tartották.
284

 A BJP negatív megítélése továbbra is maradt, mivel az ellenzék nevetségesnek 

tartotta, hogy a kormánypárt rögtön Patel neve mögé rejtőzik, ha a politikusai muszlim 

ellenességét feszegetik, ráadásul egy olyan történelmi ikont választottak pajzsnak, kinek 

elkötelezettsége a Kongresszus Párt iránt megkérdőjelezhetetlen. Ez mindössze egy azon 

esetek közül, amelyek a BJP és a Kongresszus Párt Sardar Patel örökségéért folytatott 

versengéséről szóltak.   

A 2002-es gujarati választások alkalmával a Kongresszus Párt elnöke, Sonia Gandhi 

Sardar Patel szülővárosában Karamsadban tervezte megindítani november 11-én a kampányt, 

hogy választási harcba szálljon L. K. Advani miniszterelnök helyettes és Narendra Modi 

gujarati főminiszter ellen, akik kampányukban magukénak tudták be Patel politikai 

hagyatékát.
285

 A választások, valamint Modi gaurav yatra alatt tanúsított „uszító magatartása” 

miatt a Kongresszus Párt kifogásolta a BJP felelőtlen viselkedését, és nem tartotta 

autentikusnak a Patelre való hivatkozásukat. Az egyik érv a pateli politika és a hindu 

nacionalisták kontinuitása ellen az volt, hogy a BJP együttműködött azokkal a nacionalista 

szervezetekkel (az RSS és a VHP), amelyeket M. K. Gandhi meggyilkolása után maga Patel 

tiltott be uszító és kirekesztő magatartásuk miatt. Advani, aki maga is éveken át tagja volt az 

RSS-nek
286

 kétségbe vonta, hogy Patel saját akaratából döntött volna a szervezetek 

betiltásáról. Más BJP vezetők pedig éppen a Kongresszus Pártot és Sonia Gandhit kritizálták, 
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hogy a gujarati választásokon az eredmények befolyásolása érdekében Sardar Patel nevét 

politikai célokra használták. M. A. Naqvi nem tartotta őszintének, egészen pontosan politikai 

opportunizmusnak nevezte a közvetlenül a gujarati választások előtt Sonia Gandhi azon 

kezdeményezését, hogy az Atal Bihari Vajpayee kormányzat hozzon létre egy Sardar Patel 

alapítványt. Naqvi szerint a Kongresszusnak tudnia kellett volna, hogy a kormányzat már 

legalább 2 éve elkezdett dolgozni a Patel alapítvány létrehozásán, és hasonló kijelentéseivel 

az ellenzék csak a vallásközösségi viszályokat szítja, amelyek már így is a Kongresszus uralta 

államokban a legsúlyosabbak.
287

  

Ahogyan azt az előző alfejezetben láthattuk, a Kongresszus hozzávetőlegesen ugyan 

ezeket a vádakat olvasta a BJP fejére, nevezetesen Patel nevének, örökségének politikai célú 

felhasználását, általában a Patel örökség kisajátítását és a vallásközösségi erőszak szítását.
288

 

A kérdés szintén az, hogy mennyiben lehet valós a BJP követelése egy olyan történeti 

személy iránt, aki egyszer már kinyilvánította a hindu nacionalizmussal szembeni 

ellenérzéseit azzal, hogy betiltotta az akkor még csak artikulátlan politikai formációval 

rendelkező mozgalmat. Úgy is megfogalmazhatjuk a kérdést, hogy a BJP doktrinista RSS-

barát-Patel-felfogása mennyiben politikai konstrukció és mennyiben történeti valóság (itt a 

forrásokban található és a szakirodalom által objektíven étékelt történeti tényeket értjük 

„valóság” alatt).  Az igazság mérlegének megvonását a Kongresszus már abban az 1999-ben 

közzétett levélben látta, amelyben Patel az RSS vezetőjének, M. S. Golwalkarnak, 1948. 

szeptember 11-én írt levelében az RSS vezetőinek beszédeit a közösségre nézve méregnek 

nevezte és „ennek a méregnek a végső eredményeként kellett az országnak szenvednie 

Gandhiji értékes életének elvesztése miatt.”
289

 Patel ebben a levélben egyértelművé tette, 

hogy szükség volt az RSS betiltására, mivel a Gandhi meggyilkolása utáni zavargások 

lecsillapítása érdekében a kormányzatnak fel kellett lépnie az RSS ellen.  A levél szerint „a 

kormányzatban, vagy akár az emberekben még egy jottányi szimpátia sem maradt az RSS 

iránt” főleg mert az RSS emberei Gandhi halálát követően édességet osztogattak kifejezve 

ezzel az eltávozása fölött érzett örömüket.
290

 Az RSS betiltásakor M. S. Golwalkar-t is 

letartóztatták és Patel-el való levelezéséből tudhatjuk, hogy Golwalkar többször leszögezte 
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szervezetének nem volt köze a merénylethez. A gyilkosságot követő vizsgálatokból kiderült, 

hogy az RSS közvetlenül valóban nem volt felelős Gandhi haláláért (a Hindu Mahasabha-t 

nyilvánították a merénylet előkészítőjének), és Patel ezt az eredményt megosztotta Nehruval, 

aki azonban továbbra is károsnak minősítette az RSS tevékenységét.
291

 Ez volt az a Patel és 

Nehru közötti különbözőség, amelyet a BJP megragadott és szinte az 1950-es évektől 

napjainkig folyamatosan újraértelmez, úgy állítva be az eseményeket, hogy Patel engedett 

Nehru nyomásának, pedig ő voltaképpen felmentette volna az RSS-t a vádak alól. Az a Sardar 

Vallabhbhai Patel ugyanakkor, aki Gandhival és később Nehruval szemben megvédte a 

hinduk és a hindu nacionalisták érdekeit pusztán egy elképzelt, vagy kitalált Patel és nem a 

történeti Patel. Utóbbi, mint India első belügyminisztere, annak ellenére, hogy nyíltan és a 

magánéletében következetesen követte a hindu elveket, igyekezett Pakisztán elszakadását 

követően megvédeni az India területén élő muszlimokat, segített Nehrunak tető alá hozni a 

kisebbségi jogok garantálására vonatkozó bilaterális szerződést Liaquat Ali Khan-nal, 

Pakisztán első miniszterelnökével, támogatta az urdu nyelvű rádióadások sugárzását, részt 

vett az alkotmányozás folyamatában, ami végül garantálta (többek között) az országban a 

vallásszabadságot. Szintén Patel volt az, aki egy éven keresztül a Hindu Mahasabha 

szélsőséges csoportjainak célkeresztjébe került, amiért betiltotta az RSS és más hindu 

nacionalista szervezetek tevékenységét.
292

 A függetlenség kikiáltása és a Gandhi halála közti 

hat hónapban Nehru, Gandhi és Patel egy jól működő és erős triumvirátust alkottak. Habár 

Nehru és Patel között voltak komoly véleménykülönbségek főleg a muszlim kisebbség indiai 

beilleszkedésével kapcsolatban, de szubsztanciális az egész nemzetet érintő kérdésekben meg 

tudtak egyezni egymással. Gandhi halála pedig még közelebb vitte egymáshoz a két 

államférfit, és addigi ellentéteiket hátrahagyva mindketten India politikai, gazdasági és 

társadalmi stabilizációjával voltak elfoglalva.  

A fent felsorolt pontok valójában kirántják a talajt a gujarati választáson Patel álarca 

mögé rejtőzött hindu nacionalisták alól és láthatóvá válik mennyire eltorzították és 

kizsákmányolták Sardar Patel történeti örökségét. A többszöri erőszakhullámot kirobbantó 

RSS és BJP akciók stigmáját a nemzeti panteonba beemelt és társadalmilag kanonizált alakok 

mögé bújva próbálták lemosni magukról, amely a történelem öncélú rekonstrukciójához, vagy 
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átértelmezéséhez vezetett.
293

 Ez a torzítás főleg az 1990-es évektől átalakította a Patel-ről 

szóló társadalomtudományos és politikai diskurzus környezetét. Egyre több törekvés 

született/születik, hogy leírják, miként lehet, miként kell értelmezni az indiai történelemben 

Patel szerepét.
294

 A tudományos közeg igyekszik egy értéksemleges politikus képét a 

középpontba állítani, kinek bár voltak megkérdőjelezhető/vitatható tettei, de az akkori 

átalakítások és a poszt-függetlenségi éra lázas berendezése indokolhatják ezeket az 

elhajlásokat. A politikai diskurzus minden résztvevője teljesen egyetért abban a kérdésben, 

hogy Patel egy példaértékű és a nemzet számára kiemelkedően fontos történeti alak, de 

megosztottak azzal kapcsolatban, hogy ennek a rendkívüli érdemekkel rendelkező embernek a 

cselekedetei, mely politikai kurzussal kapcsolhatóak össze. Ennek alapján lehet olvasni 

kisebbségi jogokat védő/ muszlimellenes, elkötelezett Kongresszus párti/hindu nacionalista 

szimpatizáns és kompromisszumokra építő lojális belügyminiszter/következetes Nehru ellenes 

Patel-ekről, hogy csak a legszembetűnőbbeket említsük.   

 

(f) Sardar Patel emlékezete  

 

Mivelhogy Sardar Patel gujarati születésű és politikai pályáját is ott kezdte, a lokális 

emlékezetben elsősorban, mint India függetlenségének és egységének megteremtőjeként élt. 

Patel jelentősége az indiai nemzet integritásának megteremtésében, ahogyan azt már az 

előzőekben láthattuk, vitathatatlan és a szakirodalomban is jól dokumentált.  Mindazonáltal az 

egész függetlenségi folyamatnak csupán egy részét képezte ez a teljesítmény és (talán korai, 

                                                             
293 Érdemes nyomon követni az RSS és Sardar Patel kapcsolatáról folyó diskurzust az angol nyelvű indiai 

napilapokban, amely ugyanazokat a kérdéseket feszegeti, mint akár az 1950-es években, vagyis hogy önálló 

döntés alapján, vagy Nehru parancsára és vonakodva tiltotta-e be Patel az RSS-t.  

Advani should apologise for remarks on Patel: Guj Cong. The Indian Express, 2009. augusztus 26. ; Jaswant's 

rejoinder: Sardar Patel banned RSS, why is he core to BJP? The Indian Express, 2009. augusztus 21.  
294 A következő munkákat tartjuk a legjobban dokumentált és legalaposabb Sardar Patel 

elemzéseknek/életrajzoknak. Ezekben a monográfiákban megtalálhatjuk a történeti és a modern Patel 

értelmezéseket, amelyek egyébként korántsem mutatnak annyira fragmentált képet, mint a politikai diskurzusok. 
Habár a tudományos közeg is folyamatosan termeli a Patel-ről szóló ismeretanyagot nem kérdőjelezi meg 

politikai nagyságát, vagy történeti jelentőségét. Találunk néhány eltérést a Nehru-Patel kapcsolatokat illetően, de 

hindu nacionalista szimpatizánsnak egyik írás sem tartja.  CHOPRA, P. N. : Sardar of India: Biography of 

Vallabhbhai Patel. New Delhi, Allied Publishers, 1996.; CHOPRA, P. N.: Sardar Patel and Partition of India. 

New Delhi, Konark Publishers Pvt. Ltd, 2010.; GANDHI, Rajmohan: Patel: A Life. Ahmedabad, Navajivan Pub. 

House, 1990.; KASHIWALA, Mukesh: Sardar: A Photobiography of Vallabhbhai Patel: The Architect of 

Modern India. New Delhi, One Digital Studio, 2006.; KRISHNA, Balraj: India’s Bismarck. Sardar Vallabhbhai 

Patel. Mumbai, India Source Books, 2007.; KUMAR, Ravindra: Life and Work of Sarad Vallabhbhai Patel, 

New Delhi. Atlantic Publishers and Distributors, 1991.; SHARMA, Sita Ram: Life and Works of Sardar 

Vallabhbhai Patel. Jaipur, Book Enclave, 2005.;, ZAKARIA, Rafiq: Sardar Patel and Indian Muslims. New 

Delhi, Bharatiya Vidya Bahvan, 2001. 

  



137 

 

1950-es halála miatt) alakja, India egészét tekintve nem vált olyan ikonikussá, mint Nehru, 

vagy Gandhi. Patel, mint államférfi és politikus, minden kétséget kizáróan ismert volt mind a 

Kongresszus Pártban, mind az ellenzéki pártokban és az egységesítés levezénylése megadta 

számára a közéleti ismertséget. Országos népszerűsége azonban nem vethető össze M. K. 

Gandhi-éval, akit különböző politikai akciói révén az egész társadalom egy szellemi 

vezetőként értelmezett, és politikai súlya nem mérhető Jawaharlal Nehru-éhoz, akit az 1940-

es években már a párt első számú embereként tartottak számon, majd 1947-től egészen 1964-

ig töltötte be a miniszterelnöki pozíciót. Mégis, az 1990-es évektől tanúi lehetünk egy több 

szintű térbeli (nemzeti, állami, lokális) és politikai (Kongresszus Párt és BJP, kormányzati és 

ellenzéki) változásnak, amely Patel szerepének és jelentőségének az inflálódását jelenti. Az 

állami szintű elismerésre a Nehru-Gandhi család kormányzati évei alatt hivatalosan nem 

került sor, habár Jawaharlal Nehru és Indira Gandhi is még életükben megkapták az indiai 

állam legmagasabb civileknek járó szintű kitüntetését, a Bharat Ratna-díjat.
295

 Pamulaparti 

Venkata Narasimha Rao volt az első teljes ciklust kitöltő miniszterelnök, aki nem a Nehru-

Gandhi családhoz tartozott és a politikai színtéren bebizonyította, hogy a Kongresszus Párt 

működőképes lehet a dinasztia nélkül is. Kormányzati ideje alatt árszervezte, modernizálta és 

hatékonyabbá tette a közigazgatási szférát, valamint jelentős szerepe volt India gazdasági és 

adminisztratív rendszerének konszolidációjában.
296

 A gazdasági és financiális tervek 

bevezetése mellett Rao ciklusának elején 1991-ben Sardar Vallabhbhai Patel részére 

posztumusz odaítélték a Bharat Ratna kitüntetést a közügyekben tett kimagasló 

szolgálataiért.
297

 A Nehru-Gandhi dinasztia nem tartotta lényegesnek megerősíteni Patel 

emlékezetét, valamint a Kongresszus Párt is későn látott hozzá Patel beemeléséhez a nemzeti 

panteonba ezzel teret engedve a BJP-nek, hogy maguknak fedezzék fel Patel politikai 

hagyatékát és megkonstruálják saját Patel-képüket. A BJP szimbolikus politikai aktusokkal 

igyekezett jelentésekkel felruházni ezt a kitalált kontinuitást, amelynek leggyakoribb 

megnyilvánulása Patel emlékének ápolása és a kapcsolat folyamatos megerősítése.   

2002 augusztusában L. K. Advani, miniszterelnök helyettes diplomáciai látogatást tett 

Londonban és az Egyesült Államokban. Londoni látogatásának egyik állomása az indiai 

konzulátuson egy Sardar Patel mellszobor avatása volt, amelyet a londoni Sardar Patel 

                                                             
295 Az indiai kormány honlapja: Bharat Ratna Award. http://india.gov.in/myindia/myindia_frame.php?id=5 

(2011. 07. 03.) 
296

 PRASAD, Kamala: Indian Administration. Politics, Policies and Prospects, Dorling Kindersley, Delhi, 2006. 

34-40. 
297 Az indiai kormány honlapja: http://india.gov.in/myindia/bharatratna_awards_list1.php?start=10 (2011. 07. 
03.) 

http://india.gov.in/myindia/myindia_frame.php?id=5
http://india.gov.in/myindia/bharatratna_awards_list1.php?start=10
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Emlékbizottság (Sardar Patel Memorial Trust) szponzorált. Az avatás nem zajlott 

zökkenőmentes, mivel a helyi muszlim csoportok (Indiai Muszlimok Tanácsa) ellenérzésüket 

fejezték ki, mind Patel, mind Advani személyével kapcsolatban. A szemükben Patel muszlim 

ellenes, mert hindu szélsőségesek (itt a BJP-re gondoltak) a Hindutva egyik vezetőjeként 

kezelik. Az emlékbizottság elnöke  Praveen Amin szerint Patel egész Indiáért, így a 

muszlimokért is harcolt, ezért nem lehet muszlimellenesnek nevezni. Egy másik muszlim 

csoport, az Indiai Muszlim Föderáció (Indian Muslim Federation) Advani rath yatra akcióját 

egyenesen vérengzésnek nevezte, és megvádolták, hogy egy olyan szervezet tagja, amely 

meggyilkolta Mahatma Gandhit.
298

 Itt valószínűleg az RSS-re gondoltak, habár Advani akkor 

már nem vett részt közvetlenül a szervezet munkájában. Feltételezhetjük, hogy egy Indiából 

származó, de India területén kívül működő muszlim csoport alakította ki azt az értelmezést, 

hogy Patel-nak muszlim ellenesnek kellett lennie, ha egy hindu nacionalista kurzus 

támogatását élvezi szobrának avatása. A BJP ezzel egyrészt kinyilvánította, hogy részt vállal 

Patel emlékének gondozásában, másrészt hozzájárult ahhoz a destruktív folyamathoz, amely 

Patel renoméját egyre jobban leépíti azok körében, akik már eddig is fenntartásokkal fogadták 

népszerűsítését. A nyilvános politikai rítusok nem feltétlenül a megemlékezés tárgyának 

megerősítését teszik a kollektív tudatban, hanem új jelentéstartalommal is felruházhatják azt. 

Ez a jelentésváltozat magában hordozza annak a kockázatát, hogy az erőfeszítés közben 

elveszítik (vagy szándékosan elhagyják) a történeti valósággal való kapcsolatot és olyan képet 

konstruálnak, amely hamis identitást sugároz a befogadó közeg felé. Mindez nyomon 

követhető a BJP marketingszerű múlt felidézéseiben, amelyek Indiában és Indián kívül is 

elhintették a Patel-lal való szoros kapcsolat hamis magvait.  

Advani a londoni látogatást követően az Egyesült Államokba utazott, hogy ott az 

egyre szorosabb indiai-amerikai barátság jegyében leleplezzen egy közel 10 méteres Sardar 

Patel szobrot New Jersey-ben, ami közismerten az USA-ba érkező indiaiak első állomása. A 

Royal Albert Palace exkluzív indiai bálterem volt az avatási ceremónia színhelye. Albert 

Jassani indiai származású amerikai üzletember volt az esemény patrónusa, vagyis nem az 

amerikai indiai képviselet adott otthont a szobornak.
299

 Ez mindenképpen jelzi, hogy nem 

kormányzati körökből jött a kezdeményezés, hanem a civil társadalom felől. A civil szféra és 

az idegen országban élő hindu közösségek között e két példa alapján megkockáztathatjuk, 

hogy Sardar Patel alakja ismert és népszerűségnek örvend. Patel ezeknek a csoportoknak a 

                                                             
298 SURI, Sanjay: Advani visit triggers dispute over Patel. The Tribune India, 2002. augusztus 21.  
299 SATYANARAYANAN, S.: Advani to unveil Patel’s statue in New Jersey. The Tribune India, 2002. 
augusztus 15. 
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számára az egység és az összetartozás jelképévé vált, azaz egy politikailag telítetlen 

interpretációja jelent meg. A politikai beavatkozást akkor érhetjük tetten, ha és amikor az 

aktuális politikai hatalom, milyen mértékben, vagy mely politikai szinten képviselteti magát 

ezeken a rendezvényeken. A civil kezdeményezés tárgyát képező történelmi figura, vagy 

esemény számára rendezett ceremónia elképzelhető, hogy pusztán morális kérdés és az 

emlékállítási procedúra a közösség kollektív hálájának a kifejeződése.  Mindazonáltal ha 

racionálisan nézzük, a szoboravatás nem lehet semleges cselekedet, hiszen egy dinamikus 

politikai identitás- és legitimációteremtés is végbemegy ekkor. Az indiai kormány 

miniszterelnök helyettesének megjelenése és diplomáciai látogatásának összekapcsolása 

ezekkel a rendezvényekkel mutatja, hogy a BJP egyfelől a befogadó országok felé jelezte, 

hogy a rezsim azonosul Sardar Patel történeti személyével, másfelől Patel dicsőítésén 

keresztül a helyi közösségek kulturális és politikai identitását erősítette. Az aktus tehát egy 

nemzet-képet és egyben egy Patel interpretációt is közvetített az ország külpolitikai 

partnereinek, valamint az országokban élő indiai kisebbségnek.  

Az Indián kívüli megemlékezések és szimbolikus együttműködési szertartásokon kívül 

Indiában is számos alkalommal fejezte ki a BJP lojalitását a pateli politika iránt. A 

legjelentősebb esemény talán a karamsadi Sardar Vallabhbhai Patel és Veer Vithalbhai Patel 

Emlékhelynél (Sardar Vallabhbhai Patel and Veer Vithalbhai Patel Memorial) tett hivatalos 

látogatás volt, ahol a család nevében Sardar Patel unokája, Bipenbhai Patel, az emlékhely és 

alapítvány részére adományozott Patel személyes használati tárgyai közül néhány darabot, 

mint például a Lord Mountbatten által Patelnak ajándékozott teáskészletet, a függetlenségi 

harcot szimbolizáló rokkáját és azt a sálat, amit Patel az alkotmány aláírásakor viselt.
300

 Az 

eseményre Sardar Patel 129. születési évfordulóján került sor, 2003. október 31-én, ahol 

megjelent Narendra Modi gujarati főminiszter és L. K. Advani miniszterelnök helyettes. A 

megemlékezés legkiemelkedőbb pillanata az 1991-ben Sardar Patelnak adott Bharat Ratna 

kitüntetés átadása volt, amit S. Patel unokája, Bipinbhai Patel adományozott az 

Emlékhelynek. Az ünnepségen Modi arról beszélt, hogy Mahatma Gandhi függetlenségért 

vívott harca nem lett volna teljes Sardar Patel hozzájárulása nélkül, amely a vidéki kisebb 

forradalmi csoportok összefogásában mutatkozott meg. Irónikusnak nevezte, hogy a Nehru-

Gandhi dinasztia legjelentéktelenebb tagjai is hamarabb kapták meg a Bharat Ratna 

kitüntetést, mint Sardar Patel és sajnálatát fejezte ki az iránt, hogy a Kongresszusnak olyan 

                                                             
300 A kézi rokka a független indiai kéziipar és a szabadság jelképe. Az 1930-as évek elején az indiai trikolór 
közepén is ez a jelkép volt látható.  
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sok időbe telt a díj odaítélése. Modi az előzőekhez hozzáfűzte, hogy ha a hétköznapi gujarati 

embert megkérdeznénk mi a véleménye a „Sardarról”, akkor azt válaszolná, hogy az ország 

első miniszterelnökének Patelnak kellett volna lennie. A későbbiekben Modi tiszteletét fejezte 

ki a Patel családnak, mivel annak ellenére, hogy „egy kiváló vezető leszármazottai nem 

használták ki ezt az előnyt politikai karrierjük felépítésében és távol maradtak a politikától. 

Habár van olyan család a politikai színtéren, amely már a negyedik generációjával képviselteti 

magát és nem hajlandó feladni a politikai szereplést.”
301

 Modi ez utóbbi kijelentésével 

egyértelműen a Nehru-Gandhi családra célzott, amely szerinte a poszt-függetlenségi érában 

hatalmas igazságtalanságot követett el azzal, hogy nem jutalmazták semmilyen kitüntetéssel 

Sardar Patel munkáját.
302

Advani hasonlóan Modihoz Patel érdemeit éltette a függetlenségi 

harcokban és a hercegi államok integrációjában, amely nem jött volna létre Patel kiváló 

diplomáciai érzéke és hazafias hozzáállása nélkül. Sardar Patel idősebb testvéréről Vithalbhai-

ról is megemlékezett, akinek emléke teljesen a feledés homályába veszett, pedig nem csupán 

nagy filozófus és a „Sardar” mentora volt, hanem az ország függetlenségi harcában is jelentős 

szerepet vállalt, valamint őt nevezték ki a Központi Törvényhozó Gyűlés szóvivőjének.  

A BJP felszólalásaira a szintén jelen lévő Chunibhai Vaidya Gandhi egykori 

munkatársa, követője és aktív gandhista reagált a sajtóban és kritizálta Modi és Advani 

módszereit, amivel megpróbálták Patelt Gandhi fölé, vagy akár jelentőségében mellé 

helyezni. Vaidya szerint Patelt és Gandhit összehasonlítani olyan, mint az kérdezni „melyik 

nagyobb a csillagok, vagy a Hold.”
303

 A BJP politikusok kijelentéseinek nem volt 

valóságalapja, mert Gandhi volt az, aki ösztönözte Patelt, hogy lépjen be a függetlenségi 

mozgalomba. Vaidya leszögezte, hogy a BJP-nek („sáfrányszínű brigád”) nincsenek hősei, 

ezért próbálták meg saját ikonjukként beállítani Bhagat Singh-et, Subhashchandra Bose-t, 

Swami Vivekananda-t és jelen esetben Sardar Patel-tt. Kanu Brahmbhatt a Gandhi Parivar 

Alapítvány elnöke megjegyezte, hogy ha probléma adódott, Sardar Patel mindig Gandhihoz 

fordult tanácsért. Brahmbhatt szerint a BJP vezetői megpróbálták marginalizálni Gandhit és 

Patelt dicsőíteni helyette, holott valójában lehetetlen Patelt elválasztani Gandhitól.
304

A 

kialakult viták ellenére az esemény egyik házigazdája, Ashok Patel, a Sardar Patel Trust 

                                                             
301 Ez a kijelentés nem teljesen állja meg a helyét, mert Sardar Patel gyermekei, fia Dahyabhai Patel 1958-1973-

ig volt az indiai felsőház, a Rajya Sabha tagja, míg lánya Maniben Patel szintén aktív tagja volt a 

felsőháznak1964-1970-ig. A felsőház honlapja: Parliament of India. Rajya Sabha. Alphabetical List Of All 

Members Of Rajya Sabha Since 1952. http://164.100.47.5/Newmembers/alphabeticallist_all_terms.aspx 

(2011.08. 07.) Gandhi incomplete without Sardar, says Modi. The Times of India, 2003. november 1.   
302 Bapu was incomplete without Sardar Patel, The Indian Express, 2003. november 1.  
303 The Times of India, 2003. november 1.   
304 The Times of India, 2003. november 1.   
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(Sardar Patel Társaság) elnöke, kifejezte örömét azzal kapcsolatban, hogy a Bharat Ratna 

kitüntetés ezentúl az emlékhelyen lesz kiállítva, és amelyet a látogatók kedvéért kiállítási 

tárgyként kezelnek.
305

 Az ünnepélyes keretek között megrendezett eseményen résztvevő BJP 

politikusok újból kihasználták az alkalmat arra, hogy részesei lehessenek a Sardar Patel 

emlékére létrehozott monumentumnak, és rögzítsék a társadalomban kapcsolatukat a „nagy 

emberrel”. Az állami kitüntetéssel Patel hivatalosan is bekerült a nemzet nagyjai közé, de a 

BJP számára vissza-visszatérő elem és fájdalom, hogy ez egyrészt túl későn történt meg, 

mivel a Nehru-Gandhi dinasztia saját prominens tagjait jutalmazta meg, másrészt ezzel az 

elismeréssel nem elég Patel érdemeit lezárni, mert sokkal nagyobb volumenű tetteket hajtott 

végre egy állami kitüntetésnél, amelyet olyan, a BJP felfogásában, kevésbé jelentős 

államférfiak is megkaptak, mint Rajiv Gandhi. A BJP politikusai által elképzelt nemzeti 

identitásban tehát Sardar Patel-nek központi helyet kellene kapnia. A hindu nacionalista 

felfogásban Patel már kitölti a gujarati identitás egy részét – és Modinak talán igazat adhatunk 

abban, hogy az államban valóban élénkebben élt/él Patel képe az egyének emlékeztében, mint 

Nehru, vagy akár Gandhi – de az egész nemzet érdekében végrehajtott cselekedeteinek 

elismerése ki kellene, hogy emelje őt a lokális szintről. Azzal a sokat emlegetett kijelentéssel, 

hogy Patelnek kellett volna lennie India első miniszterelnökének a BJP nyilvánvalóan Nehru 

és ezzel a Kongresszus Párt politikai értékét akarta devalválni. 2009. október 2-án tartották a 

Sardar Vallabhbhai Patel Memorial Trust közösségi termének avató ünnepségét, ahol jelen 

voltak a legjelentősebb kongresszus párti politikusok és az esemény díszvendégeként Pratibha 

Patil, az Indiai Köztársaság elnök asszonya.  

Az avatási ceremóniát Dinsha Patel szintén kongresszus párti államminiszter
306

 

vezényelte le, aki egyben a rendezvény védnöke is volt. Narendra Modi szintén jelen volt, 

hogy lerója tiszteletét Sardar Patel emléke előtt. Dinsha Patel elmondása alapján a szervezők 

eredetileg nem szántak semmilyen szerepet Modinak, de miután a gujarati főminiszter irodája 

többször is zaklatta, hogy Modi a köztársasági elnök mellett kapjon helyet és adjanak neki 

lehetőséget a felszólalásra, beleegyeztek és tarthatott egy rövid, öt perces beszédet. 

Beszédében Modi, habár nem mondta ki Jawaharlal Nehru nevét, de utalt rá, hogy a 

függetlenség kivívása után senki nem érdemelte volna meg jobban a miniszterelnöki pozíciót, 

mint Sardar Patel. Ha ő lett volna az első miniszterelnök, akkor elkerülhetőek lettek volna a 

maharashtri farmerek 1947-es öngyilkosságai (habár Modi nem árulta el ezt vajon hogyan 
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érhette volna el Sardar Patel), nem kellett volna Kasmírnak éveken keresztül szenvednie a 

terror miatt, és óvatosabban kezelte volna az indiai-kínai kapcsolatokat is. Ez utóbbira Modi 

Patel 1950 novemberében Nehrunak írt levelében látta a bizonyítékot, amelyben arra kérte a 

miniszterelnököt, hogy változtassa meg India Kínával való viszonyát és kezelje Kínát 

lehetséges fenyegetésként. A Kongresszus szóvivője, Jayantilal Parmar úgy kommentálta a 

jelen levők között felháborodást kiváltott szavakat, hogy Modi visszaélt a lehetőséggel, mivel 

nem politikai állásfoglalásra kérték föl és tartózkodnia kellett volna ezektől az ellentmondásos 

kijelentésektől.
307

  

Végezetül húzzuk alá, hogy ebben a kontextusban Sardar Patel nem más, mint a BJP 

emlékezetpolitikájának egy eszköze, egy reprezentáció, egy sűrítő szimbólum
308

, amely 

tartalmazza a hazafiúi büszkeséget, a függetlenség kivívásának dicsőségét, India egységének 

megteremtését, a hindu többségi társadalom érdekeinek képviseletét és azt a reményt, hogy 

képzeletbeli miniszterelnöksége leküzdötte volna a Pakisztán elszakadását követő 

szorongásokat, megállította volna a vallásközösségi (communal)  harcokat (vagy nem engedte 

volna, hogy egyáltalán kirobbanjanak), más szóval a hajdani megaláztatások emlékét törölte 

volna és a jövőbeli nagyság ígéretét hordozta volna magában. Ez a „kitalálás” azonban 

halmozottan problematikus, mivel egyrészt, teljes mértékben történetietlen egy olyan képet 

megfesteni, amely valójában nem volt a múlt része (vagy nem a történeti tényekre épült), 

másrészt ezzel olyan érzelmeket gerjeszteni, amelyek nem a valósághoz, hanem egy 

elképzeléshez, egy meg nem történt helyzethez kapcsolódnak potenciális veszélyforrás.  

Hiába ébresztik fel a hazafias érzületet és annak a képzetét, hogy Patel miniszterelnöksége a 

társadalmi, politikai és gazdasági problémákat megoldotta volna, nincs mód a szembesítésre 

és nincs lehetőség ezeket a kijelentéseket ellenőrizni.  

A valóság próbájának a hiányával pedig egy nem létező környezetben tartják az 

egyéneket, akik nem minden esetben képesek különbséget tenni, hogy még mindig a dicső 

hazafi és államférfi eszményét követik, vagy már az illúziót fenntartó politikusok döntéseivel 

                                                             
307 Patel should have been first PM: Modi. Indian Express, 2009. október 02.   

Sonia Gandhi a Kongresszus Párt elnöke a későbbiekben Modi beszédével kapcsolatban megjegyezte, hogy 

Nehru és Patel között nem húzódtak kibékíthetetlen ellentétek és kettejüket szembeállítani egymással az nem 

más, mint a történelem eltorzítása. Sonia Gandhi hozzátette, hogy az esetleges véleménykülönbségek ellenére 

kölcsönösen tisztelték és csodálták egymást, valamint szorosan együttműködtek, hogy megteremtsék India 

egységét és integritását. Cong tries to remove BJP’s Sardar squatter, The Economic Times, 2009. október 02. 

Shakeel Ahmad Kongresszus párti politikus nyilatkozatában örömmel üdvözölte azt, hogy az ellenzék vezetői 

közül akadnak, akik dicsőítik Patelt, aki a Kongressus rendíthetetlen tagja volt, és aki háromszor is betiltotta az 

RSS működését. NICHENAMETLA, Prasad: Now, Modi rakes up Sardar row. Hindustan Times, 2009. október 

02.  
308 EDELMAN, Murray: A politika szimbolikus valósága. Budapest,  L’Harmattan, 2004.11.  
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azonosulnak. A korrekt visszacsatolás hiánya zavarodottságot, tehetetlenséget, 

bizonytalanságot és manipulálhatóságot eredményez, és a hatalom birtokosainak kezébe adja 

a politikai befolyásolhatóság és az abszolút társadalmi kontrol lehetőségét. Talán 

elfogadhatjuk azt a megállapítást, hogy ez ember alapvetően ambivalens lény, ami esetünkben 

azt jelenti, hogy nyilvánvalóan lesznek a társadalomnak olyan csoportjai, akik másként 

értelmezik a BJP politikai törekvéseit, és fenyegetést látnak benne. A társadalom csoportjai 

így túlzottan elszeparálódnak egymástól és tovább mélyíti az eddigi elsődlegesen vallási és 

etnikai megosztottságot, amely újabb és újabb vallásközösségi (communal) zavargásokat 

eredményezhet. Kétség kívül ez a hindu nacionalistákkal szembeni legnagyobb politikai és 

társadalmi félelem, vagyis hogy a következetlen és felelőtlen politikai lépéseikkel olyan 

indulatokat váltanak ki, amelyeket nem lesznek képesek kontrollálni, mint ahogyan nem 

voltak rá képesek 1992-ben és 2002-ben sem.  

 

(g) Sardar Patel emlékhelyek 

 

Az egyik indikátor, amely alapján képet kaphatunk arról, mennyire van országos 

lefedettsége Patel nevének és népszerűségének, az a róla elnevezett közintézmények, 

sportlétesítmények, alapítványok, szobrok és emlékhelyek száma, valamint térbeli kiterjedése. 

Az első olyan nemzeti intézet, amely Sardar Patel nevét viselte az 1948. szeptember 15-én 

alapított Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Sardar Vallabhbhai Patel 

Országos Rendőr Akadémia). Az akadémia létrehozása közvetlenül a Patel kezdeményezésére 

létrehozott Indian Police Service (Indiai Rendőrség) után történt, amikor az Imperial Police 

([Brit] Birodalmi Rendőrség) átadta a szerepet a függetlenség kikiáltását követően szolgálatba 

lépett rendőri szerveknek. Az egész országból toborzó akadémia logisztikai központja 

Delhiben működik a belügyminisztérium alatt, de maga a fő létesítmény, egyben a kiképzés, 

az Andhra Pradesh állam fővárosában Hyderabad-ban van.
309

 Nyilvánvaló üzenete volt a 

rendőrség legfontosabb utánpótlásért felelős intézetét Hyderabad, egykori hercegi államban 

megalapítani, hiszen ez volt az egyik vonakodó állam, amely nem akart csatakozni az Indiai 

Unióhoz és függetlenséget követelt.  

Az 1948 szeptemberében véget ért hadműveletek éppen csak megszilárdították az 

Indiai Unió, és akkor már a független India, hatalmát a térségben, de szükség volt az egység 

                                                             
309 Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. 
http://www.svpnpa.gov.in/Innerpage.aspx?st=About%20Academy&cat=Academy (2011. 07. 12.) 
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és a rend érzetét kifejező intézményre. Ennek a szimbolikus jelentősége a beolvasztás utáni 

érában felerősödött és csakúgy, mint Junagadh-ban a Somnath templom restaurációja, az 

akadémia megalapítása is explicit politikai üzenetként szolgált. Az akadémia azóta is a rend 

és stabilitás egyik jelképének számít, ahol a rendőr-, és tisztavatási ceremóniákon az aktuális 

politikai elit képviselteti magát és felszólalásaival az integritás, valamint a biztonság 

fenntarthatóságát próbálja alátámasztani az új generációs rendfenntartó erők üdvözlésével.
310

  

Az 1950-es években több Sardar Patel nevét viselő oktatási intézményt alapítottak, mint az 

államilag finanszírozott gujarati Sardar Patel University (Sardar Patel Egyetem), a Delhi-i  

Sardar Patel Vidyalaya általános iskola és a bikaneri (Rajasthan) Sardar Patel Medical 

College (Sardar Patel Egészségügyi Főiskola). Az 1955-ben alapított Sardar Patel University 

Gujarat egyik legrégebbi és legnagyobb (15 kart üzemeltető) egyeteme. Az egyetem Anand 

körzetben található Vallabh Vidyanagar városkában, amely valójában az egyetem kampusza 

és azt is Sardar Vallbhbhai Patelről nevezték el.
311

 Ezeken kívül számos más oktatási 

intézményt is meg lehet említeni, mint az 1962-ben alapított, Surat (Gujarat) székhelyű Sardar 

Vallabhbhai National Institute of Technology (Sardar Vallabhbhai Országos Műszaki Intézet), 

a szintén 1962-ben létrehozott Mumbai-i Sardar Patel College of Engeneering (Sardar Patel 

Gépipari Műszaki Főiskola), az 1975-ben országos intézetnek kinevezett ahmedabadi Sardar 

Patel Institute of Economic and Social Research (Sardar Patel Gazdasági és 

Társadalomtudományi Kutató Intézet), az 1997-es vasadi (Gujarat) Sardar Vallabhbhai Patel 

Institute of Technology (Sardar Vallabhbhai Patel Műszaki Intézet) és a 2006-ban Gurgoan 

városában (Haryana állam) létrehozott Sardar Patel College of Education (Sardar Patel 

Tanárképző Főiskola).
312

 A legtöbb ’50-es és ’60-as években alapított iskola a K. M. Munshi 

által igazgatott Bharatiya Vidya Bahavan oktatási alapítványon keresztül jött létre. 

 Az alapítványt 1938-ban hívták életre az oktatás és az indiai kultúra terjesztése 

érdekében.  Munshi kezdeményezésére olyan illusztris figurák csatlakoztak az alapítványhoz, 

mint Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, Chakravarti Rajagopalachari és Sardar Patel.
313

 Az 

országos intézményeken kívül Sardar Patel nevét természetesen Gujarat államban őrzi a 

                                                             
310 A képen Advani tart éppen beszédet az akadémián 2002. október 31-én. 

http://pib.nic.in/archieve/phtgalry/pgyr2002/pg102002/pg31oct2002/311020022.html (2011. 07. 12.) 
311Sardar Patel University. 

http://www2.spuvvn.edu/ (2011. 07. 12.) A Vallabh Sardar Patel keresztnevéből jött, a gujarati nyelvben pedig a 

„vidya” tudást, a „nagar” pedig várost jelent.   
312Sardar Patel Institute of Economic and Social Research.  http://www.spiesr.ac.in/about_spiesr.htm ; Sardar 

Patel College of Education. http://spcoe.com/index.html ; Sardar Patel Institute of Technology.  

http://www.spit.ac.in/about/ ; Sardar Patel College of Engeneering. http://www.spce.ac.in/ ;  Sardar 

Vallabhbhai National Institute Of Technology http://www.svnit.ac.in/ (Az összes letöltve: 2011. 07. 14. ) 
313 The Bharatiya Vidya Bhavan Trust. http://www.bvbdelhi.org/index.html (2011. 07. 12.) 

http://pib.nic.in/archieve/phtgalry/pgyr2002/pg102002/pg31oct2002/311020022.html
http://www2.spuvvn.edu/
http://www.spiesr.ac.in/about_spiesr.htm
http://spcoe.com/index.html
http://www.spit.ac.in/about/
http://www.spce.ac.in/
http://www.svnit.ac.in/
http://www.bvbdelhi.org/index.html
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legtöbb középület és közintézmény. Itt érdemes megjegyezni India nyolcadik 

legforgalmasabb repterét a Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (Sardar Vallabhbhai 

Patel Nemzetközi Repülőtér) ahmedabadi és gandhinagari létesítményeit, az 1964-ben 

felépített Sardar Sarovar gátat Navagam-ban, vagy az 1965-ben épített Sardar Vallabhbhai 

Patel Stadiont Ahmedabad-ban.  Az itt említett, Patel nevét viselő intézmények és egyéb 

objektumok sora közel sem teljesen ugyanakkor arra talán elegendő, hogy alátámasszák 

feltevésünket, mely szerint Sardar Patel emlékezete Gujarat-ban kifejezetten erős, de országos 

elterjedése sem elhanyagolható.  

A helyi és nemzeti Patel identitás megerősítésének az előző alfejezetben elemzett 

politikai dimenzión kívül társadalmi és kulturális jellege is kimutatható Gujaratban két Sardar 

Patel emlékhely működésén keresztül. Az egyik a már említett karamsadi Sardar Vallabhbhai 

Patel and Veer Vithalbhai Patel Memorial, a másik pedig az ahmedabadi Sardar Vallabhbhai 

Patel National Memorial (Sardar Vallabhbhai Patel Nemzeti Emlékhely).
314

 A Karamsad 

székhelyű társaság eredetileg Sardar Vallabhbhai Patel Memorial Fund (Sardar Vallabhbhai 

Patel Emlékalap) néven alakult meg 1964-ben. Az alapító tagok mind a Kongresszus Párt 

prominens képviselői voltak, mint az akkori pénzügyminiszter, későbbi miniszterelnök 

Morarji Desai; Gujarat akkor főminisztere Balwantrai Mehta; Vallabhbhai Patel egykori 

munkatársa és felsőházi képviselő Tribhuvandas Patel; alsóházi képviselő Dabhyabhai 

Vallabhbhai Patel. A későbbiekben felmerült az igény a Társaság átszervezésére és a neves 

gyáros J. V. Patel és Sardar Patel egykori kabinetfőnöke Haribhai M. Patel vezetésével egy, 

az előzőtől szétválasztott új szervezetet hoztak létre 1975-ben Sardar Patel Trust néven. A 

társaság hivatalos honlapja alapján Sardar Patel egy igazi hazafi volt, aki felébresztette az 

országban a nemzeti érzületet, és akinek az ország jóléte mindig előrébb való volt, mint 

egyének, vagy politikai csoportok érdekei.  Sardar Patel nagyszívű, bölcs és eszes ember volt, 

aki bámulatos erővel, vezetői és szervezői képességekkel rendelkezett. Szerette Gujarat-ot 

mégsem volt szűklátókörű, vagy provinciális, mert éppúgy szerette Indiát és hagyományai 

iránt mindig tiszteletet tanúsított.
315

 A leírás egyértelműen Patel eszményi képét örökíti meg 

és teszi közzé, amellyel bármelyik hazafias érzelmű indiai állampolgár azonosulhat. Az 

emlékhely és egyben múzeum Sardar és Vithalbhai Patel szellemiségét hivatott terjeszteni a 

két rendkívüli személy életének és munkájának bemutatásán keresztül. Láthattuk, hogy az 

                                                             
314

 Ez utóbbi csak nevében „nemzeti”, valójában egy regionális kezdeményezés.  
315 Sardar Patel Trust. http://www.sardarpateltrust.org/mainmemorial.htm (2011. 07.22.) A Társaság alapító 

tagjai közül egyik sem állt rokoni kapcsolatban Sardar Vallabhbhai Patel családjával, csupán névazonosságról 
van szó, mivel Gujarat államban a Patel  vezetéknév a leggyakoribb.  

http://www.sardarpateltrust.org/mainmemorial.htm


146 

 

eredeti alapító tagok között nem voltak hindu nacionalisták, de a karamsadi épület avatását a 

BJP vezér Atal Bihari Vajpayee miniszterelnök végezte el Sardar Patel 125. születési 

évfordulójának alkalmából 2000. április 11-én,
316

 amikor Vajpayee szertartásosan 

meggyújtott egy tisztított vaj ámpást és megnyitotta az épületet.
317

 A legfőbb közjogi 

méltóság megjelenése ezen az avató ünnepségen azt jelezte, hogy nem csak a BJP-nek, hanem 

az egész nemzet számára fontos Sardar Patel szerepe. A miniszterelnök itt Patel személyén 

kívül az emlékhelyet is beemelte a köztudatba, és kvázi üzenetet közvetített az ország minden 

állampolgárának, hogy zarándokoljanak el megtekinteni a nemzet nagyja számára emelt 

monumentumot.    

A társaság és az emlékhely egyaránt Patel családi házában Karamsad-ban működik és 

legfontosabb céljai között találhatjuk a következőket: (1) Sardar Vallabhbhai Patel és Veer 

Vithalbhai Patel emlékezetének fenntartása és a fiatalabb generáció ösztönzése az 

eszménykép követésére; (2) a fiatalok körében elterjeszteni a vezetői képességek és a köz 

szolgálatának demokratikus eszményét és gyakorlatát, amit fiataloknak szóló programok 

szervezésével valósítanak meg; (3) egy központ létrehozása a nők és az anyagilag hátrányos 

helyzetű csoportok megsegítése céljából; (4) ösztöndíjak létrehozása diákok és kutatók 

részére; (5) a Patel testvérek családi rezidenciájának fenntartása. A felsorolt célok mellett 11 

pontban találhatjuk meg a központ oktatási tevékenységét, amelyekből a legfontosabbak: (i) a 

kormányzati és civil szférából kiemelkedő kutatókat, közigazgatási,  közéleti és üzleti 

szereplőket hívni, hogy előadásokat tartsanak a jó kormányzás és vezetés elveiről; (ii) diákok 

számára táborokat, vetélkedőket és előadásokat szervezni a demokráciáról; (iii) egyetemekkel 

együttműködve támogatni a Patel testvérekről, vagy a függetlenségi mozgalomról szóló 

kutatásokat és kiadványok megjelentetését; (iv) létrehozni egy a Patel testvérekről készült 

dokumentumokat közzétevő e-könyvtárat és  olvasószobát; (v) az életüket megörökítő fotó 

kiállítást nyitni ésróluk szóló  audiovizuális programokat szervezni.
318

 Három hold nagyságú 

területen fekszik a kertekkel övezett nyolcszögletű épület, ahol a központi 500 férőhelyes 

amfiteátrum-szerű előadóterem található. A termet verandákkal vették körbe, hogy az 

előadások, vagy filmvetítések után a vendégek kényelmes körülmények között társalkodni 

tudjanak. További jól felszerelt három (egy nagyobb és kettő kisebb) terem található még az 

épületben rendezvények, vagy összejövetelek megtartására.  
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 Sardar Patel Trust. http://www.sardarpateltrust.org/futureplans.htm (2011. 07.22.) 
317 Az indiai kormány hivatalos oldalán találhatunk az eseményről egy képet, amint A. B. Vajpayee meggyújtja a 

lámpást: http://pib.nic.in/archieve/phtgalry/pgyr2000/pg042000/pg12apr2000/120420002.html  (2011. 08. 01.) 
318Sardar Patel Trust. http://www.sardarpateltrust.org/activities.htm (2011. 07.22.) 

http://www.sardarpateltrust.org/futureplans.htm
http://pib.nic.in/archieve/phtgalry/pgyr2000/pg042000/pg12apr2000/120420002.html%20(2011
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A létesítményben berendeztek egy könyvárat és olvasószobát egy külön polccal, 

amely a látogatókat Sardar és Vithalbhai Patel életéről szóló könyvekkel várja. A másik, 

személyükről szóló installáció egy újabb teremben helyezkedik el és a Patel testvérek életéről 

készült fotókat mutatja be kronologikus sorrendben. A folyosók ugyanígy képekkel, 

zászlókkal és festményekkel vannak díszítve, valamint 2003 októberétől Patel személyes 

tárgyai, rokkája, ruhái és a Bharat Ratna kitüntetés is megtekinthető. A kiállítás nem 

törekszik minden eszközzel arra, hogy az installációkkal meggyőzze a látogatókat Sardar 

Patel érdemeiről, hanem sokkal inkább bevonja őket Patel életének eseményeibe, és mintegy 

bizonyítékokat mutat be a történet igazolására. Az egész installáció annyira egyszerű, hogy 

nehéz muzeológiai szempontból egy hosszabb elemzést adni róla, mivel hiányzik az elemek, 

eszközök és módszertani szempontok sokszínűsége. Nem beszélhetünk a bemutatott tárgyak 

változatosságáról sem (fényképek, használati tárgyak), mivel valószínűleg nem az volt a 

szervezők célja, hogy az installációk bőségétől káprázó szemű látogatókat az általuk 

érvényesnek ítélt reprezentáció irányába tereljék. A kiállítás inkább egyfajta pedagógiai 

irányultságot követ és elmeséli Sardar és Vithalbhai életét, amely egy időrendi koherencián 

alapul és az egymás után következő képek egy történeti elbeszéléssé állnak össze. A látogatók 

történeti tapasztalatát igyekszik bevonni a képek és tárgyak segítségével, hogy valamennyire 

integrálja az egyének emlékezetét, ami a függetlenség kivívása köré csoportosul. A kiállítás 

nem pusztán a múltról szól, mivel a központ igyekszik átadni Sardar Patel értékálló tudását a 

vetítő teremben sugárzott Patel film által.
319

 Az audiovizuális eszköz alkalmazása a múlt és 

jelen közelségét sugallja, és összeköti a régi tapasztalatokat az új kérdésekkel. Mivel az ide 

látogató fiatalok már nem láthatták Sardar Patelt munka közben, ezért a film megpróbálja 

átadni azokat az erényeket, amelyekből Patel nagysága fakadt. A film és a fényképek is azt a 

célt szolgálják, hogy a demokratikus értékek iránt nyitott fiatal generációnak irányt 

mutassanak a „helyes” vezetői képességeket illetően.  Ebben a megközelítésben bármilyen 

bázis szintű is a kiállítás és maga a múzeum, a színre vitt Patel-történet identitásteremtő. Ez az 

azonosságtudat nem a helyi közösséget, hanem a nemzeti érzületet próbálja meg erősíteni és 

lehetővé tenni az indiai társadalomnak, hogy felismerjék önmagukban a pateli képességeket, 

vagy a vágyat a képességek megszerzésére. Ennek az utóbbi kívánságnak próbál eleget tenni a 

központ a céljai közt említett vezetői képzésekkel és a Patel eszmeiségéről szóló 

előadásokkal. Egy olyan emlékhelyet, múzeumot rendeztek be, ami tehát a demokratikus 

vezetői gyakorlatot a Patel testvérek történeti példáján keresztül mutatja be.  

                                                             
319 Sardar Patel Trust. http://www.sardarpateltrust.org/mainsardar.htm (2011. 07.22.) 
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A másik intézmény, a Sardar Vallbhbhai Patel Foundation (Sardar Vallabhbhai Patel 

Alapítvány), bár vegyíti az előző szervezet működésének funkcióit, eltérő irányultságot és 

célokat követ. Az alapítvány honlapját alapul véve ez egy 2003. június 18-án bejegyzett 

jótékonysági szervezet, amelyr eredetileg az emberi jogok védelmével foglalkozott az arra 

rászoruló szektorokban, de később felelősséget vállalt az egészségügyi éberség fenntartásában 

is. Az alapítványt Ram Avtaar Sastry hozta létre, akinek szeme előtt az a cél lebegett, hogy 

minden emberi lény számára biztosítani kell az életben maradáshoz, politikai részvételhez, 

szociális biztonsághoz és fejlődéshez való körülményeket és jogot. Sastry úgy érezte, hogy az 

üzleti szféra bevonásával tenni kell valamit a hátrányos helyzetű indiai állampolgárok 

helyzetének jobbá tétele és a társadalom fenntartható fejlődése érdekében.  Az alapítvány az 

oktatás előmozdítása terén is nemzeti szintű fejlődést akar elérni főleg a műszaki képzést 

illetően, amely Sastry tolmácsolásában Indiát az első helyre emeli a világtérképen.
320

 Az 

alapítvány idealizált és nagyra törő céljai tehát nem elsősorban, vagy kizárólag Sardar Patel 

népszerűsítéséről szólnak, inkább az alapító személyes álmainak megvalósításáról. Az 

alapítvány honlapján négy fotógalériát találhatunk, amelyek közül kettő Patellel foglalkozik. 

Az egyik bemutatja a jelenleg is aktív Patel emlékezetét ápoló és eszméit hirdető intézeteket, 

valamint Patel életében fontos szerepet játszó és máig fennmaradt épületek fényképeit (pl. 

Patel szülőháza; a karamsadi falusi iskolát, ahová Patel gyerekként járt).
321

 A másik albumban 

Patel életének főbb állomásairól és családjáról láthatunk képeket meglehetősen eklektikusan, 

felfedezhető rendezési elv nélkül, mivel felváltva vannak életének korai, majd későbbi 

szakaszairól képek. Mindazonáltal Patel a képek alapján egyértelműen a függetlenségi 

mozgalomban kulcsszerepet betöltő alakként és Gandhi, valamint Nehru közeli 

munkatársaként jelenik meg. Patel kiemelkedő politikai tevékenysége a képek alapján az 

integrációs folyamatban is megnyilvánult, amit bizonyítanak az eredeti képek digitalizált 

változatai például Patel és Lord Mountbatten tárgyalásáról, vagy Patel és Junagadh nizamja 

közti találkozóról.
322

  

Összességében a galéria igyekszik lefedni Patel életének fontosabb állomásait, és a 

szemlélődő számára ezt dokumentált formában reprezentálni. A maradék két album már nem 

Patelt, hanem az alapítvány létrehozóját Ram Avtaar Sastry-t helyezi a középpontba. 

Lényegében hasonló módszerekkel mutatja be Sastry életét, mint Patelét, vagyis az 

édesanyáról, családról készült eredeti fényképek digitalizált verziói után a fontosabb közéleti 

                                                             
320 Sardar Patel Trust. http://www.sardarpatelfoundation.org/about.htm (2011. 07.23.) 
321 Sardar Patel Trust. http://www.sardarpatelfoundation.org/n-m-t-photogallery.htm (2011. 07.23.) 
322 Sardar Patel Trust. http://www.sardarpatelfoundation.org/photo.htm (2011. 07.23.) 
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szerepléseit (ezt csak feltételezhetjük, mert a képek alatt a néven kívül nincs egyéb 

információ) láthatjuk képekben archiválva. Az oldal alján nézhetjük meg, amikor Sastry 

meglátogatta a karamsadi Sardar Patel Trust szervezetét és találkozott az emlékhely 

vezetőivel.
323

 A negyedik album a szervezet jótékonysági és oktatási programjait hivatott 

bemutatni, de a dátumok és maguk az események megjelölése nélkül csupán az derül ki 

számunkra, hogy Sastry takarókat oszt a rászorulóknak, valamint diákoknak előadásokat 

tartanak. Talán érdemes megemlíteni, hogy a képeken túlnyomórészt Sastry szerepel fölöttébb 

propagandisztikus beállításban, vagyis a legtöbb alkalommal a kamerába néz, miközben egy 

hajléktalan vállára helyezi a takarót. Ezzel természetesen nem értékítéletet akarunk gyakorolni 

a szervezet működése fölött, hiszen az oldalon egy sokkal részletesebb leírás is van a 

humanitárius cselekedetekről,
324

 de fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az oldal képi és 

szövegi tartalmának arányait tekintve, ugyanúgy emléket állított Sastry-nak az alapítvány 

elnökének, mint Sardar Patelnak. Ez természetesen nem egyedül álló a magánemberek, vagy 

csoportok által finanszírozott szervezeteknél, de esetünkben fontos látni, hogy a két szervezet 

közül a Delhi-i székhelyű, Sardar Vallbhbhai Patel Foundation, egy ember, Ram Avtaar 

Sastry, társadalmi ambíciójának gyümölcseként jött létre, míg a karamsadi Sardar Patel Trust 

egy sokkal szélesebb körű társadalmi összefogás eredményeként jött létre.  

A két szervezet Patel interpretációja nagyon hasonló vonulatokat mutat a Patel 

életrajzok összehasonlításakor: Patel szerény körülmények között élő családból és falusi 

környezetből érkezett; általános és középiskolai tanulmányai után bátyjával együtt jogi 

tanulmányokba kezdett; Vallabhbhai önzetlenül mindkettejük angliai továbbtanulását 

támogatta; bátyja politikai karrierbe kezdett és a függetlenségi mozgalom tagja lett, 

Vallabhbhai-t viszont nem érdekelte a mozgalom, az erőszak nélküli ellenállást pedig 

megmosolyogta; Gandhi hatására mégis csatlakozott a függetlenségi törekvésekhez, és 

Gandhi haláláig tartó baráti kapcsolat alakult ki közöttük; az 1927-es Bardol környékén élő 

parasztokat a brit kormányzat rendelete ellen adómegtagadásra biztatta és élükön sikeresen 

kompromisszumra kényszerítette a briteket; a Bardolban történtek és a siker indította el Patelt 

az országos politika felé; az 1930-as években már kulcspozíciót töltött be az Indiai 

Kongresszus szervezetében; az ellenállási akciói miatt letartóztatták, de kiszabadulása után 

újra belevetette magát a politikai életbe és végig egyik kulcsszereplője volt India 

függetlenségi harcának; India integritását ő hozta létre és sikeresen, ha kellett kemény kézzel 

                                                             
323 Sardar Patel Trust. http://www.sardarpatelfoundation.org/founder-photogallery.htm (2011. 07.23.) 
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legyőzte az akadályokat, ami főleg Junagadh és Hyderebad államok elszakadási tervének 

meghiúsítását jelentette; mindezek az egész nemzetért végrehajtott tettek miatt nevezik őt 

„India Acélemberének”, „Gujarat Oroszlánjának” és „Bardol Generálisának”.
325

 Az életrajzok 

historizáló jellege érezteti az olvasóval, hogy India történetének egyik legjelentősebb 

emberéről olvas, aki hősies cselekedetei révén méltóvá vált a társadalom tiszteletére.  

Ha folytatjuk a honlap felderítését, kiderül, hogy a szervezet az oktatási és 

jótékonysági programjain kívül (1) évenkénti Sardar Patel-díj átadást szervez, (2) támogatja a 

Patel-ről szóló könyvek és szakirodalom kiadását, (3) tervezi egy Sardar Patel nevével 

fémjelzett kutatóközpont, előadóterem és könyvtár létrehozását delhiben, (4) elindítana egy 

Sardar Patel nézeteit és örökségét hirdető tévécsatornát az emberi értékek és a nemzeti 

szolidaritás megerősítése céljából.
326

  A Sardar Patel-díjat a szervezet azért hozta létre, mivel 

szerintük manapság az emberek nincsenek teljesen tisztában Patel, „India Acélembere”, 

felejthetetlen (sic) szerepével. A díj hivatalos honlapja szerint annak érdekében, hogy ennek a 

nagyszerű embernek emlékét milliók szívében életben tartsák a Sardar Vallabhbhai 

Foundation, elnevezésű NGO, Patel 131. születési évfordulóján 2006. október 30-án 

megalapította a Sardar Patel-díjat, majd 2009. január 26-án az Indiai Köztársaság Napján 

elindította a Sardar Ratna díj odaítélését. Mindkét díj mottója, hogy a nemzeti integritást 

terjessze az Indián belül és kívül élő indiai állampolgárok és indiai felmenőkkel rendelkezők 

közt. Ezt a filozófiát követve mindazok, akik hozzájárultak nemzeti, vagy nemzetközi szinten 

az integritás fejlesztéséhez, kimagasló szinten segítették a társadalom fejlődését érdemesnek 

bizonyulnak a kitüntetésre. A 

 Sardar Patel-díj odaítélésének kritériumai összesen 42 területen jöhetnek szóba, mint 

például a társadalmi, ifjúságügyi, mezőgazdasági, műszaki, gazdasági fejlesztés, dráma és 

színház, diplomácia, művészet és kultúra, média és kommunikáció, informatika, 

idegtudomány, biológia, környezetvédelem, csillagászat, matematika, újságírás, 

spiritualizmus stb. Minden ellenérzés nélkül konstatálhatjuk, hogy a díj odaítélésének 

nincsenek szűk határai és valójában minden tudományos, vagy közéleti területen kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó egyén által elnyerhető, aki hirdeti Sardar Patel gondolatait és eszméit 

nemzeti, vagy nemzetközi szinten.  A Sardar Ratna elnyerésére szintén több, bár jóval 

konkrétabb területről lehet pályázni: nemzeti egység és integritás, Sardar Patel gondolatainak 

népszerűsítése, Sardar Patel ideológiájának globális terjesztése, világbéke, irodalom és a 

                                                             
325 Sardar Patel Trust. http://sardarpateltrust.org/mainsardar.htm (2011. 07.23.); Sardar Vallabhbhai Patel 
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politikai vezetéselmélet kutatása. Talán első ránézésre nem teljesen világos az egyik pont, 

nevezetesen, hogy mit értenek ’popularization nationalism’ témakör alatt, de ha megnézzük a 

2007-ben díjazottak névsorát a színész Manoj Kumar a „nacionalizmus népszerűsítése a 

filmvásznon” kategóriában kapott Sardar Patel-díjat, valószínűsíthetjük, hogy a már 1960-as 

évek vége óta több nemzeti érzelmű, történeti filmben szereplő színész az indiai nemzeti 

egység megerősítéséért végzett munkájával érdemelte ki a kitüntetést.
327

 A többi díjazott 

közül érdemes kiemelni pár nevet, akik jelölését Sardar Patel gondolatainak terjesztéséért 

fogadott el az egyébként 5 főből álló szelekciós és a 3 főből álló véglegesítő bizottság.
328

 A 

2006-os díjazottak között találhatjuk Ashok J. Patelt, a karamsadi Sardar Patel Társaság 

elnökét, aki Sardar Patel gondolatainak terjesztéséért kapta a díjat, valamint a politológus 

Ravindra Kumart, a Life and Works of Sardar Vallabhbhai Patel c. könyv szerzőjét, aki 

szintén Patel gondolatainak népszerűsítéséért és kiadásáért érdemelte ki a díjat.
329

 A 2007-ben 

a Kongresszus párti politikus Dinsha Patel és a londoni Sardar Patel Memorial Society (Sardar 

Patel Emléktársaság) elnöke, Pravin Amin kapta meg a díjat S. Patel eszméinek 

terjesztéséért.
330

 Érdemes megjegyezni, hogy a díjátadási folyamat úgy tűnik nincs 

átpolitizálva, és nem az aktuális politikusokat részesíti elismerésben, mivel a 38 díjazott közül 

csupán ketten hivatásos politikusok (Dinsha Patel, Yogander Chaudry), a többiek nagyrészt a 

civil szférából (vagy a katonai/rendvédelmi szférából) kerültek a jelöltek közé.  

Az alapítvány és a díj Sardar Patel örökségének terjesztését szolgálja kísérletet téve 

ezzel Patel „nemzetivé” tételére, amelyet a 2008-ban elindított kezdeményezés Patel egykori 

delhi házának emlékhellyé nyilvánításáért is bizonyít. Sastry az alapítvány elnöke a jövőbeni 

tervek közé sorolta a Sardar Patel egykori miniszterelnök helyettes és belügyminiszter 

rezidenciájának (Újdelhi, Aurangzeb út 1.) nemzeti emlékhellyé minősítését.
331

 Mivel az 

ingatlan magánkézben van és a tulajdonosok nem kívánnak megválni tőle, Sastry egy on-line 

kampányt indított, hogy az Aurangzeb úti házat kiürítsék és átalakítsák Sardar Patel nemzeti 

emlékhellyé. Mindeközben két gujarati intézmény (a karamsadi Sardar Patel Trust és az 

                                                             
327 Sardar Vallabhbhai Patel Foundation. http://www.sardarpatelfoundation.org/awards-winner2007.htm (2011. 
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ahmedabadi Sardar Patel Memorial Society) is pályázik a nemzeti emlékhely címre, mert a 

Delhi-i Patel-ház megszerzésére nem tettek kormányzati lépéseket. Dinsha Patel, az 1978-ban 

alapított ahmedabadi Sardar Patel Memorial Trust (Sardar Patel Emlékbizottság) vezetője 

2008-ban kérvényezte az akkori pénzügyminiszter Palaniappan Chidambaramtól, hogy 

nyilvánítsák a karamsadi emlékhelyet nemzeti emlékhellyé, de ez nem történt még meg, s a 

Delhi-i ingatlan megvásárlásával kapcsolatos tárgyalások pedig még folyamatban vannak.
332

  

Sardar Patel helyezése nemzeti kánonba helyezése tehát egy még ma is folyamatban 

lévő esemény, amelyet elsősorban Kongresszus párti politikusok és a civil szféra támogat. Az 

indiai állami szféra ugyanakkor a hindu nacionalista kormányzat leváltása (2004) óta nem 

nyújt anyagi támogatást az emlékhelyek fenntartására, pedig már a karamsadi alapítvány 

vezetői a 2000-es felavatási ceremónia óta nyújtanak be kérelmeket arra hivatkozva, hogy a 

jelenlegi finanszírozási keret nem engedi a nagyobb közönség számára is elérhető programok 

szervezését.
333

 A magán -, vagy civil szféra tartja fenn tehát jelenleg azt a három szervezetet 

(nevezetesen a Sardar Vallbhbhai Patel Foundation, Sardar Patel Trust, Sardar Patel Memorial 

Society), amelyek konkrét céljukként kezelik S. Patel emlékezetének ápolását és eszméinek 

hirdetését. Az állami szféra eddig közvetlenül nem avatkozott bele a működésükbe és eddig 

nem hozott létre egy nemzeti intézetet sem, amely Patel életének állítana örök emléket, 

mégsem mondhatjuk, hogy semleges lenne, vagy közömbösen viszonyulna Patel 

emlékezetéhez, ugyanis a mindenkori kormányzat mindig képviseltette/képviselteti magát a 

jelentősebb Sardar Patel-lel kapcsolatos eseményeken, intézet, vagy alapítvány megnyitásán.  

Sardar Patel személyének népszerűsítése mindent összevetve nem vált nemzeti agendává, 

viszont érdemeinek elismerése és történelmi „nagysága” évről-évre megjelenik az állami 

megemlékezéseken, mint például október 30-án, Patel születési évfordulóján, amikor az indiai 

miniszterelnök tradicionálisan megemlékezik Patel életéről és az indiai egység létrehozásában 

játszott központi szerepéről.
334

  

 

                                                             

332 Sardar Patel awaits national memorial, Times of India, 2008. november 1.  
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(h) A Patel-emlékezet kisajátítása 

In him the savage virtue of the race, 

Revenge and ferocious thoughts were dead; 

Nor did he change; but kept in lofty place  

The wisdom which adversity had bred. 

William Wordsworth
335

 

 

 

Ezzel az idézettel – ami eredetileg a jólelkű Lord Henry Clifford erényeit méltatta – 

jellemzi Rafiq Zakaria Sardar Vallabhbhai Patel helytállását és bölcsességét azokban a 

zivataros időkben, amikor India függetlenségének hajnalán az ország vezetőinek krit ikus 

politikai, társadalmi és gazdasági kérdésekben kellett felelős döntéseket hozniuk. Sardar Patel 

egyike volt azoknak az alapítóatyáknak, akik kivívták India függetlenségét és megteremtették 

a mai India alkotmányos, közigazgatási és szociális alapjait, habár némileg árnyalja a képet, 

hogy a tekintélyelvű közhatalom-gyakorlás volt jellemző döntéseinek túlnyomó részére. Patel 

jelentőségét bátran egy lapon lehet említeni M. K. Gandhi, vagy Jawaharlal Nehru nevével, de 

történeti szerepének feldolgozottsága nem annyira teljes, mint – a nemzetközi 

szakirodalomban is részletesen tárgyalt – a másik két befolyásos vezetőé. Ezt a hiánypótlást 

az akadémikus történetírás az 1990-es évektől egyre inkább igyekszik pótolni annak 

érdekében, hogy minél előbb tisztázza azokat a vitatott kérdéseket, amelyeket a politikai 

akarat örömest használ fel a hatalom megszerzése, vagy megtartása céljából.  

Az aktuális politikai elit a múlt dicső tetteire hivatkozva építi fel társadalmi 

legitimitását, és aktuálpolitikai céljú programjaival azt a tudományos vákuumot tudja a 

leginkább kitölteni, amelyet a szakirodalom által feldolgozatlan területek jelentenek. A Sardar 

Patel-ről folytatott tudományos, politikai és népszerűsítő diskurzusok főleg arról szóltak, 

mennyire mondhatjuk Patel-t pro-hindunak/muszlimellenesnek és hindu nacionalista 

szimpatizánsnak. A szakirodalomra támaszkodva kijelenthetjük, hogy a források egyik 

kijelentést sem támasztják alá, és olyan neves történészek, társadalomtudósok szálltak síkra 

Patel tényszerű és tárgyilagosságra törekvő megítélése érdekében, mint Rafiq Zakaria, vagy 
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Ravindra Kumar. Ennek ellenére az előző fejezetekben láthattuk, hogy a hindu érdekeket 

védő, nacionalista Bharatiya Janata Párt hozzálátott saját Patel-konstrukciójuk társadalmi, 

kulturális és politikai implementálásához.  

A bevezetésben feltett kérdésünkre/kérdéseinkre válaszolva három pontban 

összesíthetjük a vizsgálat során kapott eredményeinket:  

 

(1) Narendra Modi gujarati főminiszterként indított 2002-es gaurav yatra menete politikai 

legitimitását Sardar Patel emlékének átpolitizálásával akarta megteremteni azzal, hogy 

magát Patel örökösének, vagy egészen konkrétan inkarnációjának nevezte. Patel 

történeti alakjának felhasználása Gujarat államban különösen jelentős mobilizációs 

erővel rendelkezett, és sikerre vitte a BJP kampányát. Modi saját politikai kudarcát, 

nevezetesen a Godhra-ban történt merényletet követő hindu-muszlim zavargásokat 

próbálta meg leplezni a gujarati társadalom kollektív emlékezetében élő pozitív Patel-

kép kihasználásával.  

(2) L. K. Advani szintén Patel népszerűségét és múltbéli tetteit adaptálta, hogy legitimálja 

annak az ayodhya-i Ram templom felépítésének jogosságát, amelyik 1992-ben több 

ezer életet követelő vallásközösségi harcokat robbantott ki.  Sardar Patel, mint India 

első belügyminisztere, minden eszközzel azon volt, hogy megteremtse a hindu és a 

muszlim közösségek számára egyaránt elfogadható társadalmi konszenzust. Amikor 

ezt a konszenzust bármilyen hindu, vagy muszlim szervezet fenyegette azonnal 

közbelépett, mert egyrészt, nem hagyta, hogy az India egységének felületén repedések 

keletkezzenek, másrészt biztosítani akarta vallási, etnikai és nyelvi hovatartozástól 

függetlenül az összes indiai állampolgár számára a biztonságos környezetet. Ebből 

következik, hogy Advani nem racionális („empirikus”, „tudományos”) alapon vont 

párhuzamot saját és Patel múltbeli cselekedetei közt, hanem a politikai érdeket 

kiszolgáló irracionális akarat mentén.  

(3) Az Advani, és általánosságba véve a BJP kormányzat, diskurzus stratégiái között 

szerepelt Sardar Patel politikai cselekedeteinek „helyreállítása”, vagyis a pszeudo-

szekuláris ideológia és propaganda történelmi torzításainak korrigálása. A 

rekonstrukció alapján Patel ellenezte Nehru szekuláris politikai irányvonalát és hindu 

identitása egy hindu India felépítése felé vezette volna, ha nem nyomja el ezt a pártban 

domináns Nehru. A kortárs szakirodalom és a sajtóban megjelent tudományos 

megközelítések viszont a BJP hős gyártásának történetietlen folyamatát veszik kritikai 
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elemzés alá (most tekintsünk el attól, hogy a történetírás segítségül hívása politikai 

célú is lehet) és felettébb problematikusnak vélik azt a hindu nacionalista doktrínát, 

hogy Patel szimpatizált volna azokkal a szélsőséges hindu szervezetekkel, amelyeket 

Gandhi meggyilkolása után betiltott. A BJP azzal magyarázza ezt a lépést, hogy Nehru 

kényszerítette Patelt ennek a döntésnek a meghozatalára. A kérdés meglehetősen 

átpolitizált és objektív vizsgálatát megnehezíti a BJP és a Kongresszus Párt versengése 

Patel politikai hagyatékáért, de összességében kijelenthetjük, hogy a BJP által 

felállított Patel kép hamis. Hamis, mivel nem a tényanyag, hanem a szóbeszéd és 

kitalált hagyományok interpretációja azzal a céllal, hogy megkonstruálják a saját 

ideáltipikus nemzeti hősüket.   

Sardar Patel szerepét a kollektív emlékezetben nem kizárólag a BJP 

emlékezetpolitikájának vetületében lehet vizsgálni, hanem azokon az állami, vagy civil 

kezdeményezéseken keresztül is, amelyek zászlajukra Sardar Patel elveinek a népszerűsítését 

tűzték ki. Az általunk bemutatott két szervezet mindenesetre példázza a Sardar Patel 

emlékezetének intézményesült keretek közti megőrzésére irányuló törekvéseket, és annak 

ellenére, hogy személyének megítélése erős politikai visszhangot kapott igyekeznek a civil 

szférában maradni és kerülni az átpolitizálás veszélyét. Mindkét esetben az alapítvány, vagy 

emlékhely vezetői igyekeztek kapcsolódási pontokat létrehozni, amelyek a dicső múlt 

momentumait összekötik a jelen eseményeivel. Sardar Patel személyében leginkább az 

egységesítőt, India integritásának megteremtőjét látják és láttatják mindazokkal, akik 

részesülni akarnak az általuk szervezett programokban. Az elég csekély számú kiállított tárgy 

és fényképgyűjtemény egyelőre didaktikai eszköz marad és azt a célt szolgálja, hogy a 

fiatalabb generáció megtanulja példájából, milyen kvalitású és szellemű vezetőkre van 

szüksége az országnak. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egyik intézet léte, meghatározása, 

vagy működése sem vált ki komoly vitákat, főleg mert a Patel-ről folytatott viták ma 

leginkább arról szólnak, mely politikai párt akarja magáénak tudni, vagy felhasználni politikai 

örökségét.  A sajtó nyilvánosságot felhasználva többek között ezért jelennek meg egymással 

versengve a Patel-alapítványok rendezvényein és arra törekednek, hogy jelenlétükkel, 

szavaikkal rögzítsék igényüket Patel politikai hagyatéka iránt.
336

 A BJP ebben a tekintetben 

sokkal eredményesebb, ami talán betudható a Kongresszus Párt defenzív viselkedésének. 

                                                             
336 A Sardar Patel Trust honlapján az emlékhely egyik rendezvényén, amikor a Bharat Ratna kitüntetés az 

épületbe került, az akkori miniszterelnök helyettes, L. K.. Advani és a gujarati főminiszter, Narendra Modi 
(takarásban) láthatóak. Sardar Patel Trust. http://www.sardarpateltrust.org/memorial.htm (2011. 07. 22.) 

http://www.sardarpateltrust.org/memorial.htm
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Mivel Sardar Patel egész politikai pályafutását az Indiai Kongresszuson belül töltötte, 

és minden erejével segítette Gandhi, majd Nehru munkáját a Kongresszus Párt nem érezte 

szükségét, hogy bizonyítsák Patel az ő hagyományaiknak a része. Amikor azonban a BJP 

elkezdte felmagasztalni tetteit és felnagyítani Patel és Nehru közti nézeteltéréseket a 

Kongresszus folyton ezekre reagált, tehát, ha úgy tetszik, lépéshátrányban volt a BJP-hez 

képest. A vitatott örökség tisztázásához (vagy legalábbis egy új szintre helyezéséhez) 

nélkülözhetetlen lenne egy államilag támogatott nemzeti emlékhely, ahol a Kongresszus Párt 

kinyilvánítja elismerését és büszkeségét Patel érdemei miatt. Ez ugyanakkor valószínűtlennek 

látszik, mert ez elengedhetetlenül is háttérbe szorítaná a Kongresszus jelenlegi nagy alakjait, 

mint Nehru, vagy Gandhi.  Hacsak nem alakítják át a párt és egyben a nemzet nagyjainak 

panteonját egy triumvirátussá Patel politikai hagyatéka ki van szolgáltatva az aktuális politikai 

trendeknek/törekvéseknek/beavatkozásoknak, amelyek átalakíthatják és meghamisíthatják 

Patel történeti szerepvállalását. A politikai hatalomért folyó harcban a felek gyakorta 

kulturális fogalmakat használnak és az emberek történeti tudatát több téren, több módszerrel 

igyekeznek befolyásolni. Az iskolák, nemzeti/lokális intézmények/intézetek, szobrok, 

emlékművek és múzeumok alapítása/elnevezése mind eszközként szolgálnak ebben a 

küzdelemben. Az egész Patel-kérdés súlyát jelzi és a BJP azon törekvésére ad újabb 

tanúbizonyságot, hogy szimbólumokkal rendezze be a teret Narendra Modi 2010-ben 

bejelentett szoborállítási projektje. Modi a BJP eddig 10 éve tartó gujarati kormányzását egy 

gigantikus Sardar Patel szoborral akarja megkoronázni. A Statue of Unity a világ legnagyobb 

szobrának szánják, ami 182 méter magasságával kétszer nagyobb lenne, mint az amerikai 

Szabadság-szobor és négyszer akkora, mint a Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus-szobor. 

Modi ezzel Patel nemzetépítő cselekedeteit akarja halhatatlanná tenni
337

 és emléket állítani 

India Acélemberének.  

Az egység kifejezése itt egyrészt az egész országra, de konkrétan Gujarat államra is 

vonatkozik, mivel Modi köszönetet nyilvánít a szoborral a gujarati emberek áldozatos 

munkájáért, amit a BJP kormányzat eddigi ideje alatt tanúsítottak. A szobor természetesen 

Gujarat-ban kerülne felállításra (2010-ben Modi azt ígérte három éven belül) közel a Sardar 

Sarovar gáthoz a Narmada folyón. A projekt folytatásaként egyrészt Modi szeretne kialakítani 

                                                             
337 Narendra Modi honlapja:  http://www.narendramodi.com/post/Statue-of-Unity.aspx (2011. 09. 10. )Narendra 

Modi a blogjában az 550 hercegi állam integrációját, Patel kiváló adminisztratív/közigazgatási munkáját, a 

Somnath templom újjáépítését és az agrárszféra, valamint a törzsi közösségek megerősítését emeli ki. A BJP 

által favorizált Somnath templom ugyan jelentőségében eltörpül a többi, valóban szubsztanciális politikai 
kérdéshez viszonyítva, de láthatjuk, hogy  a párt minden alkalommal igyekszik egy rangra emelni a többivel.  

http://www.narendramodi.com/post/Statue-of-Unity.aspx
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egy hight-tech múzeumot, ahol bemutatnák India szabadságharcosainak 90 éves (1857-1947) 

küzdelmét, másrész több szobrot (pl. Mahatma Gandhi szobor szülővárosában, a gujarati 

Gandhinagar-ban) kíván felállítani. A Sardar Patel szobor felállításának anyagi hátterét magán 

– és közpénzekből oldanák meg, amely koordinálására már létrehoztak egy alapítványt.
338

 A 

BJP tehát úgy néz ki, bármennyire is a valóságtól elrugaszkodott Patel-konstrukcióval 

rendelkezik, mégis nyerésre áll a Patel örökségéért folytatott küzdelemben. Azzal a politikai 

aktussal, hogy a teret szobrokkal, emlékművekkel és múzeumokkal rendezik be, kétségkívül 

saját politikai nagyságukat reprezentálják, valamint emléket állítanak saját 

halhatatlanságuknak. Talán megkockáztathatjuk, hogy a szimbolikus tér még nagyobb 

politikai nyomás alá kerülhet Indiában, így ha az akadémikus történetírás elszalasztja az 

alkalmat, hogy a Patel körüli kérdéseket tisztázza, mások fogják a történelmet legitimációs, 

vagy identitásteremtő módon felhasználni. 

 

(4.2.) Deendayal Upadhyaya: a hindu nacionalizmus ideológusa és „nemzeti” hőse 

 

(4.2.1.) Upadhyaya szerepvállalása az RSS szervezetének felépítésében 

 

A hindu nacionalizmus egyik, már a függetlenség kivívása előtti célja a hindu állam 

(Hindu Raj) megteremtése volt. M. S. Golwalkar a Bunch of Thoughts c. filozófiai művében a 

hangsúlyt mégsem a hindu államra, hanem a hindu nemzetre (Hindu Rashtra) helyezte. A 

hindu nemzet koncepciója egy sokkal absztraktabb és megfoghatatlanabb fogalom, mint az 

intézményesült állam hindu elvekre épülő formája. Golwalkar szerint „[a] mi hindu nemzet 

koncepciónk nem pusztán egy köteg politikai és gazdasági jogot takar. Elsősorban kulturális 

jellegű. Az életről alkotott ősi és magasztos kulturális értékeink alkotják a lényegét. És csak 

kultúránk szellemének intenzív megújulása adhatja meg nemzeti létünk valós képzetét. Csak 

ez lehet számunkra a megfelelő irány, hogy képesek legyünk szembenézni és megoldani azt a 

megszámlálhatatlanul sok problémát, amellyel ma nemzetünknek szembe kell néznie.”
339

 

Amíg az 1940-es években a Hindu Mahasabha politikusai inkább a hindu állam 

                                                             
338 Modi plans Statue of Unity, twice as high as Statue of Liberty. The Indian Express, 2010. október 27. ; 

A szobor honlapja: http://www.statueofunity.com/ (2011. 09. 10.); A szoborról készített promóciós videó: 

http://www.youtube.com/watch?v=GK5Xcujo4_o (2011. 09. 10.) 
339 „Our concept of Hindu Nation is not a mere bundle of political and economic rights. It is essentially cultural. 

Our ancient and sublime cultural values of life form its life-breath. And it is only an intense rejuvenation of the 

spirit of our culture that can give us the true vision of our national life, and a fruitful direction to all our efforts in 

solving the innumerable problems confronting our nation today.” (A szerző fordítása) GOLWALKAR, M.S. : 
Bunch of Thoughts. Bangalore: Vikrama Prakashan, 1966. 62. 

http://www.statueofunity.com/
http://www.youtube.com/watch?v=GK5Xcujo4_o
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megteremtésére fókuszáltak, addig a hindu nemzet elképzelést egy ifjú sanghista Deendayal 

Upadhyaya kezdte új formába önteni és tovább fejleszteni.  

Deendayal Upadhyaya 1916. szeptember 25-én született egy brahmana családban 

Naga Chandrabhan faluban, Uttar Pradesh állam Mathura körzetében. Miután édesapja 

Bhagwan Prasad 1919-ben, majd 1923-ban édesanyja is meghalt az anyai nagyapja és a 

szűkebb család nevelte fel. A középiskolás években, Kalyan High School, kimagasló 

tanulmányi eredményeket ért el, de az egyetemet egy időre abbahagyta egy rokon elvesztése 

miatti depressziójában.
340

 A Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) szervezethez így már 

1937-ben csatlakozott és miután posztgraduális képzésben megszerezte a diplomáját nem 

vállalt munkát, hanem1942-ben teljes idejét az RSS-nek szentelte.  Először Lakhimpur 

körzetben dolgozott, mint pracharak (propagandista), majd az 1940-es évektől egészen 1951-

ig Uttar Pradesh régiójáért felelős Sah-pran Pracharak (Joint Propaganda Secretary) volt.
341

 

Az idősebb RSS vezetők szemében Upadhyaya testesítette meg az ideális swayamsevak-ot
342

 

(önkéntest) kitartásával, odaadásával és áldozatkészségével. Upadhyaya aszketikus életet 

folytatott, nem házasodott meg, és minden idejét az RSS ideológiájának népszerűsítésére 

fordította. Az 1950-es években indította el a hindi nyelvű Panchjanya hetilapot, amely az RSS 

szócsöve lett, és ahol először megjelentek Upadhyaya filozófiai és teológiai írásai.
343

  

Golwalkar kérésére az 1951-ben megalakult Bharatiya Jana Sangh (BJS) 

szervezetének kiépítésével Upadhyaya kezdett el foglalkozni, hogy a születőben lévő hindu 

nacionalista szervezeteket tömörítő Sangh Parivar (Sangh-ok [Szervezetek] Családja) 

hivatalos pártját létrehozza. Upadhyaya a pártszervezet felépítésén túl még egy megbízást 

kapott, nevezetesen a Jana Sangh doktrínájának kidolgozását. A feladat testhez állónak 

bizonyult, mivel a Panchjanya oldalain megjelent írásaiból Upadhyaya összeállította 1958-

ban a Two Plans: Promises, Performances, Prospects c. esszét, amelyben főleg Nehru 

gazdaságpolitikáját támadta. A Two Plans és egyéb megjelent írásai (pl. Jagatguru 

Sankaracharya, Devaluation: A Great Fall) az előfutárai voltak az 1965-ben kiadott Integral 

Humanism c. fő művének. Ezt a Nehru, Marx, kommunizmus, szabad versenykapitalizmus és 

individualizmus ellenes munkát a Jana Sangh 1965 januárjától fogadta el központi ideológiai, 

                                                             
340  JAFFRELOT Christophe: Hindu nationalism. A reader. Princeton, Princeton University Press, 2007. 139. ;  

SHARMA, Jai Narain: The Political Thought of: Pandit Deendayal Upadhyaya. New Delhi, Concept Publishing 

Company, 2009. 13.  
341

 SHARMA, 2009. 14.  
342 JAFFRELOT, 2007. 140.  
343 BHATT, Chetan: Hindu nationalism. Originy, ideologies and modern myths. New York, Oxford International 
Publishers, 2001. 154.  
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filozófiai és politikai elveként. Az Integral Humanism ellenezte továbbá a gépiesített gyáripar 

fejlesztését és a nyugati gazdasági és kulturális imperializmust. Az ún. „Bharatiya 

nacionalizmus”
344

 ideológiája (Golwalkar nyomán) a fentiekkel egyetemben, a társadalmi 

szerződés eszméjét, mint káros „nyugati” koncepciót is visszautasította.
345

 Ez a megközelítés 

a társadalmat az államiság intézményével szemben (ami a másodlagosnak tűnik) előrébb 

helyezte a fontossági listán, mivel előbbit egy természeten kialakult entitásnak, míg utóbbit 

mesterséges konstrukciónak tartotta. Ahogyan Christophe Jaffrelot is megjegyzi, ez talán 

elfogadható lett volna a társadalmi szinten működő RSS mozgalom ideológiájaként, de 

ellentmondásosnak látszik egy párt doktrínájaként, melynek, legalábbis elméletben, a politikai 

hatalom megszerzése volt a célja.
346

 Upadhyaya a politika dezintegrációban és a lokalitás 

megerősítésében látta az ideológia megvalósításának értelmét. A falusi szinten 

megvalósítandó ősi varna rendszer és a társadalom organikus mivoltának propagálása több 

lényeges ponton is megegyezett Mahatma Gandhi elképzeléseivel. A falusi környezet, mint az 

„igazi India” megtestesülése teljes, egészében a Jana Sangh a vallásos közösségi (communal) 

arcát akarta megváltoztatni és egy spirituálisabb, békés, szociális igazságosságot és társadalmi 

harmóniát hirdető irányba kívánta elmozdítani.
347

 Ez a politikai irány alapvetően változtatta 

meg a mainstream hindu nacionalista arculatot, és az északi-indiai városi polgárságra, 

valamint a közép-indiai vidéki szavazókra épülő elképzelés a politikai mező jobb oldalát 

próbálta meg kitölteni. Az Integral Humanism, mint politikai program, két téma köré 

szerveződött: (hindu) erkölcsi elvek a politikában és a swadeshi-ben (indiai önellátás a 

kézműiparra és a belső piacokra alapozva), valamint a kisipar fejlesztése a gazdaságban. 

Ezeket az általában véve gandhiánus gondolatokat Upadhyaya hindu nacionalista köntösbe 

bújtatta, és arra koncentrált, hogyan lehetne a nemzeti-kulturális értékek/hagyományok 

előtérbe helyezésével kifejleszteni egy nemzeti/hazai gazdasági modellt, amely az embert 

állítja a középpontba a piaci logika helyett, és amely különbözik mind a kapitalizmustól, mind 

a kommunizmustól.  

                                                             
344 A Bharatiya kifejezést Golwalkar kezdte el használni, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy a hivatalos diskurzus 

nem enged semmilyen vallási narratíva használatát az ország ügyeit illetően. A szó Bharat király földjére utal, 

amelyet egyesek a Rg Veda-ban azonosítanak. Mások a Bharata Varsa szóösszetételből származtatják, ami a 

Visnu Purána egyik énekében található. A szó alapjában véve a szubsztrátum megnevezés. A hindu 

nacionalisták az 1960-as évektől következetesen ezt a szót alkalmazták az India helyett, mikor az országról volt 

szó. Ezzel egyrészt az ősi hindu hagyományokhoz való ragaszkodást, másrészt az India szó idegenségét (arab 

források írták Hind-nek és a 17. században a Hindusztán került át az angolba) akarták kifejezni.   
345

 BHATT,  2001. 154. 
346 JAFFRELOT, 2007. 140. 
347 HANSEN, Thomas Blom: The Saffron Wave. Democracy and Hindu Nationalism in Modern India.  
Princeton, Princeton University Press, 1999. 85. 
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A swadeshi és a decentralizáció elve mellett más, radikálisabb gandhiánus gondolatot 

is átvett, mint a swaraj (önrendelkezés), az állami intézményekkel szemben tanúsított 

szkepticizmus és az egyenlőség iránti elkötelezettség. A bázis szintű hasonlóságokon túl 

Upadhyaya elképzelése abban különbözött Gandhi gondolataitól, hogy az egyéneknek 

alárendelt szerepet szánt a nemzet érdekeivel szemben. Ez a meglehetősen etatista és 

nacionalista szemlélet ugyan távol állt Gandhi-tól, de a hindu nacionalizmus nemzetképe is 

megkívánta az individuumok engedelmességét és áldozathozatalát, ha a nagy egész érdekei 

azt kívánják. A gandhiánus elvek hangsúlyozása és a Sangh Parivar újszerű identitása mind 

részesei voltak annak a stratégiának, amely azt szerette volna elérni, hogy a társadalom 

bennük lássa az indiai nacionalizmus továbbélését. Az RSS és a Sangh Parivar valójában 

saját eredetmítoszát akarta ezzel megkonstruálni, és magukat a hindu társadalom 

védelmezőjének mutatták. Upadhyaya és más hindu nacionalista ideológusok (pl. Hedgewar, 

Golwalkar) írásai az RSS heroikus küzdelméről számoltak be, amelyet a britek és a muszlim, 

vagy más nemzetellenes érdekek ellen vívtak.  Az Integral Humanism ugyanakkor több volt 

mint egy legitimációs eszköz az RSS politikai létjogosultságának alátámasztására. Upadhyaya 

filozófiája rögzítette azokat az ideológiai és gyakorlati elveket, amelyekre támaszkodva 

felépíthették a hindu nacionalista politikai törekvések több szinten működtethető 

szervezetét.
348

 

Upadhyaya a szerepe szervezései és ideológiai munkájának köszönhetően 

megerősödött, és 1953-tól 1967-ig a Jana Sangh, titkári posztját töltötte be, majd 1967-ben a 

párt elnökének választották meg. Nem sokáig tudta azonban betölteni ezt a pozíciót, mivel 

1968. február 11-én tisztázatlan körülmények között (valószínűleg gyilkosság következtében) 

elhunyt. Az RSS továbbvitte Upadhyaya ideológiai örökségét, és 1978-ban megalapították a 

Deendayal Research Insitute-ot, amely a mozgalom és a párt (a BJS, majd később a BJP) 

háttérintézményeként működött azzal, hogy kidolgozza az Integral Humanism ideológia 

gyakorlati megvalósítását.
349

 Csakúgy, mint minden kulturális nacionalizmus a hindu 

nacionalizmus is a nemzetet egy, a népet egységesítő fundamentumként értelmezte, amely a 

modernitással szemben majd képes lesz a társadalom organikus rendező elveként működni. 

Upadhyaya szerint az erős ideológiai kontrol és az autoriter politikai berendezkedés garantálja 

a társadalom biztonságát a kiszámíthatatlan és ismeretlen kapitalista gazdasági logikával 

szemben. A hindu kulturális és vallási hagyományok tartalmaznak minden szükséges 

                                                             
348 HANSEN, 1999. 86.  
349 JAFFRELOT, 2007. 140. 
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információt és gyakorlati útmutatást egy önálló indiai (értsd: hindu) nemzet megteremtéséhez. 

Upadhyaya nagyon erős primordialista felfogása alapján a nemzeti fenomén organikus és 

mindig is jelen volt a társdalomban, azonban az idegen hódítók, muszlimok, majd 

keresztények elnyomták. A Jana Sangh politikai célja ennek az ősi rendező elvnek a 

feltámasztása és átültetése a politikai rendszerbe. A folyamat lebonyolítása viszont csak az 

Integral Humanism elvrendszerének gyakorlatba való átültetésével történhet meg. 

 

(4.2.2.) Az Integral Humanism filozófiája 

 

Upadhyaya művének központi tézise az, hogy „a nemzeti identitás semmibe vétele az 

alapvető oka azoknak a problémáknak, amelyekkel Bharat(India)-nak szembe kell néznie.[…] 

Lényeges, hogy gondolkodjunk a nemzeti identitásunkról. E nélkül minden, még a 

függetlenség is elveszíti értelmét. […] Amíg nem vagyunk tisztában a nemzeti 

identitásunkkal, nem tudjuk kiaknázni a bennünk rejlő lehetőségeket. Egy idegen uralom 

elnyomja ezt az identitást. Ezért akarnak a nemzetek függetlenek maradni. Abból a célból, 

hogy saját természetes hajlamaiknak megfelelően tudjanak fejlődni és megtapasztalják az 

önálló fejlődés örömét.”
350

 A szerző számára a nemzeti identitás előtérbe helyezése, 

megértése és megragadása jelentette a megoldást mindazon nehézségekre, amelyek a 

függetlenség kivívása és a modernizáció óta gúzsba kötötték Indiát. Mivel a problémák 

túlnyomó része abból fakadt, hogy India nem tudott saját kultúrájából építkezni, a káros külső 

hatások kiküszöbölése érdekében a belső értékekkel kell felvértezni a nemzetet. A 

nacionalizmust Upadhyaya a „nyugat” által elfogadott izmusok közé sorolta, és úgy vélte, 

hogy azok közül „a legrégibb és legerősebb”.
351

 A nacionalizmus mellett a „nyugat” elfogadta 

még a demokráciát és a szocializmust. Mindezen doktrínák az emberiség magas szintű 

gondolkodását példázzák, de önmagukban nem állják meg a helyüket, mert egyik sem 

tökéletes. A nacionalizmus sem az, mivel megteremtette ugyan a nemzetállamokat, de 

fenyegetést jelent a világbéke megőrzésével szemben. A történelem folyamatában a kezdetben 

egységesítő szerepet betöltő nacionalizmus végül nemzetek közötti konfliktusokhoz vezetett, 

                                                             
350

 „It is essential that we think about our national identity. Without this identity there is no meaning. Of 

independence […]. As long as we are unaware of out national identity, we cannot recognize develop all our 

potentialities. Under alien rule this identity is suppressed. That is why nations wish to remain independent so that 

they can progress according to their natural bent and can experience happiness in their endeavor.[…] The basic 

cause of the problems facing Bharat is the neglect of its national identity.” (A szerző fordítása) 

UPADHYAYA, Deendayal: Integral Humanism. New Delhi, Bharatiya Jana Sangh, 1965. 5.  
351 UPADHYAYA, 1965. 7. 
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amelyek aztán globálissá váltak. Hasonlóan problematikus a másik két ideológia. A 

demokrácia garantálja az egyén szabadságát, de egy kizsákmányoló és monopolista kapitalista 

gazdasági rendszert épített ki. A szocializmus megszűntette a kizsákmányolást, de eltörölte az 

egyén szabadságát és önbecsülését. A „nyugat” nem volt képes arra, hogy egy gyakorlatban is 

működő doktrínát alkosson, ezért „az emberiség összezavarodva áll és nem képes eldönteni, 

melyik a helyes út a jövőbeni fejlődés terén.”
352

 A három nyugati ideológia diszkreditálódása 

miatt Upadhyaya felteszi a kérdést: „lehetséges, hogy a mi kultúránk fogja megmutatni a világ 

számára a megfelelő utat?”
353

 Miután Upadhyaya lezárta esszencialista fogalmakat használó 

érvelését a nyugati doktrínák tökéletlenségéről, rátért a Bharatiya kultúra jellemzésére azzal a 

szándékkal, hogy bemutassa létjogosultságát és életképességét a többi ideológiához képest. 

Érdemes megjegyezni, hogy Upadhyaya alapvetően alkalmazhatónak véli a nacionalizmust, 

mint a nemzetet megteremtő vezérlő elvet, de át kell alakulnia egy kulturális nacionalizmussá, 

amely a nemzeti identitás fenntarthatóságát garantálni tudja.  

A nemzeti egységet, békét és harmóniát Upadhyaya szerint a Bharatiya kultúra 

adhatja meg. Ennek az elvnek az egyik legfontosabb jellemzője, hogy „az életre, mint teljes, 

integrált egészre tekint. Egy integrált nézőpontja van. A részekkel foglalkozni talán egy adott 

szakterült specialistája számára megfelelő lehet, de praktikus szempontból ez a nézet nem 

alkalmazható. A nyugaton egyre nagyobb teret hódító zavarodottságnak ez elsődleges oka az, 

hogy az élet különálló darabjaira tekintenek,  amelyeket rongyszőnyeg minta szerűen raknak 

össze. Elfogadjuk, hogy az életben van diverzitás és pluralitás, de mindig ott kellene lenni 

bennünk a törekvésnek, hogy felfedezzük a mögöttük húzódó egységet. […] Az egység a 

különbözőségben kifejezés (maradt) a Bharatiya kultúra központi gondolata. Ha ezt az 

igazságot teljes szívvel elfogadják, akkor megszűnnek a hatalmak között lévő konfliktusok 

okai.”
354

 Az integrált egészet, az egységet Upadhyaya egy olyan rendező elvnek tekintette, 

amely képes az egyén és a társadalom érdekeit összehangolni. Ez az egység leginkább a 

nemzetben öltött testet. A szöveg szerint a nemzetek már az ókorban is léteztek, de a régi 

nemzetek, mint az ókori görög, vagy egyiptomi letűntek, és újak emelkedtek fel. Ezek a 

                                                             
352 UPADHYAYA, 1965. 13. 
353 UPADHYAYA, 1965. 13. 
354 “The first characteristic of Bharatiya culture is that it looks upon life as an integrated whole. It has an 

integrated viewpoint. To think of parts may be proper for a specialist, but it is not useful from the practical 

standpoint. The confusion in the West arises primarily from its tendency to think of life in sections and then to 

attempt to put them together by patchwork. We do admit that there is diversity and plurality in life, but we have 

always attempted to discover the unity behind them. […] Unity in diversity and the expression of unity in 

various forms have remained the central thought of Bharatiya culture. If this truth is wholeheartedly accepted, 

then there will not exist any cause for conflict among various powers.” (A szerző fordítása) UPADHYAYA, 
1965. 16-17.  
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nemzetek mindig is egységben éltek (itt kivételként az izraeli zsidókat említi), tehát lennie 

kell még másnak is az együttélésen és a földterületen kívül, ami garantálja a nemzetek 

fennmaradását. Ez a tényező „az emberek megvalósítandó céljában rejtőzik. Úgy, mint 

amikor egy csoportnak közös célja, vagy ideálja van. Ha ez a csoport úgy tekint egy 

földdarabra, mint a szülőföldjére és rendelkezik egy közös misszióval, akkor egy nemzetet 

alkot. Abban az esetben, ha a két összetevő – az eszme, vagy a szülőföld – hiányzik, nem 

beszélhetünk nemzetről. A testben létezik egy ’én’, az egyén lényege; amennyiben megszakad 

a kapcsolata a testtől, az egyén meghal. Hasonlóképpen a nemzetnek is van egy ideája, 

eszménye, fundamentuma, vagy lelke.”
355

 Születésétől kezdve az ember lélekkel rendelkezik, 

de mikor a lélek kiszáll a testből, és új testbe költözik, változatlan marad. A nemzetnek is van 

lelke, amit a Jana Sangh egy terminus technicusszal illetett: chiti. Ez a „csoport belső 

lényege. Minden egyénekből álló csoportnak van egy belső természete. Ugyanígy, minden 

társadalomnak van egy belső természete, ami veleszületett és nem a történelmi változások 

eredménye.”
356

 Ez a nemzetdefiníció nagyon hasonlít Ernest Renan nemzetfelfogásához, 

amely a nemzetet szintén egy léleknek, egy szellemi alapelvnek írta le. Renan elméletében is 

fontos szerepet kapott a nemzet jellemzésében a szülőföld eszménye és a közös kulturális 

kötődések, mint a történeti tapasztalat, vagy a nyelv. Renan azonban a nemzeti egységet egy 

„mindennapos népszavazásnak” tekintette, míg Upadhyaya sokkal inkább egy organikus belső 

rendező elvnek, amely mögé felsorakozva az egyének megvalósíthatják a harmonikus 

társadalmat. A nemzet csak akkor érheti el ezt a létállapotot, ha követi az egyén és a 

társadalom számára is fontos igényeket. Az egyén, Upadhyaya szerint négy részből tevődik 

össze: test, elme, intelligencia és lélek. Ezek csak integráltan létezhetnek, mert külön-külön 

nincs funkciójuk. A nyugati társadalmak zavarodottsága is abból a tényből fakad, hogy a 

három politikai doktrína (nacionalizmus, demokrácia, szocializmus) különálló 

princípiumokként kezelték ezeket az emberi aspektusokat és nem vették figyelembe az 

egymáshoz való kapcsolatukat. A négy rész összhangban van az emberiség négy univerzális 

céljával, kama (vágy, vagy kielégülés), artha (gazdagság), dharma (egy természetes 

rend/normatíva szerinti morális kötelességek) és a moksha (teljes felszabadulás, vagy 

                                                             
355 „That source is in the goal which is put before the people. When a group of persons live with a goal, an ideal, 

a mission and look upon a particular piece of land as motherland, this group constitutes a Nation. If either of the 

two - an ideal and a motherland - is not there, then there is no Nation. There is a ‘Self’ in the body, the essence 

of the individual; upon the severance of its relation with the body, a person is said to die. Similarly there is this 

idea, ideal, or fundamental principle of a Nation, it’s soul.” (A szerző fordítása) UPADHYAYA, 1965. 25.  
356

„ A human being is born with a soul. Human personality, soul and character are all distinct from one another. 

Personality results from a cumulative effect of all the actions, thoughts, and impressions of an individual. But the 
soul is unaffected by this history.” (A szerző fordítása) UPADHYAYA, 1965. 27. 
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„megváltás”). Ezek a célok hierarchikusan rendeződnek, és habár egyiket sem lehet figyelmen 

kívül hagyni a dharma a legalapvetőbb, a moksha pedig a legvégső célja az emberiségnek és a 

társadalmaknak. Upadhyaya logikája szerint a kapitalizmusnak és a szocializmusnak az volt a 

legnagyobb hibája, hogy csak a test és az elme szükségleteit nézték, és csak a materialista 

vágy és gazdagság igényét akarták kielégíteni. Az egyének között létrejött társadalmi 

szerződés nem tudja biztosítani azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszi, hogy a 

társadalom elérje az említett négy célt.  

Ezt a keretet csak a természetes élő organizmus, a „nemzeti lélek”, vagy ethosz (chiti) 

képes megadni, mert ennek a társadalmi organizmusnak ugyanaz a négy célja van, mint az 

egyéneknek. A nemzet viszont akkor tud igazán funkcionálni, ha követi a dharma útját. A 

dharma Upadhyaya-nál egyfajta belső társadalmi rendet jelentett, egy olyan erkölcsi normát, 

amely felállítja a társadalom számára a követendő elveket.  „A törvények, amik segítenek 

megnyilvánulni és táplálni a nemzet chiti-jét az a nemzet dharma-ja. […] Ha a dharma 

elpusztul, a nemzet is megszűnik létezni. Bárki, aki feladja a dharma elveit a nemzetet árulja 

el. A dharma nem kizárólag a templomokban, vagy mecsetekben van jelen. Isten imádata csak 

egy része a dharma-nak. A dharma sokkal szélesebb körű fogalom” és nem korlátózódik le a 

vallásra, mert a vallás és a dharma nem ugyanazon fogalmak.
357

 A dharma egységesítő elve 

tartalmazta Upadhyaya-nál mindazon szabályokat, szankciókat és szabadságokat, amelyeket 

alkalmazva megvalósulhat a társadalmi rend és a harmonikus együttműködés az egyének 

között. A dharma ereje tükröződik a társdalom az anyaföld (Bharatmata), a közös kultúra, 

történelem, hagyományok, értékek és ideálok iránt. „Mindannyian Bharat állampolgárai 

vagyunk. […] A föderatív alkotmány […] Bharat oszthatatlansága ellen fogalmazódott meg 

és nem ismerte fel Bharatmata, szent anyaföldünk, lényegét, amely az emberek szívében 

lakozik.”
358

Az anyaföld szeretete és a dharma helyes követése az egységes és oszthatatlan 

Bharat-ban testesül meg. Upadhyaya nem értett egyet sem az alkotmányban megfogalmazott 

föderatív indiai állammal, sem pedig Pakisztán elszakadásával, mivel szerinte Bharat szent 

földjének feldarabolásával a dharma törvényeit sértették meg. Erre a hibára szerinte 

Pakisztánnak is rá kell ébrednie és vissza kell térnie az Indiai Unióba, mivel csak így lehet 

                                                             
357 “The laws that help manifest and maintain Chiti of a Nation are termed Dharma of that Nation. […] If 

Dharma is destroyed, the Nation perishes. Anyone who abandons Dharma, betrays the Nation. Dharma is not 

confined to temples or mosques. Worship of God is only a part of Dharma. Dharma is much wider.” (A szerző 

fordítása)  UPADHYAYA, 1965. 32-33.  
358

 „We are all citizens of Bharat. By the same token, we have denied the right to secede to any individual 

State.[…] we made our Constitution federal […] counter to the unity and indivisibility of Bharat. There is no 

recognition of the idea of Bharatmata, our sacred motherland, as enshrined in the hearts of our people.” (A 
szerző fordítása) UPADHYAYA, 1965. 35.  
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teljes Bharat földje. A fenti gondolatmenethez fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 

Upadhyaya számunkra inkább politikusként, semmint filozófusként jelenik meg, mivel 

gondolatai, főleg a „nyugati” eszmerendszerek kritikai szemléleténél túlzottan 

leegyszerűsítőek és nem ad igazából semmilyen támpontot az olvasónak logikája mélyebb 

megértéséhez, vagy gyakorlati megvalósításához.  

A dharma értelmezése Upadhyaya munkájában végletekig leegyszerűsítette a kifejezés 

hindu kozmológiai és teológiai használatát. A dharma az univerzum rmetafizikai rendezési 

elve és nem szűkíthető le kizárólag a nemzet vagy az indiai (Bharat) nemzet lelkét (chiti) 

tápláló erőre.  Upadhyaya „integralizmusa” végeredményben teljesen bázis szintre redukálta a 

hinduizmus totalitását és sokszínűségét. Egy olyan értelmezési mezőt kreált, ahol a vallásos 

elvek és meggyőződések a nacionalizmus megnyilvánulásaivá alakulntk (vagy éppen fordítva 

a nacionalizmus kapott üdvtani jelleget). A hindu dharma így a nemzet dharma-ja lett és egy 

a nemzethez, valamint az anyaföldhöz kapcsolódó dimenziót kapott, csakúgy, mint más 

terminusok. Az társadalom artha-ja Upadhyaya filozófiájában szintén a dharma egyik 

leképezése, mivel csak egy belső törvényességre épülő „bharatiya” gazdaságpolitika képes 

integrálni az egyének jólétét. Ez a nehruista tervgazdaság, jóléti államiság, technológiai 

fejlődés és iparosítás visszautasítását jelentette egy nemzeti elvű gazdasági berendezkedéssel 

szemben. A „bharatiya” gazdaság elsődleges célja a megélhetés biztosítása minden egyén 

részére és a „nemzet védelmének” biztosítása. A létminimum garantálása révén az egyén és a 

nemzet a chiti-re támaszkodva hozzájárul a világ gazdasági fejlődéséhez. A rendszer az 

egyént, az emberi lényt helyezi a középpontba, és egyben megvédi a nemzet kulturális értékeit 

az idegen hatásokkal szemben.
359

  

Upadhyaya zárógondolata szerint a filozófiai elmélkedéseken túl gyakorlati tettekre is 

szükség van, mivel „a Bharatiya Jana Sangh nem pusztán filozófusokból és akadémikusokból 

áll. Abból a célból állítottuk össze ezeket az alapelveket, hogy a Bharatiya Jana Sangh, mint 

médiumon keresztül erőssé, boldoggá és virágzóvá tegyük ezt a nemzetet. Éppen ezért ezeket 

az elveket alapul véve egy gyakorlati programot kell indítanunk a nacionalista újjáépítésért. 

Beszéltünk az ősi kultúráról is. Mégsem vagyunk régészek.[…] Célunk nem csupán a kultúra 

védelme, hanem annak az újjáélesztése, dinamikussá tétele és aktualizálása is. Biztosítanunk 

kell, hogy nemzetünk biztos lábakon áll ezeken az alappilléreken és társadalmunknak 

lehetővé válik a progresszív és tartalmas élet. Számos hagyománynak véget kell vetnünk és 

olyan reformokat életbe léptetni, amelyek társadalmunkban segítségére lesznek a nemzeti 

                                                             
359 BHATT, 2001. 155-156. 
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egység és értékek fejlesztésében. El kell mozdítanunk azokat az akadályokat, amelyek a 

fejlődés útjában állnak […] és veszélyeztetik a nemzeti egységet […]”
360

 Upadhyaya egy 

politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi átalakulás képét vetítette elő. Ezt a hindu vallási 

elemeket integráló változást a hindu, vagy kulturális nacionalizmust hirdető Bharatiya Jana 

Sangh fogja megvalósítani, mivel ez a politikai formáció képviseli az ország (Bharat) 

természetes belső törvényeit. A változás menetéről és a Jana Sangh gyakorlati programjáról 

azonban semmi konkrétumot nem tudhatunk meg Upadhyaya írásából. A bharatiya kultúra 

integrálta a nyugati nacionalizmus bizonyos elemeit, de nem láthatjuk ezek alapján, hogy 

pontosan milyen típusú politikai berendezkedést, vagy hatalmi centrumot képzelt el.  A hindu 

nacionalizmus politikai hangjának szánták ezt a filozófiai okfejtést, amely majd képes lesz 

elméleti síkon alátámasztani a hindu nemzet létjogosultságát. A nemzeti egység és identitás 

Upadhyaya-nál kulcsfontosságú szerepet és nagyon erőteljes hindu vallási jelleget kapott, 

amely egyértelművé teszi az olvasó számára, hogy a nemzet csak a hindu elvek érvényesülése 

esetén lehet teljes. Az értekezés talán legszembetűnőbb (el)hallgatása a kisebbségekre 

vonatkozik. Amikor ugyanis Upadhyaya a nemzeti egységről elmélkedett, azt bharatiya 

egységnek, vagyis a hindu értelmezés és kategória szerinti egységként értelmezte. Azok 

számára, akik nem tagjai a bharatiya kultúrának az Integral Humanism nem szolgált 

megoldással. Habár nem tekinthetjük annyira radikálisnak vagy xenofóbnak ezt az írást – mint 

más Sangh Parivar megnyilvánulást – mivel ez abban az érában íródott, amikor az RSS egy 

szélesebb körű politikai kapcsolatrendszer kiépítésén fáradozott, meg kell jegyeznünk, hogy a 

hindu nemzet koncepció csak a többségi társadalom érdekeire volt tekintettel. Az egységes 

hindu nemzet megteremtéséhez, pedig lényegében az egész indiai kultúrát és annak 

legitimitását át akarták transzformálni egy bharatiya, vagy egy Savarkar által 

megfogalmazott, hindutva kultúrává. Az átalakulás magában foglalta volna a 

nacionalizmussal kapcsolatos közéleti és a politikai diskurzus változását, az egyén és a 

nemzet viszonyát, valamint a gazdasági szféra modernizálását.  

                                                             
360„But the members of Bharatiya Jana Sangh are not mere philosophers or academicians. We have set out with 

the determination to make this Nation strong, happy and prosperous through the medium of the Bharatiya Jana 

Sangh. Therefore, we must carry on practical programmes for the national reconstruction on this foundation. We 

have taken due note of our ancient culture. But we are no archaeologists. […] Our goal is not merely to protect 

the culture but to revitalise it so as to make it dynamic and in tune with the times. We must ensure that our 

Nation stands firm on this foundation and our society is enabled to live a healthy, progressive and purposeful 

life. We shall have to end a number of traditions and set in reforms which are helpful in the development of 

values and of national unity in our society. We shall remove those traditions which obstruct this process […] and 
thereby threaten the national unity […].”(A szerző fordítása) UPADHYAYA, 1965. 55.  
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Az RSS az 1960-as évek végén főleg a gazdasági változásra koncentrált, mivel ez volt 

számukra talán a legfontosabb terület. Erre azért is szükségük volt, mivel a Lok Sabha-t teljes 

mértékben uralták a Kongresszus párti képviselők, és a Jana Sangh sikertelen politikai 

artikulációja miatt inkább a gazdasági szférában keresett szövetségest. A gyenge politikai 

szereplés talán annak is betudható, hogy az 1960-as és 1970-es években nem fogalmazódott 

meg hangsúlyosan a hindu állam, vagy a hindu kormány programja a párt ideológiájában. 

Upadhyaya az egységes, osztatlan és unitáris Indiát tartotta megfelelő állami keretnek, de 

részleteket egy jövőbeni hindu állam működéséről nála sem olvashatunk. A hindu nemzetet 

centripetális erővel ruházta fel, amely így minden perifériára szorult elemet integrál és 

biztosítja az egységet. Ez a korántsem önkéntes integráció többek között a társadalmi/politikai 

szerepeket is átalakítja, és a kaszt, társadalmi, kulturális azonosságtudatokat egy integrált 

hindu identitás alá rendezi. Az indiai társadalom metamorfózisa az integralizmus elvén 

alapulva tehát egy kizárólagos hindu nemzetállamot (Hindu Rashtra) teremtene. A hindu 

nemzet fogalma nem konkretizálódott teljes mértékben Upadhyaya írásában, de az 

nyilvánvaló, hogy a Bharatiya Jana Sangh célja a hindu érdekek kulturális, (köz)politikai és, 

ha lehet alkotmányos integrálása az indiai társadalomba.  

 

(4.2.3.) A BJP „nemzeti hősének” emlékezete  

 

A BJP emlékezetpolitikájának egyik sarokpontja volt Deendayal Upadhyaya polit ikai 

alakjának beemelése a nemzeti panteonba. Upadhyaya egyértelműen a hindu nacionalizmus 

egyik ünnepelt hőse és ideológiai atyja, de a BJP narratívái szerint az egész nemzetnek 

büszkének kellene lennie politikai örökségére. A párt ezért igyekezett a közszféra számára 

nyilvánvalóvá tenni, hogy az Updhayaya által megalkotott ideológia az egész nemzetnek 

értékes és követendő. Az évente megrendezett szeptember huszonötödikei megemlékezéseken 

ezt az üzenetet kísérelte meg átadni az indiai társadalomnak. Upadhyaya azért volt különösen 

jelentős a BJP számára, mivel benne nemcsak a pártideológia megalkotóját, de magának a 

pártnak az alapító atyját is látták. Más hindu érdekeket hangoztató gondolkodó és/vagy 

politikus emlékezetét is őrizték, például Hedgewarét, Savarkarét vagy Golwalkarét, akik a 

hindu nacionalizmus kialakulásában kulcsszerepet töltöttek be, azonban a párt létrehozásában 

közvetlenül nem játszottak szerepet. Upadhayaya megemlékezésein a BJP azon kívül, hogy 

tiszteletét fejezte ki a párt nagy emberének emléke előtt, minden esetben aktualizálta 

Upadhyaya érdemeit és az éppen folyamatban lévő politikai eseményhez kötötte azokat.  
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Az egyik olyan megemlékezési forma, amely egyértelműen a BJP támogatottságát és 

aktuálpolitikai érdekeit (a párt társadalmi mobilizációs erejét) igyekezett reprezentálni a 2005. 

szeptember 25-én Deendayal Upadhyaya születésének 90. évfordulóján megrendezett 

demonstráció volt. A megemlékezésen a BJP pártaktivisták tízezrei egymás karjába karolva 

férfiakból, nőkből és gyerekekből álló 15 kilométeres élőláncot alkottak. A lánc a Madhya 

Pradesh állambeli Sukhliya városában található Deendayal Upadhyaya szobortól indult, és 

egészen Rau városáig tartott.  

A párt ezzel akarta demonstrálni, hogy az országos vezetőségben zajló viták ellenére 

képes mobilizálni a pártaktivistákat és megszervezni egy tömegmozgalmat. Az esemény alatt 

a tömeg a párt sáfrány és zöld színű zászlajával és egyéb szimbólumokkal fejezte ki politikai 

preferenciáját. A pártjelvények és szimbólumok viselése szintén az egységet és az 

elkötelezettséget jelezte, amelyet a sajtó a gigantikus élőlánc vizuális hatásával együtt 

félelemkeltőnek minősített.
361

 A demonstráción a BJP Madhaya Pradesh-i elnöke Shivraj 

Singh Chauhan miután egy virágfüzérrel megkoszorúzta Upadhayaya szobrát, az Integral 

Humanism filozófiájáról tartott előadást az Anand Mohan Mathur Auditóriumban, ahol a BJP 

helyi vezetői (Ramesh Mendola a BJP városi vezetője, Kailash Vijayvarhiya a BJP Madhya 

Pradesh kormányzatának közmunkaügyi minisztere) és önkormányzati képviselői is 

megjelentek. Az egész esemény menetrendje nagyjából megfelelt bármilyen más politikai 

demonstrációnak, vagyis a párthívek összegyűltek, szimbolikus tettekkel (élőlánc) 

kinyilvánították akaratukat, az országos és helyi vezetők levezették az eseményt, amelynek 

keretén belül lerótták tiszteletüket az emlékezés tárgya előtt, majd beszédeikkel tovább 

erősítették a pártkohéziót. A Hindustan Times cikkében szintén a felvonulás erődemonstráció 

jellegéről írt, amelynek keretén belül a BJP meg akarta mutatni mennyi embert tud lokális 

szinten (Madhya Pradesh) mozgósítani. Az ország több pontjáról is a helyszínre utaztak a 

párthívek, ami egyrészről tükrözte a BJP tömeges jelenlétét állami szinten, másrészről a párt 

szerint az országos Upadhyaya megemlékezések fő rendezvénye volt a Madhya Pradesh-i 

demonstráció.
362

 

                                                             
361 Összességében megállapíthatjuk, hogy a BJP sikeres erődemonstrációt hajtott végre és Upadhyaya-hoz 

fűződő szoros kapcsolatát újra rögzítette.  A sikert ugyanakkor némiképp beárnyékolja, hogy a párt szóvivője 25 

km-es szakasznyi élő láncot hirdetett meg, de a Hindustan Times közlése alapján az csak kb. 15 km-es lehetett. 

Ez nem jelentette az akció bukását, de a párt akkori szervezeti és társadalmi támogatottságának gyengeségét 

jelezte. BJP hits road with unity show.  Hindustan Times, 2005. szeptember 25.  
362 Hindustan Times, 2005. szeptember 25.  
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Az Upadhyaya-évfordulók megünneplése az évenkénti legkiemelkedőbb BJP 

pártesemények és bejelentések időpontjává is vált. A BJP ezeket a napokat használta és 

használja föl országos jelentőségű eseményeinek megrendezésére és legitimálására. Ez a 

legitimációs törekvés két egymással párhuzamos síkon futott, mivel a pártesemények 

jelentőségét erősítette az Upadhyaya-évforduló; és vica versa, Upadhyaya emlékezetét 

folyamatosan életben tartották, erősítették a párt számára legfontosabb rendezvények. Az 

események általában nem az ország fővárosában, Újdelhiben kerültek megrendezésre, mivel a 

BJP-nek tradicionálisan az ún. „hindi övben” (hindi belt) volt jelentős támogatottsága. A 

„hindi öv” kifejezés az ország középső részén elhelyezkedő hindi (vagy annak változatai) 

nyelvű és a hindu kultúrájú államokat takarja (Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, 

Maharashtra, Bihar, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, 

Jharkhand), amelyek mintegy sávot, vagy övet képezve ölelik körbe Indiát. Általában ezekben 

az államokban tartotta a BJP a rendezvényeit, amelyek jelentősége abban mutatkozott meg, 

hogy az országos méltóságot betöltő politikusok vettek részt rajtuk, akik beszédeikben és 

interjúikban igyekeztek az egész nemzet számára üzenetet megfogalmazni. Az Upadhyaya 

emlékét ünneplő rendezvények szinte kivétel nélkül országos jelentőséget és 

sajtónyilvánosságot kaptak, amikor nem az adott megemlékezés programja, akkor az 

emlékezésen elhangzott politikai üzenet miatt. 

 

(4.2.4.) Az Upadhyaya-évfordulók politikai üzenete 

 

Ahogyan azt már az előzőekben említettük a BJP vezetői több alkalommal kötötték 

össze éppen aktuális programjaikat az Upadhayaya-évfordulókkal. Upadhyaya olyan 

megkérdőjelezhetetlen erényekkel és érdemekkel ellátott személyiséggé, hivatkozási ponttá 

vált, amely ideológiai alapot és legitimitást szolgáltatott a BJP programok igazolására. A párt 

vezetői tudatosan építették Upadhayaya karakterének egyetemes mivoltát, és a születésének 

vagy a halálának évfordulói köré szervezett politikai megemlékezéseken újabb dimenziókkal 

gazdagították azt. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban azokat a megemlékezéseket 

vesszük sorra, amelyek explicit politikai üzenettel rendelkeztek és országos 

sajtónyilvánosságot kaptak. Ezeken általában a BJP helyi és/vagy országos vezetősége vett 

részt a párttagok/pártaktivisták népes körében, de az eseménytől függően a társadalom 

szélesebb körének figyelmét is bírhatták. A rendezvényeken a BJP hindu nacionalista 

agendájának legfontosabb kérdései jelentek meg: Pakisztánnal való szembenállás, 
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vidékfejlesztés, az Integral Humanism filozófiájának hirdetése és gyakorlati megvalósítása, az 

Ayodhya-i Rám templom újjáépítésének legitimálása és az Upadhyaya elveire épülő India 

(Hindu Rashtra) létrehozása.   

 

(a) A BJP aktivisták annak érdekében, hogy felhívják a közvélemény figyelmét a terror 

elleni küzdelemre 2001. szeptember 25-én Deendayal Upadhyaya születésének 

évfordulóján aláírásgyűjtési kampányt szerveztek. Meglehetősen bizarr formáját 

választották a politikai mobilizációnak, mivel a terror ellen tiltakozók nemcsak 

kézjegyükkel látták el a papírt, hanem miután megszúrták egy tűvel valamelyik 

ujjbegyüket, a vérüket a nevük mellé csepegtették. Az akciót a BJP elnökhelyettese, 

Madan Lal Khurana indította azzal a céllal, hogy 11 ezer ember aláírását összegyűjtve 

kimutassák elkötelezettségüket a terrorizmus elleni harcban és átnyújthassák L. K. 

Advani belügyminiszternek. Khurana a megemlékezésen és az aláírásgyűjtésen kívül 

megjegyezte, hogy ha az Egyesült Államok követeli Oszama Bin Laden fejét a 2001. 

szeptember 11-i merényletért, akkor India hasonlóképpen követeli Dawood Ibrahim 

kézre kerítését, aki az 1993. július 13-i Bombay-i robbantásokért felelős és feltehetően 

Pakisztánban bujkál. A megmozdulás keretein belül beszédet mondott még Narendra 

Modi a BJP akkori főtitkára, és a pakisztáni hírszerzést, valamint muszlim 

szervezeteket okolta az Indiát érő terrortámadások elkövetéséért.
363

  

(b) A 2002. szeptember 25-i megemlékezéseken Andra Pradesh államban a BJP ifjúsági 

szervezetének (Bharatiya Janata Yuva Morcha, BJYM) akkori elnöke, Kishan Reddy 

bejelentette, hogy országos tagtoborzást hirdetnek a jeles nap alkalmából. A párt az 

eddigi 30 milliós összlétszámát 20%-al kívánta megnövelni és elsősorban az 

agrártársadalom fiataljait célozta meg, annak érdekében, hogy a negyven év alatti 

tagság létszámát 70%-kal növelje. A toborzás a decemberben induló „Irány a falvak” 

program és a Narendra Modi által indított gaurav yatra keretén belül valósult meg.
364

  

(c) 2003. szeptember 25-én a Patna-i évfordulós események kaptak országos 

sajtónyilvánosságot, ahol Harendra Pratap a BJP országos titkára összevetve a BJP öt 

éves kormányzatát az Indiai Kongresszus Párt negyvenöt éves uralmával arra a 

konklúzióra jutott, hogy előbbi sokkal nagyobb volumenű sikereket ért el az éhezés 

visszaszorítása terén. A BJP helyi szervezetének alelnöke, Giriraj Singh pedig 

                                                             
363 BJP’s signature drive against terrorism.  Tribune India, 2001. szeptember 25.  
364 BJYM flays Government’s inaction. The Hindu, 2002. szeptember 24.  
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beszédében kifejtette, hogy Upadhyaya elvei a falvak felemeléséről teljes mértékben 

tükröződnek a Vajpayee-kabinet gazdaságpolitikájában. Singh szerint ezek a 

megoldások annyira sikeresek, hogy az egész világ előtt (sic!) ismertté vált 

Upadhyaya egyik szlogenje: „Har hath ko kam, har khet ko pani”, vagyis „vizet a 

földeknek és munkát az embereknek”.
365

  

(d) A 2004. szeptember 25.-i ünnepélyes megemlékezésen a BJP vezetői felidézték 

Upadhyaya cselekedeteit és hangsúlyozták, hogy a modern és progresszív Indiáért 

hozott áldozata révén meghatározó alakja az országnak. Elképzelései és ideológiája 

követésre méltóak minden indiai számára, mivel a Bharatiya Jana Sangh és a 

Bharatiya Janata Párt megálmodójaként példás vezetői képességekről tett 

tanúbizonyságot. Egyedülálló képességeit és Upadhyaya tanításait ismertetni kell a 

fiatalokkal, hogy képesek legyenek az indiai nemzet jövőjét sikeresen felépíteni.
366

  

(e) A Tribune India tudósítása szerint Deendayal Upadhyaya születésének 89. 

évfordulóján (2005. szeptember 25.) Atal Bihari Vajpayee (volt miniszterelnök és a 

BJP egykori elnöke) ünnepi beszédében közvetlenül az RSS merev látásmódjának 

hátrányaira utalt, amikor azt mondta, hogy: „Az ideológia soha nem lehet merev Az 

idő múlásával változik, ezért az ideológiáról folytatott elmélkedéseket és vitákat 

folytatni kell…”.
367

 A 2004-es választási vereség után (igazából már a BJP 

kormányzása alatt) észrevehetően megromlott a viszony a BJP és az RSS között. Az 

RSS-nek ez elfogadhatatlan volt, és a Hindutva elvei elárulásának számított, hogy a 

BJP kormányzati ideje alatt nem alakította át a nemzetet egy hindu nemzetté, vagyis – 

most csak a technikai részét nézve – megmaradt India szekuláris államnak. A pártnak 

továbbra is, sőt a választási kudarc után minden korábbinál nagyobb szüksége volt az 

RSS mozgalom mobilizációs képességére. Az ünnepséget felhasználva igyekezett 

Upadhyaya emlékezetén keresztül közvetíteni az együttműködés szükségességét. Az 

üzenet egyértelműen a BJP eddigi „konszolidált” politikai lépéseit szerette volna 

igazolni azzal, hogy maga Upadhyaya sem zárkózott el teljesen más ideológiáktól. 

Vajpayee hangsúlyozta, hogy Upadhyaya fektette le a Jana Sangh ideológiai 

alapköveit, mint az „Integral Humanism” és a „kulturális nacionalizmus”, amelyeket 

viszont nem bástyázott körbe merev doktrínákkal, hanem nyitva hagyta az utat a 

                                                             
365

 Deen Dayal's birth anniversary celebrated. The Times of India, 2003. szeptember 25.  
366 Deen Dayal Upadhyay remembered. The Tribune India, Chandigarh, 2005. szeptember 25.  
367 Ideology can’t remain static, says Vajpayee. Veiled attack on RSS. The Tribune India, Chandigarh, 2005. 
szeptember 25. 
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további értelmezéseknek és gondolatoknak.368 A BJP és RSS szócsövében megjelent 

írás szintén részletesen beszámolt az eseményről és megemlékezett Upadhyaya 

cselekedeteiről, valamint megerősítette A. B. Vajpayee véleményét az ideológia 

rugalmasságát illetően. A cikk szerzője, Arun Sathe – a BJP jogi képviselője és 

országos végrehajtó bizottságának tagja – megvalósultnak látta az Integral Humanism 

elveit a Vajpayee-kabinet hat éves kormányzati ideje alatt, és különösen a 

gazdaságpolitika terén méltatta India egykori miniszterelnökének politikai 

cselekedeteit. Majd eszmefuttatása végén megjegyezte, hogy Upadhyaya személyisége 

és gondolatai még éveken keresztül a BJP és a vele szövetséges (utalva ezzel az RSS-

re) szervezetek vezérelve lesz.
369

 Ugyanezen a napon L. K. Advani a Vajpayee-

kabinet egykori belügyminisztere és a BJP elnöke a Rajkot-i (Gujarat) önkormányzat 

épületének felavatása alkalmából a sajtónak elmondta, hogy minden év szeptember 

25-én elzarándokol a Somnath-templomhoz. Ebben az évben (2005) is elment és egy 

vallásos rítus elvégzése keretén belül emlékezett meg a ratha yatra 16. évfordulójáról, 

amely egybeesett Deendayal Upadhyaya születési évfordulójával. Advani továbbá 

reményét fejezte ki, hogy a Ram-templom fel fog épülni Ayodhya-ban.
370

 

(f) 2005. február 11-én Upadhyaya halálának 37. évfordulóján Vajpayee felhívta a 

társadalom figyelmét arra, hogy az éppen aktuális Bihar-i választásokon kitört 

zavargásoknak azonnal véget kell vetni, mivel a demokrácia fenntarthatóságára nézve 

veszélyt jelentenek. A beszédében hangsúlyozta, hogy a választásokat demokratikus 

kereteken belül kell lebonyolítani, mert ez a szintér a megfelelő a politikai akarat 

kifejezésére, nem pedig az utcai erőszakos összecsapások. Vajpayee szerint 

természetesen a rend és törvényesség mielőbbi visszaállítása a legfontosabb feladat, 

ugyanakkor foglalkozni kell azzal a mélyebb, főleg a fiatalság köreiben terjedő 

elégedetlenséggel, amely a szavazófülkék helyett az utcákra terelte őket. Ez a 

kiábrándultság és az erőszakos megnyilvánulások elsődlegesen a demokratikus 

politikai rendszerre jelentenek potenciális veszélyt, de India kulturális értékeit, 

hagyatékát is lerombolhatják. A megoldást Upadhayaya elveinek követésében és az 

Integral Humanism filozófiájának alkalmazásában látta.
371

   

                                                             
368 The Tribune India, Chandigarh, 2005. szeptember 25. 
369

 SATHE, Arun: Deendayalji: A Pragmatist.  Organiser, 2005. október 23.  
370 I dream of a Ram temple at Ayodhya: Advani, The Hindustan Times, 2006. szeptember 25.  
371 KUKARNI, Sanjay: Bihar election violence example of growing mob rule - Growing violence threat to 
democracy: Vajpayee.  The Hindustan Times, 2005. február 12.  
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(g) Sivraj Singh Chauhan, Madhya Pradesh főminisztere és a BJP helyi elnöke, beszédet 

tartott 2006. február 11.-én Upadhyaya halálának évfordulóján, amiben felidézte 

Upadhyaya a nemzeti egység és a társadalmi béke fenntartása érdekében 

nélkülözhetetlen elveit. Ezeket az elveket az indiai társadalmon kívül az egész 

világnak el kellene fogadnia a lelki és anyagi gyarapodás végett, amelyeket az Integral 

Humanism tanulmányozása és gyakorlása során valósíthatnak meg.372  

 

A fenti felsorolás korántsem teljes, szinte a végtelenségig folytatható, hiszen minden 

évben akadt legalább egy olyan országos BJP esemény, ahol Upadhyaya érdemeit méltatták, 

de talán ez is elegendő ahhoz, hogy alátámasszuk feltevésünket, miszerint a megemlékezések 

valójában Deendayal Upadhyaya emlékezetének a társadalom kollektív tudatába való 

bebetonozásáról és egy aktuális politikai üzenet átadásáról szóltak. Ezeken a politikai 

rítusokon keresztül történt Upadhyaya ideológiájának, mondhatjuk, szofisztikált beágyazása, 

mivel nem arról volt szó, hogy a BJP kormányzat egy rendelettel új nemzeti ünnepet alkotott 

volna, vagy pontról pontra átültette volna Upadhyaya elveit a gyakorlatba.  

A hindu nacionalista kormányzat nem feszegette India alkotmányos kereteit, és nem 

mozdult el az ország egy autoriter politikai rendszer felé sem. 1998-as hatalomra kerüléséig a 

BJP-vel szembeni bizonytalanság az addigi erőszakhullámokat kiváltó politikai akcióinak volt 

köszönhető, és ebből adódott az a félelem, a hogy a párt megpróbálja majd átalakítani Indiát 

egy vallási alapú, hindu állammá. Ez az új India pedig veszélyeztette volna a muszlim és más 

kisebbségek jogait és általánosságban a demokráciát (vagy a demokratizálódási folyamatot), 

valamint lefektette volna az alapjait egy újabb Pakisztánnal szembeni háborúnak. Az indiai 

fegyverkezési ütem felgyorsítása, a nemzetvédelem érdekében elindított nukleáris program és 

egy villámháború Pakisztánnal megvalósult, de nem az állam antidemokratikus, vagy vallási 

jellegű átalakulása miatt.  

A BJP megőrizte a demokratikus kereteket és a szekuláris államiságot, azonban 

minden a politikai rendszer által adott eszközt megragadott, hogy a szimbolikus politikai 

mező megerősítése révén jelen legyen a közszférában. Ennek a jelenlétnek a 

megnyilvánulásai azok az állami megemlékezések és ünnepségek, amelyek Upadhyaya 

eszmeiségét akarták artikulálni a nyilvánosság előtt.  A cél természetesen a párt 

ideológusának nemzeti hőssé formálása volt. Egy olyan idol megkonstruálása, aki teljes 

mértékben megtestesíti a párt elméleti és gyakorlati elképzeléseit, valamint számos (a BJP 
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értelmezésében) erény, készség, képesség birtokában volt, mint például a humanizmus, 

szociális érzékenység, hazafiasság, lojalitás, szervezőkészség, egalitarianizmus, 

áldozathozatal, eltökéltség, vallásosság, bölcsesség, önzetlenség, kitartás stb. A párt 

szemlélete alapján mindezen erények a társadalom számára is követendőek vallási, etnikai és 

kulturális hovatartozás tekintetbe vétele nélkül. A BJP vezetőségének Upadhyaya – akivel az 

1960-as években együtt is dolgoztak – egy univerzális erkölcsi pont, egyfajta hivatkozási alap 

volt és erre az alapra kívánták felépíteni az új, integrált nemzetet. A probléma ugyanakkor 

nem pusztán az volt, hogy nem ismerték elegen Upadhyaya munkásságát, hanem a közéleti 

diskurzusban egy negatív kép élt róla, mivel az Integral Humanism, végeredményben egy 

olyan kulturális nacionalizmust hirdetett meg, amelynek végcélja a Hindu Rashtra (hindu 

nemzet) létrehozása lett volna. Ezt a képet igyekeztek átalakítani, aktualizálni és olykor 

kiszínezni, valamint a társdalom minden szegmensének elérhetővé tenni az ünnepségek és a 

megemlékezések révén. A népszerűsítő törekvés sikere azonban felettébb megkérdőjelezhető, 

mivel a befogadók köre főleg a párt aktivistáira szűkült, és nem érintett meg szélesebb 

néprétegeket, amit az ünnepségeken/tiltakozásokon megjelentek számából és 

homogenitásából (csak BJP és a hozzá közel álló szervezetek aktivistái) tudhatunk. 

Mindazonáltal ez a felfogás napjainkban is jellemzi a BJP szimbolikus politikáját és 

stratégiáját arra nézve, hogy Upadhyaya alakjában megtalálja, vagy inkább (Hobsbawm-i 

értelemben) „kitalálja” saját nemzeti hagyományát, nemzeti hősét. 
373

 

 

(4.2.5.) A BJP emlékezetpolitikája: Deendayal Upadhyaya szobrának eltávolítása körüli 

viták 

 

1996-ban Mukhtar Abbas Naqvi, BJP parlamenti képviselő ünnepélyes keretek között 

leleplezte a hindu nacionalista ideológia egyik megalkotójának Deendayal Upadhyaya-nak 

másfél láb magas szobrát Rampurban (Mathura körzet) Uttar Pradesh államban. A szobor 
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felállításával a BJP vezetői tiszteletüket rótták le Upadhyaya elméleti munkássága előtt, 

születésének 80. születési évfordulója alkalmából. A szobor elhelyezése az évek elteltével 

problematikussá  vált a helyi hatóságok számára, mivel egy útkereszteződésben állt az ország 

egyik legforgalmasabb autópályája közelében és veszélyeztette a biztonságos autósforgalmat. 

A helyi kormányzat városfejlesztési minisztere Mohammad Azam Khan szocialista politikus 

2005-ben kezdeményezte a szobor eltávolítását a kereszteződésből a rendszeres közúti 

balesetek miatt. A 2003-as helyi választásokat követően Uttar Pradesh államban egyértelműen 

szocialista párti (Samajwadi Party) többségű vezetőség jött létre és egyik politikai programjuk 

az állami infrastruktúra fejlesztése volt. Khan az autópálya kiszélesítése és felújítása céljából 

meg akarta szűntetni azt a kis teret, ahol a kb. 10x5 méteres talapzatú szobor állt, és 2005. 

június 12-én a felújítási munkákat végző munkások eltávolították a szobrot eredeti helyéről.  

A szobor elmozdításában – amely országos szintű ideológiai, politikai, valamint 

vallási vitákat váltott ki – a helyi BJP vezetők politikai és vallásellenes töltetet véltek 

felfedezni. Uttar Pradesh tradicionálisan az 1992-ben megalakult és főleg muszlim tagokat 

számláló Samajwadi Párt székhelye. A vezetőség nem egyeztetett a rendezési terveket 

illetően az ellenzéki pártokkal, így a BJP direkt politikai támadásnak minősítette a hindu 

nacionalizmus egyik alapítóatyja szobrának az eltávolítását. A BJP nem tartotta 

meglapozottnak azt az érvelést, amely szerint a szobor útjában lett volna a felújítási 

munkálatoknak, mert szerintük sem a szobor, sem a tér nem gátolta Khan városrendezési 

terveit, sőt valójában forgalomelterelő funkciójuk miatt kevesebb baleset volt a Rampur-ba 

vezető útszakaszon. A szobor eltávolítását Mukhtar Abbas Naqvi – aki 2002 és 2006 között a 

BJP országos főtitkára pozíciót töltötte be – Upadhyaya emlékének meggyalázásának nevezte, 

és az utcára szólította a párt aktivistáit és mindazokat, akik ki akarták fejezni 

elégedetlenségüket a Samajwadi Párt döntésével kapcsolatban. Naqvi szerint Khan ezzel a 

„szégyenletes” lépéssel megpróbálta felszítani a vallási közösségek közti feszültséget; és 

valójában mindig is ellenezte a szobor elhelyezését: „Khan a vallási közösségek közti erőszak 

szimbólumának nevezte Deendayal Upadhyaya-t és már 1996-ban a szobor beállítása ellen 

volt.”
374

  

Naqvi a Khan vezette adminisztrációt próbálta beállítani agresszorként és a szobor 

eltávolítását egy olyan politikai lépésként jellemezte, amely nyíltan és erőszakosan megalázta 

Upadhyaya emlékét. A sajtó bevonása természetesen az első lépések közé tartozott a BJP 

oldaláról, annak érdekében, hogy ez az incidens minél nagyobb nyilvánosságot kapjon, hogy a 
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társadalom tájékozódjon a pártot ért „igazságtalanságról” és az Uttar Pradesh-i kormányzat 

agresszív fellépéséről. Ugyanakkor pont Naqvi volt az, aki a vallási közösségek közti harcok 

rémét felemlegette és (mintegy fenyegetésként) kilátásba helyezte a zavargásokat, ha nem 

oldódik meg az ügy. A 2004-es váratlan választási vereség alapjaiban rengette meg a BJP 

politikai renoméját és érzékenysége talán ennek is betudható, hiszen a reakciókból ki lehet 

olvasni egy törekvést arra vonatkozóan, hogy találjanak egy okot az aktivistáikban 

felgyülemlett feszültség levezetésére. A BJP-nek szüksége volt egy mobilizációs ügyre, hogy 

rögzítse az aktivistákban és a társadalomban, hogy a választások után a párt még 

működőképes, erős és stabil szereplője az indiai politikai életnek. Upadhyaya szobrának 

eltávolítása feltehetőleg nem egy közvetlen támadás volt a BJP ellen, mint sokkal inkább egy 

átgondolatlan közigazgatási döntés, amely nem vette figyelembe a köztereken lévő 

szimbólumok jelentőségét. A szobor, mint reprezentáció, a BJP szellemi és politikai 

örökségének a szimbóluma és (fizikai valóságának) elvtávolításával a pártideológus 

Upadhyaya emlékét, valamint a BJP szellemi testét is eltávolították. A BJP többek között 

ezért érezhette, hogy nemcsak a szobrot, de magát a pártot érte a támadás. A helyi incidens 

ezért országos jelentőségűvé vált és az ügy mellett Naqvi-n kívül a párt országos vezetői is 

csatlakoztak a szobor helyreállításáért indított mozgalomhoz.  

Lalji Tandon, a BJP egyik Uttar Pradesh-i képviselője, Deendayal Upadhyaya 

méltósága elleni támadásnak minősítette az incidenst és a sajtónak tett nyilatkozatában egy 

BJP elleni összeesküvést sejtetett: „Ha ez nem egy előre megfontolt rosszindulatú cselekedet 

volt, akkor miért a BJP megkérdezése nélkül az éjszaka kellős közepén hajtották végre? A 

BJP aktivistái az egész államban az utakra vonulnak, hogy tüntessenek ez ellen […] a 

gyűlöletkeltő és sértő tett ellen, ami a Samajwadi Párt hozzájárulásával és tudtával történt. 

Követeljük, hogy a főminiszter azonnal bocsássa el a helyi kormányzatból a felelősöket.”
375

 

Az eltávolítás pontos időpontja a sajtó alapján nem állapítható meg pontosan, mivel az 

Organiser szerint a szobrot június 12-e éjfélkor,
376

 a Telegraph India szerint június 12. hajnal 

3 órakor emelték le a talapzatról és helyezték el pár méterrel a kereszteződéstől.
377

 Habár az 

időpont megválasztásának okairól Khan nem nyilatkozott, de valószínűsíthetjük, hogy azért a 

korai órákat választották a munkálatok megkezdésére, mert nem akarták a nappali forgalmat 

megállítani. Vajmi kevés valószínűségét látjuk annak, hogy a BJP által emlegetett 
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összeesküvés a spontán népharagot akarta volna elkerülni s ezért hajtották végre a szobor 

elmozdítását éjszaka. Mindazonáltal újra konstatálhatjuk, hogy a kérdés kényességét a helyi 

hatóságok nem vették figyelembe és valóban többféleképpen interpretálható, vagy félreérthető 

döntéseket hoztak.  

Vinay Katiyar a BJP Uttar Pradesh-i elnöke a The Tribune-nak adott interjújában 

kijelentette, hogy pártja nem fogja szótlanul tűrni ezt az eljárást. „A helyzet súlyossága miatt 

holnapután személyesen megyek Rampurba és követelni fogom, hogy a szobrot korábbi 

helyére állítsák vissza.”
378

 Katiyar bejelentette, hogy amennyiben nem teljesülnek 

követeléseik, akkor történelmi jelentőségű, soha nem látott demonstrációt szerveznek, mivel 

„nem csak a BJP-t, hanem ez egész országot fájdalommal töltötte el ez a gyűlöletkeltés.”
379

 

Katiyar azon túl, hogy hangot adott elégedetlenségének, és mint a párt helyi vezetője 

szükségét érezte annak, hogy a helyszínre siessen, igyekezett az egész ügynek egy nemzeti 

dimenziót kölcsönözni. A szobor eltávolítása körül kialakult diskurzusba úgy vonta bele a 

nyilvánosságot, mintha bármilyen módon is mérhetőek lettek volna a társadalmi reakciók és 

egy nemzeti elégedetlenséget lehetett volna tapasztalni. Mivel nincs dokumentált adat egy 

Katiyar által emlegetett nemzeti megmozdulásról, evidenciaként kezelhetjük, hogy politikai 

megfontolásból történt, hogy megpróbálták felnagyítani a valóságban nem túl jelentős, de a 

párt szempontjából mégis hasznosítható eseményt. Habár igaz, hogy a BJP országos szinten 

megmozgatta a párttagokat és az aktivistákat (az RSS és a VHP segítségével), de a hindu 

nacionalista szervezeteken kívül semmilyen más szervezett/spontán politikai, vagy civil 

szervezet/kezdeményezés nem érezte magáénak az ügyet. Ez egyáltalán nem meglepő, mivel 

Deendayal Upadhyaya társadalmi lefedettsége korlátozott és a hindu nacionalistákat 

leszámítva marginális jelentőségű. A BJP emlékezetpolitikájába ugyanakkor teljesen beleillik 

ez a meglepően agresszív és határozott fellépés, mivelhogy Upadhyaya történeti alakját 

minden lehetséges fórumon nemzetinek értelmezték, s a róla szóló kritikákat pedig 

nemzetellenesnek bélyegezték. Az Upadhyaya-t érintő diskurzusokban úgy jelentek meg mint 

a nemzet hősének ideológiai képviselői és politikai hagyatékának védelmezői.  

Surya Prakash Pal a BJP Rampur-i elnöke Mohammed Azam Khan ellen feljelentést 

tett azzal a váddal, hogy a szobor eltávolításával megzavarta a város békés légkörét és a 

közrendet. Pal szintén sérelmezte, hogy Khan éjszaka hajtatta végre a műveletet, amikor nem 

lehettek jelen sem a helyi közigazgatási, sem a közbiztonsági szervek képviselői. Habár a 
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szoborban nem esett kár, Pal megjegyezte, hogy a munkások csak a tüntetések után kezdtek 

hozzá az új talapzat építéséhez. A BJP nemzeti, állami és helyi vezetői egyöntetűen 

felsorakoztak Upadhayaya szobrának visszaállítása mellett, és több alkalommal a helyi 

kormányzat fejére olvasták a szobor eltávolításának felelőtlen módját. Azam Khan reagálva a 

vádakra azt nyilatkozta, hogy a szobrot egy magas emelvényre állították a közeli parkban egy 

szökőkút mellé, ahol ráadásul megfelelő kivilágítást is kapott. Khan alaptalannak minősítette 

a BJP vezetők rágalmait és Tandon egy korábbi kijelentésére így reagált: „Tandon Mondja 

meg nekem személyesen, ha nem elégedett a szobor új elrendezésével, és oda fogom átvitetni, 

ahova kívánja.”
380

 Naqvi a BJP orgánumának az Oraniser-nek kifejtette a Khan kijelentésével 

kapcsolatos ellenérzéseit: „Az összeesküvők az éjszaka leple alatt az autópálya szélére dobták 

a szobrot, majd látva az emberek növekvő haragját az önkényeskedő bürokrácia ellen, 

felrakták egy sietve emelt tégla talapzatra és most Khan azt hirdeti, hogy egy sokkal szebb és 

alkalmasabb helyre állították.”
381

  Naqvi érvelésből egy előre megtervezett összeesküvés képe 

bontakozik ki, ami Upadhyaya szobrának az elmozdítására irányult. Ezt az elméletet talán 

helytállónak minősíthetnénk, ha magát a szobrot ténylegesen lerombolták, vagy megrongálták 

(pl. festékkel leöntik) volna, de a térköz átalakítása végett csak a talapzatot bontották el.  Ha 

jobban belegondolunk, kevés racionalitás látszik abban, hogy ennek a feltételezett 

összeesküvésnek az lett volna a célja, hogy a szobrot három méterrel arrébb tegyék. Az 

inkább elképzelhető, hogy a kivitelezők nem törődtek a szóban forgó szobor szimbolikájával 

és esetleg nem a megfelelő körülmények között tartották az új talapzat elkészültéig. Ez 

utóbbit támasztja alá az a tény, hogy a helyi kormányzat valóban vizsgálatot indított az építési 

vállalkozó ellen. A hírt az Organiser is közölte, igaz, azzal a megjegyzéssel, hogy a 

tüntetéstől megrettent kormányzat menteni akarta a helyzetet.
382

  

Miután felröppent a hír, hogy a szobor mégiscsak megsérült és az eredeti installáció 

helyét lerombolták, Naqvi országos tüntetést hirdetett, minek eredményeként több mint 50 

ezer aktivista utazott Rampur-ba. A megmozdulást a helyi kormányzat szervezett politikai 

agitációnak minősítette, és nem adott rá engedélyt. Ennek ellenére június 15-én a BJP 

vezetőkkel az élen megkezdődtek a tüntetések. A rendőrség már a tüntetés megkezdése előtt 

reggel őrizetbe vette a fő szervezőket, Naqvi-t, Tandon-t és Katiyar-t, valamint a nap 

folyamán Rampurban és Uttar Pradesh több városában (Bareilly, Moradabad, Shahjahanpur és 
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Amroha) is felléptek a tüntetőkkel szemben.
383

 A több ezer fős letartóztatást követően Naqvi 

bejelentette, hogy nem lehet erőszakkal elfojtani az emberek akaratát és a párt agitációs 

programja folytatódni fog. A Mulayam Singh Yadav szocialista főminiszter által elrendelt 

rendőrségi fellépést antidemokratikusnak, alkotmányellenesnek és autokratikusnak nevezte. 

Naqvi kifogásolta az eljárás menetét és hangsúlyozta, hogy június 15-e este még 

engedélyezve voltak a tüntetések, mire másnapra virradóan hirtelen a hatóságok 

meggondolták magukat és betiltották. A BJP erre válaszként június 17-én egy hét napos 

agitációt ún. „akraman andolan”-t (agresszív agitáció) hirdetett az állami hatóságok „Talibán 

mentalitását” tükröző rendelet, vagyis a szobor eltávolítása és eredeti helyének lerombolása 

ellen.
384

 Az Organiser-ben közzétett tudósítás szerint Naqvi egy hetes ún. dharma yudha
385

 

(háború a dharma elveiért) indítását jelentette be a “nemzetellenes talibán erők” ellen. Az 

Orgnaiser némi pátosszal megjegyzi, hogy az aljas helyi kormányzati akciók ellenére Naqvi 

rettenthetetlenül kiállt az ügy érdekében és június 17-én találkozott Abdul Kalam köztársasági 

elnökkel, akinek egy memorandumot nyújtott át, benne az eset részletes leírásával. Naqvi 

megkérte Kalam-ot, hogy azonnal avatkozzon be az ügy rendezésébe és járjon közbe annak 

érdekében, hogy Upadhyaya szobrát állítsák vissza az eredeti helyére.
386

 

A memorandum első részében négy pontban összegezték a szobor ellen ért támadás 

okait, lefolyását és következményeit. A szövegben hangsúlyozzák, hogy a „szoborrombolás” 

nemzetellenes és antidemokratikus volt, mivel „a nyomtatott és elektronikus sajtó szeme 

láttára az Uttar Pradesh-i kormányzat a legszégyenletesebb, legantidemokratikusabb és 

legdiktatórikusabb módon lerombolta és megrongálta a szobrot. Ez a tett bizonyítja, hogy az 

Uttar Pradesh-i kormányzat nem tiszteli az alkotmányt, a demokráciát, a kultúrát és országunk 

kiemelkedő személyiségeit.”
387

 Naqvi az egész szobor-ügyet egy összeesküvésnek tüntette 

föl, amely, egyfelől „megsértette az ország népének érzéseit, másfelől egy merényletet indított 

az ország közösségi harmóniája ellen”.
388
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érdekében igaz háborúra (dharma yudha) biztatta.  A vallásos elvek szerinti cselekedethez hozzátartozik az igaz 
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McLEAN, George F. (szerk.): Civil society and social reconstruction. Washington, The Council for Research in 
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A beszámoló második részében az ún. „nemzetellenes összeesküvés” kibontakozását 

fejtette ki tíz pontban, amely nagyjából fedi az eddig tárgyalt sérelmeket. A szobor 

lerombolása/megrongálása/eltávolítása (a szövegben keverednek a destroy, damage és a shift 

kifejezések) ezek szerint nem volt indokolt, mivel nem akadályozta a forgalmat és az egész 

program csak az Upadhyaya ellenes Khan gyűlöletkeltő provokációja. Naqvi 

megfogalmazásában hamis a miniszter állítása, miszerint a szobrot egy, az előzőnél 

alkalmasabb helyre szállították, mert „az összeesküvés valódi célja az volt, hogy éjszaka a 

szobrot a Kosi folyóba dobják, [d]e a BJP aktivisták és a sajtó jelenléte miatt csak az út 

szélére dobták. Mikor pedig észlelték, hogy növekszik a tömeg elégedetlensége a helyi 

hatalom önkényeskedésével szemben, egy hamarjában emelt téglatalapzatra rakták.”
389

 Naqvi 

tájékoztatta a köztársasági elnököt arról, hogy az eljárás egyrészt veszélyeztette a vallási 

közösségek közti békét, másrészt az ellene rendbontás nélkül, fegyelmezetten demonstráló 

BJP vezetőket és aktivistákat őrizetbe vették június 15-én. A „diktatórikus” módszerek 

ellenére a BJP vezetők kitartottak elképzeléseik mellett, és újból az utcára szólították az 

embereket, hogy a provokációk ellenére fenntartsák a vallási közösségek közti békét, melynek 

eredményeként a letartóztatások tovább zajlottak. Naqvi végezetül kérvényezi az eset 

elbírálását és Abdul Kalam beavatkozását, mivel az Uttar Pradesh-i kormányzat részrehajló és 

teljes vállszélességgel kiállt Khan mellett.
390

 

A BJP folytatta a demonstrációt és június 27-re egy újabb nagyméretű tüntetést 

szervezett, ahol több tízezer aktivista mellett jelen voltak a párt országos és helyi vezetői.  A 

látványos tiltakozások, és a BJP által meghirdetett agitációk ('akraman andolan') ellenére a 

Samajwadi Párt rampuri elnöke, Sardar Javed Khan, kitartott Azam Khan mellett: „Senkinek 

sem kellene kétségbe vonni a város megújításával kapcsolatos elkötelezettségét. Mivel a tér 

kihasználás korlátozott, néhány építményt le kellett bontani, annak érdekében, hogy a Delhi 

Kapu felé vezető utat kiszélesítse. A szobrot nem lehetett korábbi helyén hagyni, tehát 

elmozdították. Más történelmi épület és emlékmű, amely nem állt közvetlenül az átalakítások 

útjában természetesen érintetlen maradt.”
391

 A tüntetések s agitációk eredménytelennek 

bizonyultak és a szobor új helyének kijelölését követően a BJP kénytelen volt elfogadni a 

város döntését. Habár a BJP képes volt jelentős tömeget mozgósítani a tiltakozások 

alkalmával, de a párton belüli feszültség a 2004-es választási vereséget követően 
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megmutatkozott, és megakadályozta az olyan prominens BJP vezetők összefogását és 

hatékony fellépését, mint L.K. Advani, vagy A. B. Vajpayee.  

 

(4.2.6.) Upadhyaya nemzetivé tétele  

 

Az Upadhyaya szobrának eltávolítása ellen szervezett demonstrációk jól mutatják, 

hogy a BJP szimbolikus politizálásában lényegi szerepet kapott a párt neves alakjainak 

emlékezete. A szobor esetünkben magát a pártot és legfőbb ideológiáját szimbolizálta, 

ugyanakkor nem egy elvont, valóságtól elrugaszkodott szimbolikáról van szó, mint inkább a 

szimbólum és a „valóság” egybeolvadásáról. A BJP úgy értelmezte a szobor eltávolítását, 

mintha magát a pártot távolították volna el olyan körülmények között, amelyeknek – ha nem 

is értünk egyet a BJP összeesküvés elméletével – legalitása vitatható volt. A párt kihasználta a 

helyi hatóságok hanyagságát, és bevonta a nyilvánosságot a küzdelembe azzal a szándékkal, 

hogy a szimbólum jelentését minél szélesebb körben megismertessék. A szimbolikus 

eszközök akkor válhatnak a politika eszközévé, mikor a nyilvánosság, vagy a megfigyelők 

köre befogadja a jelentéstartamot és azonosul az üzenettel. Ebben az esetben láthatjuk, hogy a 

BJP üzenete egyrészt a párt és az ideológus egységének kifejezése, másrészt Upadhyaya 

történeti alakjának nemzetivé tétele volt a szobor, mint szimbólum helyreállítására indított 

mozgalmon keresztül.  

A politikai megmozdulás azt az implicit üzenetet közvetítette, hogy az Upadhyaya 

szobrán ejtett sérelem nemcsak a párt, hanem valójában a nemzet testén ejtett sérelem is 

egyben. Az elsőre talán jelentéktelennek tűnő szobor eltávolítás egy olyan szituációvá 

lényegült, amelyet a politikai akarat felhasznált arra, hogy egy új dimenziót adjon a párt-, és a 

nemzeti identitásnak. Megállapíthatjuk, hogy Upadhyaya eddig is részese volt a 

pártidentitásnak, de a BJP ezt az azonosságtudatot ki akarta tágítani és ideológusának alakját a 

nemzeti identitásba akarta beépíteni. Természetesen ezt nem csak ezen az egy politikai 

aktuson keresztül tette, hanem minden jelentősebb évfordulót, nemzeti, vagy lokális ünnepet 

megragadott abból a célból, hogy Upadhyaya emlékezetét nemzeti szintre emelje.  

A BJP vezetőinek fenyegetése ellenére nem nőtte ki magát egy országos 

megmozdulássá az Uttar Pradesh-i tüntetés és megmaradt regionális mozgalomnak, de az „új” 

hősök gyártásának folyamata itt is tetten érhető. A BJP valójában soha nem rendelkezett a 

saját politikai berkeiből kiemelkedő és az egész nemzet által elfogadott hőssel, ezért azt 

akarták ebben az esetben is láttatni a nyilvánossággal, hogy a birtokában vannak egy a nemzet 
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érdekeit szolgáló hősnek. Amikor a BJP vezetők kritizálták a szobor elmozdításának módját 

és apropóját, többször említették, hogy ez a helytelen és igazságtalan eljárás az egész 

országnak egy sérelem. A pártot támogató politikai cselekedet talán ennél a pontnál válik 

szemfényvesztéssé, mivel a nyilvánosság figyelmét igyekeztek a párt, a személy és a nemzet 

hármasának kapcsolatára irányítani. Nem csak azért állíthatjuk, hogy Upadhyaya kizárólag a 

BJP számára volt fontos történelmi személy, mivel – ahogyan az a szakirodalom és az 

Integral Humanism vizsgálata alapján láthattuk – politikai elképzelései felettébb kirekesztőek 

voltak, és csak a hindu nemzet megkonstruálására vonatkoztak, hanem azért is, mert a szobor 

eltávolítása ellen (vagy az évfordulóknál) nem alakult ki semmilyen spontán, vagy akár a 

(BJP-n kívüli) politikai erő által irányított társadalmi mozgalom. Upadhyaya emlékezetének 

nincsen akkora társadalmi lefedettsége, hogy akár egy tényleges szoborrombolás elindíthatott 

volna egy össznemzeti mozgalmat. Ez talán abban az esetben következett volna be, ha az 

adott hősies érdemekkel rendelkező közéleti szereplő valóban a nemzet erényeit megtestesítő, 

a nemzetért egykoron kiálló személyiségként őrződött volna meg az emlékezetben. 

Upadhyaya érdemei ugyanakkor megrekedtek a hindu nacionalista tábor szintjén, és ebből 

még a BJP kormányzata alatt sem tudott kitörni, pedig a párt igyekezett a radikális nézeteiről 

ismert ideológust humanistaként, valamint a nemzet egységéért küzdő nemzeti hősként 

feltüntetni. 

A nemzeti hős politikai koncepciója természetesen nem egy egzakt tudományos 

vizsgálat terméke, úgy kell rá tekinteni, mint egy üres edényre, amellyel a politikai hatalom az 

éppen aktuális értelmezéssel tölt meg. Hasonlóképpen Upadhyaya szerepe sem egyértelműen 

tisztázott, mivel diskurzusonként változóan volt a párt és/vagy a nemzet hőse. A fentiekből 

ugyanakkor láthatjuk, hogy a nemzeti elfogadás szintjét életében sem érte el, mivel egyrészt a 

párt és nem a nemzet ideológusának, alapító atyjának számított, másrészt, az 1960-as években 

a hindu nacionalizmus inkább az indiai társdalom megosztottságot, semmint az egységét 

jelképezte. Egy hipotetikus hindu nemzetnek talán lehetett volna Upadhyaya az egyik hőse, de 

ez a szcenárió, bármennyire is szorgalmazta az RSS és a VHP, még a BJP kormányzati ideje 

alatt sem jött létre.  
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(4.3.) Az 1999-es indiai-pakisztáni háború specifikumai. A hős és a mártírszemantikája: 

a háború utáni politikai interpretációk  

 

A független Indiának már több fegyveres konfliktussal is szembe kellett néznie. 

Pakisztánnal 1947-1949 között, 1965-ben és 1971-ben, Kínával pedig 1962-ben 

konfrontálódott. Az 1999 áprilisától 1999 májusáig tartó indiai-pakisztáni konfliktus 

hadüzenet nélkül robbant ki a Himalája kasmíri hágóinál, Kargilnál. 1999 májusában - 30 év 

óta először - India légitámadásokat indított azok ellen a Pakisztán által támogatott csapatok 

ellen, amelyek Kargiltól északra behatoltak az indiai fennhatóságú Kasmír hegyes vidékeire. 

India azt állította, hogy a katonai akcióban a pakisztáni hadsereg gyalogosai vettek részt. 

Pakisztán következetesen cáfolta ezt a kijelentést, bár az általuk „szabadságharcosoknak” 

nevezett csapatok jelenlétét nem tagadta. Az indiai légitámadások miatt Pakisztán fokozott 

készültségbe helyezte csapatait és erőit a kasmíri hágókhoz vezényelte. A kisebb 

határvillongások és a felderítő csapatok összecsapásai után India megkezdte a pakisztáni oldal 

bombázását, és nehéztüzérségével naponta több ezer löveget lőtt ki az ellenséges erőkre.
392

  

A független India történetében először fordult elő, hogy a harctéren elhunytakat 

hivatalosan hazaszállították, és államilag szervezett nyilvános temetésben részesítették. A 

védelmi minisztérium hivatalosan 474 halottat jelentett be. Ez a szám azt sejtetné, hogy a 

nemzeti gyász mértéke nem volt jelentős, de a temetések visszhangja nem erről tanúskodott. 

Jean-Max Zins politológus szerint a Kargil-i konfliktus egyedisége három dimenzióban 

mutatható ki:  

1. Politikai szinten: Az éppen kormányon levő hindu nacionalista párt (Bharatiya Janata 

Party) felismerte, hogy az 1999-es őszi törvényhozói választásokon való szereplésük 
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nagyban befolyásolható az elesett katonák nyilvános temetése által kiváltott hazafias 

érzülettel.  

2. A Kargil-háború geo-stratégiai kiterjedése alapján. Mindkét fél számára 

kulcsfontosságú a terület megszerzése, ahhoz, hogy a másik fél katonai bázisait tűz alá 

vehessék egy esetleges háború folyamán.  

3. A Kargil-i konfliktus harmadik sajátossága a háborús terület topográfiájában rejlett. A 

térségben főként bombázások zajlottak, így kézitusák helyett, a hősiesség igazából a 

howitzer és bofor típusú ágyúk tüzéreinek eredményességében nyilvánulhatott meg. A 

valóságban tehát az ágyúk mögött álló anonim tüzérek képe távol állt a média által 

sugárzott Kargil-i hős imázsától.
393

 

Minden egyes háborút követően a harcokban részt vett hősök dicsőítése iskolai 

tankönyvekben és mozifilmekben is helyet kapott. A Kargil-i konfliktus sem kivétel a 

hazafias erényeket éltető hagyomány alól. Az állami temetéseket kommentálva a média, és a 

politikusok gyakorta nevezték az elesetteket hősöknek vagy mártíroknak.
394

 Mielőtt rátérnék a 

fogalmak használatára, nézzük meg milyen nyelvi kontextusokban használják azokat.  

Az angol ’hero’ és ’martyr’ szavaknak hasonló, de nem pontosan ugyanolyan 

tartalommal rendelkező megfelelőjj a hindi „vir”, és az arab-perzsa eredetű „shahid” szavak. 

Azonban a ’martyr’, ’vir’ és ’shahid’ szavak nem fordultak elő a megemlékezések 

szövegeiben, mivel Indiában három jelentős vallás (hinduizmus, kereszténység, iszlám) nyelvi 

készletében más jelentéstartammal rendelkeznek. A ’martyr’ keresztényi önfeláldozó 

tulajdonsága hindu kontextusba ágyazva teljesen más értelmet kap, hiszen az áldozat 

(’sacrifice’) kifejezés a hinduknál, nem az életét feláldozó emberre, hanem az Istennek szóló 

felajánlásra (ami lehet akár étel, virág, füstölő, vagy akár tűzáldozat [agni-hotram]) 

vonatkozik. A Kargil-i háborúban elesett katonák a muszlim ’shahid’ jelzőt sem kapták 

meg,
395

 mivel az indiai hadsereg kötelékében szolgáló muszlim katonák éppen a nyíltan 

muzulmán pakisztáni állam ellen harcoltak, és ez a megnevezés vallási síkon identitászavart 

eredményezett volna. A hindi ’vir’ szó használatától pedig a vallási ellentétek elkerülése 

végett zárkózott el a média, mivel ezt a kifejezést a muszlim katonák hozzátartozói nem 

tolerálták volna. A vallási konfliktusok elkerülése végett a temetési szertartásoknál a kormány 
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394 ZINS, 2005: 53. 
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és az indiai hadsereg nem tett különbséget az elesett katonák vallási hovatartozása között. A 

miniszterelnök 1999. augusztus 15.-i beszédében is a nemzeti hadsereg egységét 

hangsúlyozta: „Amikor Kargilba mentem, hogy találkozhassak katonáinkkal (jawans), az 

egész országunkat láttam ott: katonákat Nagalandból, Assamból, Tamil Naduból, és majdnem 

az összes államból, hogy harcoljanak az országért.  A legkisebb kasztbéli, vallási vagy 

regionális különbség sem volt köztük.”
396

  

A ’hero’ szó használata alakította ki azt az egységet, amely nyelvi, etnikai és hitbéli 

különbségtétel nélkül alkalmazható volt a Kargil-i háborúban harcoló katonákra.
397

 A vallási 

tartalom mellőzése a mártír és a hős szavaknak egy másik lexikai dimenziót biztosított. A 

politikai szereplők a tárgyalt szavak nyugati szakirodalomban fellelhető jelentését preferálták, 

vagyis a hős egy legendásan bátor, kivételes erényekkel bíró drámai figura, míg a mártír, 

beletörődik végzetébe (passzív), és élete tragikus véget ér. A használt értelmezés szerint, a 

hős kivételes tulajdonságai révén képes megküzdeni, és felülkerekedni egy különlegesen 

veszélyes szituációban, míg a mártír elszenvedi a halált.  

Az elhunyt gyalogos katonákat A. B. Vajpayee miniszterelnök tehát hősöknek (heroes) 

nevezte az India függetlenségének 52.-ik évfordulója alkalmából 1999. augusztus 15-én tartott 

beszédében a nehéz terepviszony ellenére kifejtett bátor ellenállásuk miatt: „Majdnem minden 

honfitársunk láthatta a televízión keresztül azokat a hihetetlen hegyormokat, amelyeken 

hőseink keresztülverekedték magukat és visszaszorították az ellenséget. Győzelmet aratni 

abban a magasságban nemcsak az eget karcoló hegycsúcsok leküzdését mutatja, hanem az 

egész nemzet nagyságát is. Ez katonai erőink bátorságának a szimbóluma. Hogyan 

feledhetnénk el ezeket a hősöket? (kiemelés tőlem – a szerző)”
398

 A miniszterelnök 

interpretálásával szemben azonban az ellenzéki párt elnöke, Sonia Gandhi inkább a mártírok 

(’martyrs’) kifejezést alkalmazza a tragikusan elhunyt katonákra. A Kongresszus Párt azzal 

vádolta a kormányzatot, hogy a Pakisztán ellen indított támadás hamis adatok alapján történt, 

és félrevezetőnek tartották a társadalomban keltett fenyegetettség érzését. A bírálatok 

ellensúlyozása érdekében, ahogy Vajpayee beszédéből kiderült, a kormány retorikájában 

Kargil első halottai hősként jelentek meg, és nem mártírként.
399

 A konfliktus lezárása után a 

kormány valamelyest engedett a katonai teljesítményt bíráló elemzéseknek, és bizonyos 

                                                             
396 A Washington-i indiai nagykövetség honlapján elérhető miniszterelnöki beszédek: 

http://www.indianembassy.org/special/cabinet/Primeminister/1999ID_PM_Speech.html   (2005. 11.23. ) 
397

 ZINS, 2005: 63-86. 
398 A Washington-i indiai nagykövetség honlapján elérhető miniszterelnöki beszédek: 

http://www.indianembassy.org/special/cabinet/Primeminister/1999ID_PM_Speech.html   (2006. 03.25.) 
399 ZINS 2005: 65. 

http://www.indianembassy.org/special/cabinet/Primeminister/1999ID_PM_Speech.html
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kontextusokban teret engedett a mártír szóhasználatnak. A konfliktus első szakaszában 

bevetett indiai csapatokat ugyanis meglepetésként érték az extrém terepviszonyok, a ritka 

levegő és az erős márciusi-áprilisi havazások. A felkészületlenség és a kialakuló lavinák sok 

áldozatot követeltek meg a fegyveres harcok kirobbanása előtt. A kötelességük teljesítése 

közben „balesetben” elhunyt, de a küldetésüket teljesíteni nem tudó áldozatokból lettek azok, 

akiket a kormány a későbbiek során mártíroknak nevezett. Azok, akik egyéni bravúr által 

segítették a hadsereget a Kargil-háború hősei maradtak.
400

 A Kongresszus Párt továbbra sem 

osztotta a BJP véleményét a háborús sikerekkel kapcsolatban. Számukra ez a 

fogalommódosítás csak azt jelentette, hogy a BJP képtelen szembenézni a katonai és 

diplomáciai kudarcával, hiszen Pakisztán hivatalosan deklarálta, hogy magának könyveli el a 

győzelmet.
401

  

 

(4.3.1.) Az állami temetések és a megemlékezés politikája. Koporsók, emelvények, 

díszkíséretek és állami megemlékezések 

 

A BJP azzal kívánta bizonyítani és a külső szemlélő számára egyértelművé tenni 

katonai sikerét, hogy (nagy sajtónyilvánosság előtt) államilag megrendezett ünnepélyes 

keretek között adta meg az elesett katonáknak járó végtisztességet. A temetések a BJP-

kormány győzelméről, egy olyan ceremónián keresztül adtak hírt, amely hasonlatos volt az 

amerikai hadsereg hősi halottainak eltemetéséhez. A szimbolikusan fontos küzdelemben 

elesett amerikai katonának ugyanúgy megrendezték a zászlós koporsó hazaszállítást és az 

állami temetést. Az indiai példa inkább az emlékjelek tobzódásában tér el bármely nyugat-

európai, vagy amerikai mintától, mivel a Kargil-i konfliktus során meghalt katonákról utcát 

neveznek el, és lokális szinten akár múzeumot is alapítanak emlékükre. Mivel ez a gyakorlat 

teljesen újszerű volt Indiában, a halottak hazaszállításának állomásait érdemes jobban 

szemügyre venni: 

1. Először a csatatéren összegyűjtötték a testeket, majd nemzeti színű zászlóval letakart 

koporsókba helyezték őket. 

2. A koporsókat repülőgéppel Új-Delhibe szállították, ahol kezdetben a repülőtér egy 

erre a célra elkülönített részén tárolták. A konfliktus vége felé a koporsók részére már 

egy emelvényt építettek, ahol kifejezhette a tiszteletét az ide ellátogató miniszterelnök. 

                                                             
400 From surprise to reckoning: The Kargil Review Committee report, New Delhi, December 15, 1999. Sage 

Publications, 2000. 
401 Hindustan Times, New Delhi, 1999. július 11.  
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A védelmi miniszter, George Fernandes is több alkalommal részvétét fejezte ki a 

koporsók előtt, s virágfüzéreket helyezett el rájuk.  

3. Az állami szintű ünnepélyes temetések során a koporsókat szállító repülőgépet a 

politikusok, a hadsereg és a sajtó képviselői fogadták. A család jelenlétében kísérték a 

hősi halottakat a ceremónia színhelyére. A díszmenetet sokszor emberek milliói 

követték. A menet végén a hadsereg veteránjai és politikusok beszédet tartottak, 

amelyekben biztosították az elhunyt családtagjait, hogy anyagi támogatásban 

részesülnek. 

4. A vallási hagyományoknak megfelelő végtisztesség nem az állami, hanem a helyi 

szinten zajlott le. A koporsókat átadták a családnak, hogy minden elesett katona a saját 

vallásának megfelelő végtisztességet kaphasson. Általában helyi szinten is lezajlott az 

ünnepség, ahol a helyi politikusok és katonai vezetők tartottak beszédet majd a hinduk 

elhamvasztották, a muzulmánok és a keresztények pedig eltemették a halottakat.  

5.  Végül pedig kialakult a hősök, vagy a mártírok emlékezetének (lokális) kultusza. A 

hinduknál előfordult, hogy szokásaikkal ellentétben a hamvasztás helyett eltemették a 

halott testet, és a sír (avagy urna) fölé egy kis mauzóleumot emeltek az elhunyt 

nevének és katonai rangjának feltüntetésével. A szülővárosuk/falujuk általában egy 

avató szertartást követően utcát, vagy emlékparkot nevezett el hőséről. 
402

 

A nyilvános szertartások azt a képet sugallták, hogy a katona életét adta a hazájáért, s 

ezért a nemzet emléket állított neki. Az ünnepélyes tiszteletadás mellett a tárgyiasult 

emlékezet még inkább elmélyítette az adott esemény jelentőségét. Az állami szféra által 

inspirált és finanszírozott szobor, emlékmű és sírkő felállítását nemcsak a keresztény és 

muzulmán, de a hindu családok is követték. A hindu tradíció nem állít emlékezetet a 

halottaknak, mivel teológiai értelemben a halott test nem más, mint egy anyagi burok, ami a 

lélek távoztával hasznavehetetlen lesz.
403

 Ennek ellenére a Kargil-i háborúban életüket 

vesztett katonák családjai örömmel vették, hogy hősként aposztrofált gyermekeik számára 

maradandó emléket állítsanak. Általában fiuk szobáját alakították át kisebb múzeummá, ahol 

                                                             
402 ZINS, 2005: 63-86. 
403A brahminikus kultúrában a porhüvely pompázatos és ünnepélyes eltemetése mindössze két esetben fordult 

elő. Egyrészt, a világi hatalom letéteményese a rája (király) részesült hasonló ceremóniában, másrészt, a 

sannyasin (visszavonult) életrendben élő vallási tanítók, akik már földi életükben megvalósították a lélek-test 

kettősségét és elérték a felszabadulást (moksa). Az általános gyakorlat szerint, a hamvakat nem helyezték el a 

halott emlékét megőrzendő sírba, hanem egy szent folyóba (pl. a Gangeszbe) szórták, így a halottak emlékezete 

az európai kultúrában bevett szokásokhoz képest jelzés nélküli, vagy „arc nélküli” lett. MALAMOUD, Charles: 

Les morts sans visage. Remarques sur l’idéologie funéraire dans la brahmanisme. In: La mort, les morts dans 

les sociétés anciennes, Cambridge University Press-Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 
1982. 449. 
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az elhunyt használati tárgyai, ruhái lettek kiállítva és bekeretezett fényképek díszítették a 

falakat megörökítve a temetési szertartás egyes kiemelkedő eseményét, mint például a 

védelmi miniszter George Fernandes-t, amint épp a koporsóra helyez egy virágfüzért. 
404

 

Amennyiben górcső alá vesszük ezt a társadalmi rítust (amely mind az állami, mind a 

magánszféra tekintetében egyedülálló India történelmében), láthatjuk, hogy az ünnepélyes 

temetések, az emlékműállítás (vagy annak finanszírozása), az utcanévadás és a múzeumok 

létrehozása nem csupán fizikai elhelyezést jelent, hanem egyben rituális szertartás a politikai 

legitimáció megteremtésében. A halál (mint biológiai tény) felmagasztosul, egy új 

dimenzióval bővül, és üzenetet továbbít a túlélők részére.  

Az üzenet egyik része az egész nemzetnek szólt: hős katonáink azért haltak meg, hogy 

megvédelmezzék a nemzetet. Ki tartozik a nemzetbe? Mindenki, aki az elesett katonákat 

hősöknek fogadja el. A kormányzat, ezáltal megteremtette a nemzeti egység képét, amely az 

elesett katonák emlékéből táplálkozik. Az állami szinten ezek a szimbólumhordozó vizuális 

jelek mind egy nemzeti és politikai értékrend kifejeződései, amelyek az emlékezést és az 

emlékeztetést egyaránt szolgálták.
405

 Az üzenet másik része a lokális közösségnek szólt: 

büszkeséggel töltheti el őket az a tudat, hogy az elesett hős „egy volt közülük”. A nemzeti hős 

egy lokális hős identitást is kapott, mivel a helyi közösség (falu, város, régió) még inkább 

magáénak érezte „fiuk” emlékének ápolását, mint az India más földrajzi részéről származó 

nemzeti hős magasztalását. A háborúban erényeket szerzett katona emléke tehát a nemzet 

egységén túl egy lokális egység kialakításában is szerepet játszott.  

 

(4.3.2.) Saurabh Kalia hadnagy emlékezete : a Palampur-i hős és a Kargil-i mártír 

 

A nemzeti és a lokális hős megteremtésének folyamatát egy példán keresztül próbálom 

még érthetőbbé tenni. Az 1999-es Kargil háborúban elesett Saurabh Kalia hadnagy esetének 

mikrotörténeti vizsgálatával közelebb kerülhetünk ahhoz az általános tendenciához, amelyben 

a Kargil-i „hősöket” a kormány megpróbálja beemelni az eddig elsősorban 

„szabadságharcosokat” tartalmazó indiai nemzeti hősök panteonjába. A hadnagy testének 

                                                             
404 Homage to the Martyrs of Kargil: http://www.angelfire.com/in2/kargil/index.html (2006. 06.13.) Ez a 

jelenség – egy antropológiai aspektusból nézve – arról (is) tanúskodhat, hogy egy hatalmas országban (India), ha 

a családnak nincs vagyona nehéz kitűnni a tömegből. A halott katona emlékének ápolása megadja a lehetőséget 

(az amúgy a tömegben elvesző család számára), hogy a hozzátartozók részesei legyenek egy nemzeti jelentőségű 

folyamatnak. Ebben a storygyártásban a modern médiának van talán a legnagyobb szerepe, mivel az emlékhely 

propagálása egyfajta (szekuláris) zarándokhelyet alkot a nemzet hősi halottjainak emlékhelyeiből.  
405 FRAZON Zsófia – K. HORVÁTH Zsolt: A megsértett Magyarország. A Terror Háza mint tárgybemutatás, 
emlékmű és politikai rítus. In: Regio, 2002/ 4. 303-347.     
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hazaszállításával, ünnepélyes temetési ceremóniájával és a tiszteletére emelt szobor állításával 

tipikusnak mondható az egész országra kiterjedő törekvés, miszerint a tradicionálisan 

Pakisztán-ellenes hindu nacionalista gyökereket ápoló kormány megpróbálja politikai tőkéjét 

növelni a hazafias érzület felkorbácsolásával. Az Abroad India, valamint a család honlapja 

szerint Saurabh Kalia, az indiai hadsereg kapitánya 1976-ban született Palampurban, a 

Himalach Pradesh-i Kangra-völgyben. Iskolai évei alatt számos ösztöndíjat nyert, és kiváló 

eredménnyel diplomázott 1997 májusában. 1997 augusztusában felvételt nyert az Indiai 

Katonai Akadémiára, majd röviddel az 1998 decemberében történt hadnagyi kinevezése után 

a 1999 májusában a 4 JAT gyalogsági ezreddel Kargil-i szektorba vezényelték. Az első ott 

töltött két hétben három alkalommal vett részt a pakisztáni előrenyomulást ellenőrző felderítő 

szolgálatban. Az akkoriban még hadnagyi rangban lévő fiatal tisztet elsőrendű felderítőnek 

tekintették. Miután a hadtestparancsnok értesült, hogy a pakisztáni előrenyomulás 

megkezdődött a térségben, egy idősebb tisztet akart küldeni a bajrang-i poszt ellenőrzésére. 

Ám Kalia hadnagy önként jelentkezett, hogy személyesen derítse fel a körzetet. A helyszínen 

az indiai katonák ellenséges tűz alá kerültek és felvették a harcot. Mivel az utánpótlás nem 

érkezett meg, kifogytak a lőszerből és a rádiójuk is tönkrement, hamarosan körbevette, majd 

foglyul ejtette őket 200 pakisztáni katona. Ezt követően a pakisztáni Skardu Rádió közölte, 

hogy Saurabh Kalia hadnagyot öt emberével együtt élve elfogták. A fogságuk 22 napig tartott 

(1999. május 15 – 1999. június 6-7.), és az indiai hadsereg közleménye szerint a pakisztáni 

hadsereg által 1999. június 9-én visszaszolgáltatott holttestek kínzásokról tanúskodnak. 

Pakisztán tagadta a kínzásokat, s mivel semmilyen nemzetközi emberjogi szervezet sem 

vádolta a foglyok sanyargatásával, a további vádakra nem reagált.
406

 Az indiai hadsereg 

jelentésében az áll, hogy a foglyok lábait levágták, a szemüket kiégették, a fülcimpájukat 

levágták és még számos fizikai, és mentális gyötrelmet kellett elszenvedniük, mielőtt fejbe 

lőtték volna őket. Saurabh hadnagy koponyája több helyen be volt törve, a legtöbb csontját 

eltörték és a fogai sem maradtak épen.
 407

   

Az állami tiszteletadás után a nemzeti zászlóval letakart koporsókat Delhiből az indiai 

légierő egyik helikoptere szállította Palampurba. A koporsók nemzeti zászlóval való 

szertartásos befedése kétszer (az állami és a helyi megemlékezéseken) történt meg. Az aktus 

egyértelműen a hazafiasság érzületének felkeltését és az elesett katonák a nemzeti 

emlékezetben való megőrzésének szándékát közvetítette. A megemlékezés fázisainak 
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Publications, 2000. 
407 Kargil’s First Hero, Abroad India, New Delhi, 2000. március 26. ; http://www.geocities.com/siafdu/kalia.html 
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gondosan előkészített és betanult menetében gyakorta helyet adtak már-már színpadias 

megnyilvánulásoknak, mint a szülők beszédei, a koporsót kísérő katonai vezetők díszmenete 

és a koporsó többszöri megkoszorúzása. A testet Saurabh nagybátyja, Sudhir Mohan őrnagy 

kísérte tovább Sarad Sharma ezredessel a városon keresztül a temetőbe. A rekkenő hőség 

ellenére több tízezren vettek részt Saurabh hadnagy hamvasztásán. A nemzetiszínű trikolor 

zászlóval leterített testre elsőként veterán katonák és Himachal Pradesh legfelsőbb minisztere, 

Shanta Kumar, helyezetek el virágfüzéreket. Tiszteletét fejezte még ki Ravinder Thakur 

miniszter és a Pradeshi Kongresszusi Tanács elnöke, Sat Mahajan. George Fernandes védelmi 

miniszter még Delhiben rakott virágfűzért Saurabh hadnagy és öt közlegénye koporsójára. A 

kormány határozata szerint a helységet, ahol Kalia hadnagy háza állt Saurabhnagarnak 

(Saurabh-városnak) nevezték el. Shanta Kumar bejelentette, hogy Kalia hadnagynak 

emlékhelyet állítanak, és Kalia háza melletti utat is a hadnagyról fogják elnevezni.
408

 A család 

Saurabh hadnagy szobáját múzeumnak rendezte be, ahol megtekinthetőek Saurabh vitrinben 

tárolt katonai uniformisa, személyes tárgyai és fényképei.  

Az indiai kormányzat 2001 áprilisában mellszobrot emelt a posztumusz előléptetett 

Kalia századosnak a mintegy 12 hektáros Saurabh-parkban, Palampur városában. A család 

által közreadott nyilatkozatok szerint Palampur városa saját hősének fogadta el Saurabh 

Kalia-t, ám számukra fiuk egyben Kargil mártírja is volt. Ez az állásfoglalás, miszerint a 

foglyul ejtett és megkínzott katonák mártír-hőssé váltak korántsem meglepő. Saurabh 

édesanyja hősként emlékezett a fiára, de a megkínzására utaló szóhasználat már a 

miniszterelnöki beszédben
409

 is azt sejtette, hogy a veszélyekkel és a tereppel dacoló 

felderítők hősies karaktere tragikus haláluk miatt megváltozik. Az egyik legnagyobb indiai 

hírportál a The Tribune napilap Saurabh Kalia-t a Kargil-i háború első számú hősének 

nevezte, de beszámol a megkínzásáról (to martyr him) is, ami Kalia emlékezetét a 

mártíromság irányába vitte. A Klaia-ról szóló diskurzus  keverte és párhuzamosan használta a 

hős és a mártír szavakat . Szülővárosa hősként tisztelte, de a Pakisztán által elkövetett 

rémtettek mártírja is volt.
410

 A BJP-kormányzat retorikája egyaránt utalt a nemzet nagyságát 

képviselő hősökre és a Pakisztán kegyetlenségét tanúsító kínzásokra. A BJP a nép 

védelmezője, és egy sikeres háború levezénylője szerepében tetszeleghetett. Ennek a kettős 

                                                             
408 ZINS, 2005: 82-86. 
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 A Washington-i indiai nagykövetség honlapján elérhető miniszterelnöki beszédek: 
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legitimációnak döntő szerepe volt az 1999 októberében tartott választási eredményekben, 

mivel a BJP megtartotta a hatalmat, s a Kongresszus Párt vereséget szenvedett.  

 

(4.3.3.) A nemzeti hős és lokális mártír 

 

A Kargil-i konfliktus kontextusában szereplő hős és mártír szavak közti különbségtétel 

eredetileg a kormánypárt és az ellenzék céljait szolgálta. Az egyes pártok alternatív politikai 

felfogása szerint eltérő retorikával fogalmazódott meg az elesett katonáknak tulajdonított hős 

vagy mártír státus. A két terminus egyazon szövegen belül gyakran egymás mellett jelent 

meg, ezáltal egy fogalom – a „hős-mártír” – vonatkozott az elképzelt nemzeti közösség 

alátámasztására. Az általam vizsgált eset politikai jelentőségét mutatja, hogy az elesett 10 

katonatisztet a létező legmagasabb katonai kitüntetésekben (Param Vir Chakra, Maha Vir 

Chakra) poszthumusz részesítették, az 1999-es évet pedig a „gyalogság (jawans) évének” 

nyilvánította az akkori indiai kormányzat. Ez az aktus azonban nem teremtett nemzeti 

ünnepet, mivel a 2004-ben hatalomra kerülő Kongresszus Párt nem vitte tovább ezt a 

ceremóniát. A Kongresszus Párt szerint a Kargil-i konfliktusban elesettek dicsőítése pusztán 

partikuláris politikai érdeket szolgált, és nem reprezentálta az egységes nemzeti érdekeket.   

A BJP-kormányzat egyik nem titkolt célja a hinduizmus értékeinek és hagyományainak állami 

szintű érvényesítése volt. Paradox módon a Kargil-i háborúval kapcsolatban az állam 

szekuláris jellege mutatkozott meg. Az elesett katonák hazaszállítását és nyilvános temetési 

szertartását vallástól függetlenül egyformán kezelték. Nagyságuk a hivatalos interpretáció 

szerint nem a muzulmán, vagy hindu erkölcsi kódex beteljesítésében volt, hanem a hazafias 

hőstettben. A szálak tehát egy olyan nacionalista szertartásban futottak össze, amelynek 

döntően szekuláris jellege volt. A győztesnek proklamált Kargil-i konfliktus fegyveres 

összecsapásaiban hősiesen küzdő és/vagy mártírként megkínzott és meggyilkolt katonák 

politikai propagálásának kettős célja volt.   

A Kongresszus Párt a tragikusan elhunyt katonákban egy értelmetlen és kétes 

kimenetelű háború mártírjait látta.  A BJP viszont a nemzetet győzelemre juttató hősökről 

beszélt. Azok, akik a pakisztáni kínzások során lelték halálukat egyaránt hősök és (általában 

lokális szinten) mártírok. A nemzeti ünnep a győztes háború emlékezete. A nemzeti gyász 

pedig az elesett hősöké. Mindkét megemlékezés során a BJP önmagának is emléket állított. A 

BJP volt az, amely a nemzetet megvédte és győzelemre segítette egy háborúban. Szintén a 

BJP kormányzat volt, amely megőrizte civilizáltságát a pakisztáni kegyetlenséggel szemben. 
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Az állami temetések és az emlékmű állítás tehát identitásképző és a politikai hatalom 

legitimitására vonatkozó tett. A hazafias érzület felkeltése egy Anderson-i értelemben vett 

elképzelt közösséget teremtett, amelyben a szereplők egyazon érzés és esemény részesei 

lehettek. Mindazonáltal a kormány által szervezett megemlékezések nem válhattak teljesen 

nemzetivé. A Kongresszus Párt és hívei nem vettek részt az állami és helyi eseményeken, 

tehát az ország megosztottsága politikai értelemben csak tovább erősödött a ceremóniák 

során. A szimbolikus politika csupán egy törékeny és ideiglenes nemzeti egységet hozott 

létre.  

Az olyan indiai nemzeti hősök, mint Mahatma Gandhi, vagy az egyre szélesebb 

körben ismert Sardar Patel, a  britek elleni nemzeti összefogás és a függetlenség utáni nemzeti 

önállóság jelképei maradtak és a jövőben is azok fognak maradni, vagyis van egy olyan 

időbeli kiterjedésük, ami egy konstans szerepet biztosít számukra a társadalom kollektív 

tudatában. A politikai mező folyamatosan alkalmazhatja  nemzeti hős koncepciót, mivel olyan 

szimbolikus értékeket (pl. hazafiság, bátorság, elszántság, kitartás, következetesség stb.) 

testesítenek meg, amelyek valóban az indiai nemzet egységét mutatják etnikai, vallási, nyelvi 

és kasztbéli megkülönböztetés nélkül. A Kargil-i konfliktus halottainak emlékezete a 

Kongresszus Párt és a BJP ellentéte miatt nem tudott kialakítani egyetemes értékeket. Az 

összetartozás és a hős eszményeinek követése inkább lokális szinten valósult meg (bár a 

média jelenlétének csökkenésével a helyi hősökre való emlékezők köre is egyre szűkült).  
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(5) Következtetések 

 

(5.1.) A kutatás eredményei 1.  – Módszertani és fogalmi keretek 

 

Az szakirodalom konszenzusára építve a hindu nacionalizmus definiálására a developmental 

(fejlesztési) és kulturális nacionalizmus terminusok hasznosíthatónak látszanak a 

specifikumok leírására (főleg a Bhartiya Janata Párt és a Sangh Parivar politikai attitűdjének 

jellemzéséhez).  Ezek a kifejezések nem csak a szűkebb értelemben vett hindu nacionalizmus 

felemelkedésének megértéséhez, hanem a nacionalizmus 1947-től napjainkig tartó politikai, 

gazdasági, társadalmi átalakulásának konceptualizált befogadásához visznek közelebb. Az 

akadémikus nacionalizmuskutatás által megalkotott totális fogalmak (pl. az indiai 

nacionalizmus gyarmatosító/nacionalista oppozíció) elegendőnek bizonyultak a nemzetépítés 

folyamatának általános megértéséhez, de a kérdés szofisztikáltabb  vizsgálatához túlzottan 

leegyszerűsítőek. A dolgozat célja nem a már meglévő elméletek újbóli tesztelése volt, mint 

sokkal inkább egy olyan fogalmi keret (nem totális) létrehozása, amelyen keresztül a hindu 

nacionalisták nemzetépítő és szimbolikus politikája tetten érhetővé válik. Éppen ezért a hindu 

nacionalizmust azonban nem tartjuk célravezetőnek egy hermetikusan zárt bináris 

oppozícióba szorítani, mivel az ehhez hasonló modellek esetleg az indiai nacionalizmusok 

esszencialista, vagy vitaindító megkülönböztetésére szolgálhatnak csupán. A hindu 

nacionalizmust elsősorban kulturális (vallási) nacionalizmusnak tartjuk, de ezen kategórián 

messze túlmutatnak az általunk vizsgált esetek komplexitása. Értelmezésünk alapján a hindu 

nacionalizmus egy olyan reprezentációs nacionalizmus, amely a nemzeti és vallási jelképek 

fetisizálásán keresztül próbálja meg egységesíteni a nemzetet, miközben a szekuláris 

módszereken túl, aktív diskurzust folytat az agresszív hindu nacionalista szervezetekkel. A 

reprezentációs nacionalizmus fogalomalkotásával lehetőség nyílik a hindu nacionalizmus 

eddig kevésbé feldolgozott nemzetépítő törekvéseinek értelmezésére, mint például a hindu 

vallási ünnepek (Ratha Yatra, Kar Seva) átpolitizált és kampányorientált megrendezése, vagy 

a hindu nacionalizmus kultikus alakjainak (Vinayak Damodar Savarkar, Deendayal 

Upadhyaya, Bal Gangadhar Tilak) nemzeti hőssé avanzsálásának folyamata.  
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(5.2.) A kutatás eredményei 2.  – A hindu nacionalisták hő konstrukciói: Sardar Patel 

történeti örökségének kisajátítása 

  

Sardar Vallabhbhai Patel történeti szerepének bemutatásánál láthattuk, hogy a Brit Korona 

kivonulásával kapcsolatos diplomáciai tárgyalásokban és az ország adminisztratív 

rendszerének kiépítése/újraértelmezése kapcsán, mint India első belügyminisztere rendkívül 

komplex problémákat kellett kezelnie. A módszereit és megoldásait tekintve gyakran alakult 

ki konfliktus közte és Nehru között, de Gandhihoz való lojalitása élete végéig a kormányban 

tartotta. Gandhi szerint Indiának szüksége volt Nehrura és Patelre, hogy megteremtsék és 

megőrizzék az ország függetlenségét. Vallabhbhai Patel politikai örökségének jelentősége és 

történeti alakjának ápolása a mai napig érzékelhető Indiában. Számos kórház, iskola és állami 

intézet viseli a nevét.  

Az indiai nemzetépítés azon kevés lakjai közé tartozott, akik képesek voltak megteremteni a 

nemzet egységét a múltban és emlékezetük által a jelenben. Azt akartuk Patel politikai 

döntéseinek felvázolásával érzékeltetni, hogy a jól ismert Nehru-Gandhi tengely mellett a 

szubsztanciális, egész Indiát érintő kérdéseket illetően Sardar Patel határozott és 

kompromisszumok nélküli kormányzati szerepe is kardinális jelentőségű volt. Az indiai 

függetlenség kivívásában inkább egy triumvirátusról kell beszéljünk, mert Patel munkássága 

végig tetten érhető volt a britek elleni küzdelmekben és nemzeti egység megteremtésében. 

A Sardar Patel történelmi alakjának megítélése a szakirodalomban nem teljesen 

egységes és vita tárgyát képezi mennyire lehet pro-hindunak/muszlimellenesnek és hindu 

nacionalista szimpatizánsnak nevezni. A szakirodalomra túlnyomó része igyekszik ezeket a 

tévhiteket elosztani, ugyanakkor nem a kritikák tovább élnek és Patel megítélése, főleg a 

muszlim közösségek körében, társadalmi szinten nem egységes. Az eslősorban hindu 

érdekeket védő, nacionalista Bharatiya Janata Párt hozzálátott saját Patel-konstrukciójuk 

társadalmi, kulturális és politikai implementálásához, amely tovább torzítja a képet és a BJP 

politikai akció által gerjesztett érzelmek megnehezítik a kérdés társadalomtudományos 

vizsgálatát. Az esettanulmányok során megnéztük milyen konkrét reprezentációs lépéseket 

tett a BJP arra vonatkozóan, hogy Patel-t saját hőseinek csarnokába tegye.  

 

(4) Narendra Modi gujarati főminiszterként indított 2002-es gaurav yatra menete politikai 

legitimitását Sardar Patel emlékének átpolitizálásával akarta megteremteni azzal, hogy 

magát Patel örökösének, vagy egészen konkrétan inkarnációjának nevezte.  
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(5) L. K. Advani szintén Patel népszerűségét és múltbéli tetteit adaptálta, hogy legitimálja 

annak az ayodhya-i Ram templom felépítésének jogosságát, amelyik 1992-ben több 

ezer életet követelő vallásközösségi erőszakot robbantott ki.   

(6) Az Advani, és általánosságba véve az 1998 és 2004 között hatalmon lévő BJP 

kormányzat, diskurzus stratégiái között szerepelt Sardar Patel politikai cselekedeteinek 

„helyreállítása”, vagyis a Kongresszus Párti ideológia és propaganda történelmi 

torzításainak korrigálása. A kortárs szakirodalom és a sajtóban megjelent tudományos 

megközelítések viszont a BJP hős gyártásának folyamatát történetietlennek és 

hiteltelennek tartották. 

 

Sardar Patel szerepét a kollektív emlékezetben nem kizárólag a BJP 

emlékezetpolitikájának vetületében vizsgáltuk, hanem azokon az állami, vagy civil 

kezdeményezéseken keresztül is, amelyek zászlajukra Sardar Patel elveinek a népszerűsítését 

tűzték ki. Az általunk bemutatott két szervezet (Sardar Vallabhbhai Patel and Veer 

Vithalbhai Patel Memorial, Sardar Vallabhbhai Patel Memorial Fund) példázta a Sardar 

Patel emlékezetének intézményesült keretek közti megőrzésére irányuló törekvéseket. Sardar 

Patel személyében leginkább az egységesítőt, India integritásának megteremtőjét látták és 

láttatják mindazokkal, akik részesülni akarnak az általuk szervezett programokban. Egyik 

intézet léte, meghatározása, vagy működése sem váltott ki komoly vitákat, főleg mert a Patel-

ről folytatott diskurzusok ma leginkább arról szólnak, mely politikai párt akarja magáénak 

tudni, vagy felhasználni politikai örökségét és nem Patel muszlimellenesnek és kirekesztőnek 

stigmatizált integrációs politikai döntéseiről.  

A vitatott örökség tisztázásához (vagy legalábbis egy új szintre helyezéséhez) 

nélkülözhetetlen lenne egy államilag támogatott nemzeti emlékhely, ahol a Kongresszus Párt 

kinyilvánítja elismerését és büszkeségét Patel érdemei miatt. Ez ugyanakkor valószínűtlennek 

látszik, mert ez elengedhetetlenül is háttérbe szorítaná a Kongresszus jelenlegi nagy alakjait, 

mint Nehru, vagy Gandhi.  Hacsak nem alakítják át a párt és egyben a nemzet nagyjainak 

panteonját egy triumvirátussá Patel politikai hagyatéka ki van szolgáltatva az aktuális politikai 

trendeknek/törekvéseknek/beavatkozásoknak, amelyek átalakíthatják és meghamisíthatják 

Patel történeti szerepvállalását. Az Patel-örökség problematikájának súlyát jelzi, hogy az 

indiai politikai paletta szinte minden szereplője különböző szimbolikus cselekedetek révén 

igyekezett kisajátítani a Patel-diskurzust és a saját konstrukcióját megjeleníteni a 

reprezentációs térben.  A BJP pedig azzal a politikai aktussal, hogy a teret szobrokkal, 
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emlékművekkel és múzeumokkal rendezte be, kétségkívül saját politikai nagyságukat 

reprezentálták, valamint emléket állítottak saját halhatatlanságuknak is.  

 

(5.3.) A kutatás eredményei 3.  – A hindu nacionalisták hős konstrukciói: Deendayal 

Upadhyaya ideológiájának nemzeti rangra emelése 

 

Deendayal Upadhyaya a hindu nacionalizmus talán legkiemelkedőbb alakjának 

elismerése csupán a belső BJP berkekben elismert. Ennek ellenére a párt egy nemzeti hős, 

vagy legalábbis grand homme alakját látta benne és reprezentációs politikájával igyekezett 

Upadhyaya emlékét nemzetivé tenni. Az általunk vizsgált esetekben a megemlékezések 

explicit politikai üzenettel rendelkeztek és országos sajtónyilvánosságot kaptak. A 

legfontosabb három esetet kiemelve: 

 

(1) A BJP aktivisták annak érdekében, hogy felhívják a közvélemény figyelmét a 

terror elleni küzdelemre 2001. szeptember 25-én Deendayal Upadhyaya 

születésének évfordulóján aláírásgyűjtési kampányt szerveztek. A terrorizmus 

ellenesség ügyét a Pakisztán ellenes érzületek felkorbácsolására használták fel, ami 

a hindu nacionalisták egyik fundamentális politikai módszere a tömegek 

mobilizálására.  

(2) A BJP által szervezett 2004. szeptember 25.-i ünnepélyes megemlékezésen a párt 

vezetői felidézték Upadhyaya cselekedeteinek jelentőségét és hangsúlyozták, hogy 

a modern és progresszív Indiáért hozott áldozata révén meghatározó alakja az 

egész országnak.  

(3) 2005. február 11-én Upadhyaya halálának 37. évfordulóján Atal Bihari Vajpayee  

felhívta a társadalom figyelmét, hogy a neves ideológus Integral Hunanism 

elveinek alkalmazásával megszűnhet a vallásközösségi erőszak. Upadhyaya 

egyetemességének hangsúlyozása központi témája BJP retorikájának, mivel 

szándékukban áll az egész nemzet szellemi atyjává tenni.  

 

Deendayal Upadhyaya BJP identitásának a kezdetektől fogva központi alakja volt, de 

ezt az azonosságtudatot a párt akarta tágítani és ideológusának alakját a nemzeti identitásba 

beépíteni. Minden jelentősebb évfordulót, nemzeti, vagy lokális ünnepet megragadott abból a 

célból, hogy Upadhyaya emlékezetét nemzeti szintre emelje, holott az Integral Humanism 
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ideológiája csak nagyon felületesen taglalja az integrált India képét. Ez az India elsősorban a 

hindu többségi társadalom országa lenne, ami viszont kirekesztené az indiai vallási, nyelvi és 

etnikai kisebbségeket.  

A következő esettanulmányunk Deendayal Upadhyaya Rampur-i szobrának 

eltávolítása körül kirobbant konfliktus elemzése volt. Az incidens azután vált a BJP számára 

politikai támadássá, miután a helyi kormányzat városfejlesztési minisztere Mohammad Azam 

Khan szocialista politikus 2005-ben bejelentette, hogy Upadhyaya szobrát a rendszeres közúti 

balesetek miatt eltávolították a kereszteződésből.  A BJP helyi és országos vezetői azonnal 

mobilizálták az aktivistákat, mivel egy közvetlen merényletnek fogta fel az esetet és országos 

méretű tüntetést helyezett kilátásba. A BJP vezetőinek fenyegetése ellenére nem nőtte ki 

magát egy országos megmozdulássá és megmaradt regionális mozgalomnak, de az „új” hősök 

gyártásának folyamata itt is tetten érhető. A BJP valójában soha nem rendelkezett a saját 

politikai berkeiből kiemelkedő és az egész nemzet által elfogadott hőssel, ezért azt akarták 

ebben az esetben is láttatni a nyilvánossággal, hogy a birtokában vannak egy a nemzet 

érdekeit szolgáló hősnek és a helyi szervek gyűlöletkeltő és igazságtalan eljárása az egész 

országnak károkat okozott. Mivel nem alakult ki semmilyen spontán, vagy akár a (BJP-n 

kívüli) politikai erő által irányított társadalmi mozgalom bátran állíthatjuk, hogy Upadhyaya 

emlékezetének nincsen akkora társadalmi lefedettsége, hogy akár egy tényleges 

szoborrombolás elindíthatott volna egy össznemzeti mozgalmat.   

 

(5.4.) A kutatás eredményei 4.  – A hindu nacionalisták hő konstrukciói: Az 1999-es 

indiai-pakisztáni háború hősei és mártírjai 

 

Az 1999-es indiai-pakisztáni konfliktus során életét vesztett katonák részesei lettek a BJP 

emlékezetpolitikájának, amelyen keresztül a nemzeti egységet és a BJP kormányzat hadi 

sikerét akarta legitimálni. A politikai hatalom az ünnepélyes temetésekkel a nemzeti identitás 

és büszkeség komponenseivé szándékozta tenni az örök ellenség, Pakisztánnal való 

konfliktusban elesett katonák emlékét. Az általunk vizsgált eset politikai jelentőségét mutatja, 

hogy az elesett tíz katonatisztet a létező legmagasabb katonai kitüntetésekben (Param Vir 

Chakra, Maha Vir Chakra) poszthumusz részesítették, az 1999-es évet pedig a „gyalogság 

(jawans) évének” nyilvánította az akkori indiai kormányzat. Ez az aktus azonban nem 

teremtett nemzeti ünnepet, mivel a 2004-ben hatalomra kerülő Kongresszus Párt nem vitte 

tovább ezt a ceremóniát. A Kongresszus Párt szerint a kargili konfliktusban elesettek 
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dicsőítése pusztán partikuláris politikai érdeket szolgált, és nem reprezentálta az egységes 

nemzeti érdekeket.   A BJP-kormányzat egyik nem titkolt célja a hinduizmus értékeinek és 

hagyományainak állami szintű érvényesítése volt. Paradox módon a kargili háborúval 

kapcsolatban az állam szekuláris jellege mutatkozott meg. Az elesett katonák hazaszállítását 

és nyilvános temetési szertartását vallástól függetlenül egyformán kezelték. Nagyságuk a 

hivatalos álláspont szerint nem a muzulmán, vagy hindu erkölcsi kódex beteljesítésében volt, 

hanem a hazafias hőstettben. A szálak tehát egy olyan nacionalista szertartásban futottak 

össze, amelynek döntően szekuláris jellege volt. A győztesnek proklamált kargili konfliktus 

fegyveres összecsapásaiban hősiesen küzdő és/vagy mártírként megkínzott és meggyilkolt 

katonák politikai propagálásának kettős célja volt.  A Kongresszus Párt a tragikusan elhunyt 

katonákban egy értelmetlen és kétes kimenetelű háború mártírjait látta.  A BJP viszont a 

nemzetet győzelemre juttató hősökről beszélt. Azok, akik a pakisztáni kínzások során lelték 

halálukat egyaránt hősök és (általában lokális szinten) mártírok. A nemzeti ünnep a győztes 

háború emlékezete és a társadalom számára explicit üzenet a kormány sikeréről   

A hazafias érzület felkeltése egy Anderson-i értelemben vett „elképzelt közösséget” 

teremtett, amelyben a szereplők egyazon érzés részesei lehettek. Mindazonáltal a kormány 

által szervezett megemlékezések nem válhattak teljesen nemzetivé. A Kongresszus Párt és 

hívei nem vettek részt az állami és helyi eseményeken, tehát az ország megosztottsága 

politikai értelemben csak tovább erősödött a ceremóniák során. A szimbolikus politika csupán 

egy törékeny és ideiglenes nemzeti egységet hozott létre.  

 

(5.5.) Következtetések, a kutatás további lehetséges irányai 

 

A kutatásunk során a következő eredményeket találtunk előremutatónak a hindu 

nacionalizmus, a BJP emlékezetpolitikája, Sardar Patel emlékének új aspektusa és Upadhyaya 

mai szerepének megértése szempontjából.   

(a) Az általános bináris kódokba való kényszerítése helyett a reprezentációs 

nacionalizmus fogalmával jellemeztük a hindu nacionalizmus új keletű aspektusait. A 

fogalomalkotása életképességét és létjogosultságát az esettanulmányaink igazolni 

látszanak: a reprezentációs tér meghódítására törekvő nacionalista erőfeszítések és a 

hindu szimbólumok szisztematikus használata egyre nagyobb befolyást akar szerezni 

magának már nem kizárólag a vallási, de a szekuláris társadalmi csoportok fölött is.  
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(b) A Bharatiya Janata Párt nemzetépítő törekvései nem merültek ki az államszervezet, a 

gazdasági és a biztonságpolitika árszervezésében, hanem, egy eddigiekben nem 

tapasztalt emlékezetpolitika és az indiai hagyományoktól idegen (az 1999-es Kargil-i 

háborúban elesett katonák emlékére szervezett) állami temetkezési szertartás 

szolgáltatta az egyre inkább előtérbe kerülő új szimbolikus politika irányvonalát. Az 

újdonság abban áll, hogy a BJP a társadalmi (akár szekuláris) rítusok által akarta 

biztosítani a nemzeti egység létét és a hindu állam létrehozásának feladásával, új 

kötődési pontokat (hazafiasság) alkotni a hindu szervezetekkel. 

(c)  Sardar Vallabhbhai Patel politikai örökségének birtokbavétele vette kezdetét az 

elmúlt két évtizedben, ami egyre nagyobb jelentőségűvé válik a BJP politikai 

programjában. Patel történelmi alakján és emlékén keresztül a párt egy új legitimációs 

teret akar képezni, amelyben, mint Patel követői mozoghatnak. A párt ezzel 

megtalálná magának a Kongresszus Párt nagyalakjainak (Nehru, Gandhi) vetélytársát. 

(d) A BJP szimbolikus politikájának célja, hogy a párt ideológusának számító Deendayal 

Upadhyaya-t beemeljék India nemzeti panteonjába. Upadhyaya filozófiája, az Integral 

Humanism terjesztése a reprezentációs térben egy újabb elemévé vált a párt politikai 

stratégiáinak.  

A kutatás további irányainak kijelölését és elmélyítését újabb esettanulmányok 

bevonásával, valamint a forrásbázis kiszélesítésével, variálásával lehet megtenni. A BJP 

identitásába tartozó egyéb korifeusok, mint Savarkar, Golwalkar, Hedgewar beemelésével 

még pontosabb képet kaphatunk a párt reprezentációs céljairól. Az elemzései módszerek 

tekintetében szét lehetne választani a cselekményt és az emlékezet, hogy jobban 

megértsük az emlékezet kialakulásának aspektusait és folyamatát. A diskurzuselemzés 

módszereivel a hősök sorába emelkedett személyek önéletrajzainak, műveinek vizsgálata 

közelebb vinne bennünket a hindu nacionalizmus alaposabb megértéséhez. Az említett 

források mellett az indiai tankönyvek szövegének tanulmányozása (pl. mit írnak a 

nemzetről, hogyan értékelnek egy-egy történelmi eseményt, személyt), keletkezésük 

története és szerzőik társadalmi helyzete mind új aspektusait mutatnák meg a 

nemzetépítésnek és a hős képezésnek egyaránt.   
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