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Az előítélet története – Indiában és az Egyesült 
Államokban

A kötet szerzője Gyanendra Pandey az atlantai Emory Egyetem történész 
professzora és az egyetemen működő Gyarmatügyi Tanulmányok Interdisz-
ciplináris Munkaközösségének igazgatója. Eddig megjelent kötetei: Re-
membering Partition: Violence, Nationalism and History in India (2001), 
Routine Violence: Nations, Fragments, Histories (2006), The Construction 
of Communalism in Colonial North India, Delhi, OUP. (1990).

A szerző az előítélet történetét szándékozott megírni, holott annak meg-
határozása bizonytalan.1 Úgy próbál célba érni, hogy a másság kialakulá-
sát két megbélyegzett népcsoport, az afroamerikaiak és a dalitok, (az indi-
ai érinthetetlenek) esetében vizsgálja meg. Kétféle előítéletet különböztet 
meg: az egyik a népi, a helyi, a látható, például a feketék, az érinthetetlenek, 
melegek, muszlimok, zsidók, nők és más kisebbségekkel szemben táplált 
előítélet. A másik előítélet láthatatlan, átjárja a modern társadalom tudatát. 
Ez a jog és az állam nyelvében érhető tetten. Az előítélet általában a józan 
ész álarcában jelenik meg. Megnyilvánulásai: lekezelő megszólítás és be-
széd, szóbeli és fizikai bántalmazás, kirekesztés, szexuális kizsákmányolás. 
Nehezíti a kutatást, hogy a megvetést gyakran csak gesztusokkal, szavak-
kal, vagy az érintés elutasításával fejezik ki.
 1 „A rasszizmus soha nem létezett mint tudomány, vagy mint ideológia. A jeruzsálemi ho-

locaust-enciklopédia a következőképpen definiálja: olyan doktrína, mely az egyén vagy 
egy közösség eredetét véli meghatározónak képességei, hajlamai, szellemisége és kultúrája 
tekintetében, így felosztja az emberiséget felsőbb- és alacsonyabb rendű fajokra.” Pele Já-
nos, Kethano Drom - Közös Út, 2010. szept. 3. Jean-Paul Sartre: „a rasszizmus valaha a 
vélemények egy fajtája volt, ma a bűnök egy fajtája.” Idézi Pele u.o.

  Glenn C. Loury: a rasszizmus „a feketék genetikai alapú intellektuális alacsonyabb rendű-
ségé”-nek felfogása. Előítélet, megkülönböztetés, színvakság - Válogatás Glenn C. Loury 
írásaiból, Rajk László Szakkollégium, Ráday Könyvesház, Bp. 2005. 169. o.

    „A rasszizmus – amin azt értem, hogy az emberek kifejezik vágyukat, hogy lehetőleg a saját 
rasszukhoz tartozókkal kerüljenek kapcsolatba – maradandó jelenség, amit törvényekkel és 
perekkel nem lehet a gyakorlatból kiiktatni.” „A párválasztás során is faji preferenciákat 
érvényesítünk,” ... s ezt „kevesen is tekintenék jogtalannak.” Ezért „... nem a rasszizmus 
létezése jelenti a valódi problémát, hanem a rasszizmus kezelése.” Glenn i. m. 176. o.
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Felmerülnek a modernséggel kapcsolatos előítéletek is. A XIX–XX. 
században modernnek tartották a technológiai fejlődést, a városi életet, az 
iparosítást, a kapitalizmust; a filozófiában a haladásba vetett hitet, az emberi 
jogok, igazság és demokrácia megvalósulását, a marxizmust; a gyarmatosí-
tás elleni küzdelmet, a racionális rend megteremtését. A modernség előnye-
iből nem részesülnek azok, akik nem tudtak beilleszkedni a modern világba. 
Ilyenek például az afroamerikaiak és a dalitok.

Pandey indiai származásúként régóta Amerikában él, és jól ismeri a két 
nép hasonló küzdelmeit. Összehasonlító elemzését egyetemes kitekintéssel 
támasztotta alá. A „dalit” szó szerint szétzúzottat, elnyomottat jelent, és azo-
kat az indiai nyomorultakat nevezik így, akik fenntartják a társadalmat, és 
cserében jogokat követelnek. Az afroamerikaiak és az indiai érinthetetlenek 
példáján minden kirekesztettről szól Pandey könyve.  

A kisebbség és többség elkülönülését osztály- és hatalmi ellentétek és ősi 
azonosságérzés és hagyományok alakították ki. Indiában a kaszt rendszere bizo-
nyos kiváltságok birtoklására irányuló rasszista politika folyamán jött létre. Az 
afroamerikaiakkal például Du Bois 1903-as Kiáltványa vagy Gunnar Myrdal  
könyvei foglalkoztak. Indiában kevesebb figyelmet szenteltek a kasztoknak. 

Mind az afroamerikaiak, mind a dalitok stigmatizált népcsoportnak számí-
tottak, választójog nélkül, marginalizáltan éltek. Nem volt öröklött geopoliti-
kai helyük. Az érinthetetleneket 1935-ben, majd 1950-ben jegyzékbe vették. 
Létszámuk 1950-ben 57,7 millió, 2001-ben pedig közel 167 millió fő, a la-
kosság 16,2 százaléka volt. Az erdőkben további 84 millió jegyzékbe vett da-
lit, az összlakosság 8,2 százaléka élt. A felső kasztokba beleszületettek (csakis 
a férfiak!) nem végeztek fizikai munkát, hozzáférhettek a szent szövegekhez, 
a tanuláshoz és más privilégiumokhoz. A kasztok alacsonyabb fokain álló pa-
rasztok, szolgáltatók, kézművesek, dolgozók és szolgák „tisztátalanok”, érint-
hetetlenek voltak. A kasztok további alkasztokra oszlottak, egymással nem 
házasodtak, nem ismerték el egyenlőnek a másikat. Az asszonyokat tisztáta-
lanoknak tekintették, de a szexuális szolgáltatást elvárták tőlük. 

Amerikában a feketék 1950-ben 15 millióan (10%) voltak, 2000-ben 12,9 
százalék volt az arányuk. Ők nem ihattak a közkutakból, nem mehettek be bizo-
nyos éttermekbe, iskolákba, nem utazhattak a fehérek buszain. A foglalkozások, 
politikai pályák többsége el volt zárva előlük. A Jim Crow-törvények a rabszol-
gaság eltörlése után is állandósították a szegregációt. Az amerikai szegregáció 
és az indiai érinthetetlenség hivatalos megszüntetése után is különbség volt a 
két országban. Amerikában elvileg a lehetőségek nyitva álltak mindenki előtt. 
Az indiai demokrácia ezzel szemben az ősi patriarchális és a későbbi gyarmati 
struktúrák lassú leépítésére alapult, így fennmaradt az óriási egyenlőtlenség. 
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Az afroamerikai népcsoportból kitermelődött a fekete arisztokrácia. A dalitok 
jó esetben eggyel feljebb léphettek a kasztok között. Keveseknek sikerült fel-
zárkózni a középosztály tagjai közé. Angliában hosszú ideig nem fogadták be 
a katolikusokat, zsidókat, íreket; Észak-Amerikában a zsidókat, olaszokat és 
íreket; napjainkig pedig Amerikában az afrikaiakat és Indiában a dalitokat. Az 
ok a modern ipari társadalom, amely elidegenítést hozott magával. 

 A svéd közgazdász, Gunnar Myrdal azt írta (An American Dilemma, 1944, 
1964), hogy az amerikaiak az egyéni és csoportérdekeket tartják szem előtt, 
s ezek táptalajai a féltékenységnek és előítéleteknek. Az afroamerikai Ralph 
Ellison bírálta Myrdalt, hogy átsiklott az osztályharc kérdése fölött. Egy másik 
könyvében (Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations (1968, 1971.) 
Myrdal az öröklött kasztrendszert jelöli meg a fejlődés akadályának. India 
1947-ben szabadult fel a brit uralom alól, 1950-ben mindenkire kiterjesztették 
az állampolgári jogokat, és 1950-55 között eltörölték az érinthetetlenséget. Az 
Egyesült Államokban az 1960-as évektől törvények biztosítják az állampol-
gárságot az afroamerikaiak számára is. A jogok megvalósításáért azonban még 
hosszú harc következett. Gyanendra Pandey az előítélet gyökerét a különbség-
tételben látja. Ha különbséget állapítunk meg, például férfi–nő, fehér–fekete, 
keresztény–zsidó, azzal már legitimáltuk is az alá- és fölérendeltséget. Marx 
szerint a zsidók politikai emancipációja a különbözőségük miatt nem lehetsé-
ges, ugyanis túlságosan egyediek, mégis egyetemesek, túl mélyen gyökerez-
nek, mégsem kötődnek egy helyhez. Később ezt a muszlimokra is mondták, 
bár míg a zsidók Európa kisebbsége voltak, és államuk sem volt mindig, addig 
a muszlimok nagy tömegei önálló államban éltek. Egyikük sem illeszkedett a 
többiekhez, ezért mindkettőt veszélyesnek tartották a nemzetállamokra nézve. 
A dalitokat, feketéket és nőket jogi és gazdasági, a zsidókat, muszlimokat kul-
turális szempontok alapján tekintették „másoknak”. 

Dr. B. R. Ambedkar (1891–1956), a független India első igazságügyi 
minisztere az indiai történelem lényegét a brahmanizmus és a buddhizmus 
hatalomért folytatott küzdelmében látta. Az előbbiek az egyenlőtlenség el-
vét vallották, a buddhisták ezt nem fogadták el. Ambedkar azt tanácsolta a 
dalitoknak, térjenek át a buddhizmusra. 1956-ban valóban nagy tömegek 
tértek át, és attól kezdve már nem hittek a szellemekben, eldobták régi iste-
neik, bálványaik képmásait. A buddhista dhamma önérzetet, emberi tartást 
adott nekik. Az áttérési ceremónia mágikus erővel hatott az emberekre, bol-
dogság öntötte el őket. A mozgalom gyorsan terjedt a falvakban. Ambedkar 
tehát elutasította a hinduizmust, Gandhi viszont inkább megújította volna a 
hindu vallást. Ambedkar úgy gondolta, a buddhizmusra áttérés az első lé-
pés a politikai önállóság felé, ugyanakkor ő meg akarta tartani a kisebbségi 
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státuszt, mert ezzel kisebbségi jogok jártak együtt. Gandhi nem fogadta el, 
hogy a dalitokat kisebbségnek tekintsék, mert szerinte ők nem kívülállók 
(outsiders within) a társadalmon belül. A kisebbségi státuszt végül az an-
gol kormány adta meg 1932-ben, ez külön elektori helyeket és törvényhozó 
testületi helyeket jelentett a dalitok számára. Gandhi szerint ez megosztotta 
a hindu társadalmat. Az 1950-es indiai alkotmány eltörölte az érinthetetlen-
séget, az 1951-es hindu törvénykönyv pedig szabályozta a házasság, válás, 
örökbefogadás, öröklés rendjét. A dalitok a buddhizmus tömeges felvételé-
vel szimbolikusan is levetették magukról az évszázadok stigmáit. A vallási 
áttérés a gyarmati uralom és a belső gyarmatosítás alól való felszabadulást 
egyaránt jelentette. Gandhi és Ambedkar konfliktusa egyre súlyosabbá vált. 
A buddhizmusra áttérés végül mégsem hozott valódi megoldást: a kaszt-
rendszer ezután is jelen volt a társadalomban. 

Keveset foglalkoztak – írja a szerző – Punjab 1947-es megosztásával. 
Nyugat-Punjab Pakisztánhoz került, és az indiai dalitokat kiűzték onnan. 
Kelet-Punjabból pedig a muszlimokat költöztették ki, csakhogy ők kevesebb 
földet hagytak maguk után, mint a nyugati részből evakuáltak. A kormány 
földek juttatásával próbált segíteni egyes kitelepítetteken, de sokakat bűnöző-
nek nyilvánítottak, és 1947-ben 3500 nem muszlimot lemészároltak. Nehru 
törölte el a bűnözők törvényét. Ambedkar inkább polgárjogi kérdésnek tekin-
tette a dalitok problémáját, városi polgárokat akart nevelni belőlük. Gandhi 
úgy képzelte, a dalitok öntisztítás folyamán beilleszkednek az egyszerű életet 
élő, harmonikus falusi közösségek alkotta társadalomba. Ambedkar alacsony 
származású mahar (dalit) családból érkezett. A Columbia Egyetemen és a 
Londoni Közgazdasági Iskolában szerzett PhD-fokozatot. 1935-ben elhagyta 
a hindu vallást, és azt gondolta, hogy a dalitok vallási áttérése magával hozza 
majd a gazdasági és társadalmi haladást is. Az 1951-es népszámlálás 141 ezer 
buddhistáról szólt, az 1990-es évek elején már 6 millióan voltak, és számuk 
azóta is nő. Karganiban 1957-ben 32 falu népe vette fel Buddha vallását. Ez-
után már nem végeztek piszkos munkákat, nem szállították el az elhullott ál-
latokat. „Emberi lények módjára kezdtünk élni” – írta valamelyikük (88. o.). 
A résztvevők szinte természetfölötti változást éltek át. Makulátlan tisztán, fe-
hérbe öltöztek, cipőt, kalapot, szemüveget viseltek, ahogy Ambedkar, szépen 
beszéltek, tanultak és öntudatosak lettek. Modern városokban éltek. Ezalatt 
Gandhi követői ágyékkötőben jártak, vegetáriánusok voltak, kétkézi munká-
kat végeztek. Két dolgon nem változtattak a dalitok: az asszonyok elnyomott 
helyzetén és a dalit kasztok közti megkülönböztetésen. 

Az afroamerikaiak története más történet. Az ő esetükben nyilvánvaló 
volt, hogy ők külön közösség. Du Bois ezt írta: „az afroamerikai mindig érzi 
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saját kettősségét – amerikai és néger, két lélek… egy fekete testben” (46. o.). 
Az osztályellentétek náluk párhuzamosan jelentkeztek a fehér–néger-kettős-
séggel. Céljuk ellentmondásos volt: különbözni is akartak másoktól, azono-
sak is szerettek volna lenni velük. Egyébként ők is elhagyták ősi szokásai-
kat, akárcsak a dalitok, és keresztény hitre tértek a XVIII–XIX. században. 
Különféle elgondolások vezették őket: a nacionalisták integrálódni akartak, 
a szeparatisták külön geopolitikai státust követeltek, a repatriálók pedig vis-
szamentek volna Afrikába. Double Victory néven emlegetett harcukkal a de-
mokráciáért, szabadságért és a gyarmati rendszer és rasszizmus megszünte-
téséért küzdöttek. Idővel a katonáskodó férfiak állampolgári státust nyertek, 
ebből a nők nem részesültek. A modern nacionalizmus paradoxona, hogy a 
katonai kötelességet és az állampolgárságot szorosan összekapcsolta. Az I. 
világháború idején felerősödött a feketék jogaiért vívott harc. 1917-ben Ke-
let-Szent-Louisnál egy összetűzésben kétszáz feketét megöltek. Ezt 15 ezres 
demonstráció követte New Yorkban. Az afroamerikaiak a Double V jelszava-
it, a kormány pedig a „dolgozz vagy harcolj!” felhívást hangoztatta. A háború 
végén már közel egy millió afroamerikai férfi és nő harcolt az amerikai hadse-
regben. Ez teljes jogú amerikai állampolgárokká tette őket. Roosevelt 8802-
es számú utasítása értelmében több mint egy millió néger munkást vettek fel a 
gyárakba dolgozni, és az afroamerikai asszonyokat mentesítették a megalázó 
munkák alól. 1941 nyarán a kormány fajra való tekintet nélkül mindenkit hí-
vott, vegyen részt a nemzet védelmében. A hadseregbe és az iparba bekerült 
feketék tömegei miatt nagyra nőtt a feszültség a négerek és a fehérek között. 
Működésbe kezdett a Klu Klux Klan, az erőszakos cselekmények sokasodtak. 
1943 nyarán Detroitban 34 embert megöltek, 1800-at letartóztattak, zömük-
ben feketéket. 1943-ban még mindig működött a Jim Crow-rendszer. (Jim 
Crow a fekete ember gúnyneve volt.). A II. világháború vége még nagyobb 
frusztrációt hozott a feketék számára. Faji lázadások törtek ki, számos feketét 
inzultáltak, egy egész családot meglincseltek. E miatt tiltakozási hullám vo-
nult végig az Egyesült Államokon. Az erőszakos cselekményeket liberális és 
konzervatív fehérek is elítélték, „meg akarták menteni fekete Amerika testét 
és fehér Amerika lelkét” (J. W. Johnson, 122. o.). Truman elnök utasításá-
ra létrehoztak egy elnöki bizottságot a polgári jogok védelmére. 1946-ban 
már 135 ezer afroamerikai szavazhatott. Atlantában 1947-ben fekete személy 
lett a polgármester, 1948-ban ugyanott feketéket neveztek ki rendőröknek. A 
Double V mozgalom követelése minden jogra kiterjedt, kivéve a nevelésre és 
a nemekre. A fekete nőkre úgy tekintettek, mint a polgárok és a háborús hősök 
reprodukálóira. A politika még a 60-70-es években is maszkulinista volt. A 
nők kilenc államban csak 1940 és 1984 között kaptak választójogot. A XX. 
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század végén Indiában a dalitok 10–20 százaléka tartozott a középosztályhoz, 
az afroamerikaiak esetében ez 20–30 százalék lehetett. 

Gyanendra Pandey ezután egy afrioamerikai asszony önéletrajza alapján 
egy másik látószögből mutatja be e népcsoport történelmét. Viola Andrews 
átlagos afroamerikai asszony volt. Szegény családból származott. 18 éves 
korában férjhez ment, a férje durva volt, gyakran megütötte Violát. Nem 
akarta engedni, hogy a fiaik tanuljanak. A II. világháború idején három idő-
sebb fiuk Atlantába ment, katonának állt, majd 1953-ban Viola elhagyta a 
férjét, és többi gyermekével együtt a nagy fiúk után költözött. A férjével 
töltött rabszolga évek után most új életet kezdhetett. Nagy nélkülözések kö-
zepette éjszakás nővérként, varrónőként tartotta el tíz gyermekét. Hívő lélek 
lévén vallást taníthatott egy presbiteriánus templomban, majd az egyház 
nevelési osztályának igazgatója és egy helyi újság vallási szerkesztője lett. 
42 éven át mindig volt iskolás a gyermekei között, de mindannyian felsőfo-
kú iskolát végeztek. Soha nem ment újra férjhez. Az ötödik gyermek után 
már nem akart többet, de nem tudta, hogyan védekezhetne, így tíz gyermek 
édesanyja lett. A faji megkülönböztetésről alig írt, de az egész élete erről 
szólt. Szenvedett az erőszakos patriárhátus miatt. Viola segítette a gyerme-
keit, hogy tanulhassanak. Hatalmas volt az öröme, hogy fiai elismert festők, 
írók lettek. „ Atlantában elnyertem a szabadságom” – írja (157. o.), „de a 
szolgaság jegyei még rajtam vannak” (158. o.). A kiszolgáltatottság emlékei 
mindvégig elkísérték. Az írásba menekülve talált önmagára. 

Pandey dalit memoárokat is bemutat. Ezek az 1970-es években jelentek 
meg. Maguk a címek is árulkodók: Joothan (ételmaradékokon élők), Upara (kí-
vülálló), Uchalya (tolvaj). A tekintélyes dalit önéletrajz-irodalom friss hangot 
hozott az irodalomba és új eszméket a történelembe. Íróik tanulatlan emberek, 
hiszen a bengáli nők írni-olvasni se igen tudtak. Egy kislány például az asztal 
szélénél álldogált, míg az asztal másik oldalán ülő bátyját a betűkre tanították. Ő 
is megtanult olvasni, de mindig fejjel lefelé tartotta a könyveket. A dalit önélet-
rajzok szerzői önmagukkal akartak tisztába jönni. Ezért gyakran saját magukkal 
vagy istennel folytatott párbeszéd formájában írtak. E dalit írások az „én” mél-
tóságáért kiáltanak, de az egyént a csoport részeként jelenítik meg. 

Az egyik önéletírás Baby Kondiba Kamble: Jiny Amcha (A mi életünk), 
a másik Narendra Jadhav: Aamcha Baap aan Aamhi (Az apánk és mi).) 
Mindketten Ambedkar kasztjából való maharok, saját családi történetük ös-
szefonódott az ambedkari küzdelemmel. Kamble belülről bírálja a patriarhá-
tust, ugyanis a dalit asszonyok a kaszt és a nemiség kettős alávetettségében 
éltek. A kislány csak néhány évig járt iskolába, 13 évesen férjhez adták, és 
a férje 14 tagú családjának háztartását neki kellett ellátnia. Később férjével 
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szatócsboltot nyitott, amely a dalit mozgalom központja lett. 10 gyermeket 
szült, heten maradtak életben, és mindegyikük tanult, bankhivatalnok, tanár, 
tisztviselő lett. A család viszonylag jó körülmények között élt, az asszony 
mégis mérhetetlen szegénységről, szennyről ír. A falubeliek takarították el 
az állati tetemeket, őrizték a falut, seperték az utakat, és ők szolgálták ki a 
hivatalnokokat. A kunyhók mindegyikében 8–10, néhol 15–20 elhanyagolt 
gyerek lakott, akik örökké éhesek voltak. Kambléék is éheztek. A dögvész-
ben elpusztult marhák kukacos húsát is megették. Kamble megdöbbentő 
leírást ad a sár, szenny borította emberi testekről, tetves, összeragadt hajak-
ról, a kunyhókban fekvő élőhalottakról. Különösen elborzasztó az asszonyi 
testek állapota a rengeteg szülés, munka és az állandó megaláztatások miatt. 
A felszabadulást a mahar származású Ambedkar hozta el a népnek. Arra 
biztatta őket, taníttassák a gyerekeket, nyissanak saját kis üzleteket, legye-
nek öntudatosak, és térjenek át Buddha vallására. Kamble úgy érezte, ettől 
megváltozott a világ, emberi lények immár. Kamble férjével együtt szemé-
lyesen is mozgósította a dalitokat – de az önéletrajzát titokban írta, mert az 
ő férje is alacsonyabb rendűnek tartotta az asszonyokat. 

A másik önéletírás marati nyelvjárásban született, írója az ismert közgaz-
dász, Narendra Jadhav. Ő már nem szenvedésekről, hanem egy emancipált 
dalit család sikereiről írt. Ők is mélyszegénységből jöttek, az első családta-
gok még Bombay nyomornegyedében éltek. Jadhav nagy elszántsággal és 
tanulással emelkedett ki, és lett egy egyetem alkancellárja és a Nemzeti Ter-
vező Bizottság tagja. A harmadik generáció már magas képzésben részesült 
otthon és külföldön, és már nincs dalit tudata. A könyvet maratiról számos 
indiai nyelvjárásra és angolra fordították. Jadhav leírja, hogy Bombayba 
megérkezve, Ambedkar tanítása nyomán kezdtek el tisztálkodni, hajukat, 
ruhájukat tisztán tartani. Makulátlan tisztaságot teremtettek az otthonaikban 
is. Levetkőzték szolgai mivoltukat, a nők megtanultak önállóan gondolkod-
ni. Ambedkar kasztellenes mozgalma, és Kamble, Jadhav és más dalitok 
írásai komoly kihívást jelentettek India korábbi történetírásával szemben. 

Pandey az utolsó fejezetben azt méri fel, miért marad fenn az előítélet 
makacsul napjainkban is. Először, mert Viola Andews és Baby Kamble írá-
sait sokan tudománytalan és érzelmekre alapuló beszámolóknak tekintik, 
ezért kirekesztik őket a történelemből. Másodszor az előítélet úgy jelenik 
meg, mint amit a józan ész diktál, és továbbra is azt tartják a dalitokról és a 
feketékről, hogy lusták, piszkosak, agresszívek, nehezen tanulnak. Pandey 
másik kérdése: miért nem simulnak be a kisebbségek a többségiek közé, 
holott akkor élvezhetnék a liberális társadalom előnyeit? Indiában az 1980-
as években a muszlim lakosságot arra biztatták, hogy Hindusztánban éljen 
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úgy, mint a hinduk. Ugyanezt javasolta Samuel Huntington a mexikói-ame-
rikaiaknak, és a zsidóktól is azt várják el, hogy adják fel zsidó mivoltukat. 
Vajon miért nem fogadják meg ezt a tanácsot a kisebbségek? A szerző nem 
említi, hogy az identitásukhoz való ragaszkodás bizonyosan szerepet ját-
szik ebben. Ő azzal magyarázza, hogy a dalitok és az afroamerikaiak nem 
menekülhetnek el, mert nincs saját szuverén államuk, és mert felismerik 
őket sötét bőrük miatt.2 És ez elegendő bizonyíték a rendőrök előtt a bű-
nözési hajlamra. Az ír, zsidó és olasz kisebbségek könnyen beolvadhatnak 
a többségbe. Ellenben a dalitokat, feketéket, nőket, indiánokat, aborigókat 
ma is gyakran éri megaláztatás. Az indiaiaknál a beolvadást az jelentheti, ha 
áttérnek a buddhizmusra, és más nevet választanak régi kasztnevük helyett. 
2001-ben New Delhiben támadások értek egy újságírót, mert bírálta a hin-
dukat és vallásukat, és írásaival megosztotta a nemzetet. Hasonló támadások 
érik Barack Obamát is: hogy nem is bennszülött amerikai, hogy titokban 
muszlim. Nem történt tehát még komoly változás a faji megkülönböztetés 
terén. Az előítélet lépten-nyomon megnyilvánul. A többségi társadalom azt 
követeli a formálisan immár felszabadított kisebbségtől, hogy hasonuljon 
a többséghez, váljék olyanná, mint ő. A többségbe belesimuló alanyokat 
kívánnak előállítani. Ez ahhoz vezet – állítja a kötet szerzője –, hogy el fog 
tűnni az emberi tapasztalatok gazdagsága, sokfélesége.

A kötetet bőséges irodalomjegyzék (221–231. o.) és az eligazodást segí-
tő mutató zárja.

Pandey, Gyanendra: A History of Prejudice – Race, Caste, and Difference in India and the Uni-
ted States (Az előítélet története – Faj-, kaszt- és különbség kérdése Indiában és az Egyesült 
Államokban) Cambridge University Press, New York, 2013. 243 o. 

Fodor Mihályné 

 2 Érdekes megállapítást olvashatunk ugyanerről a könyvről egy ismertetésben. Marylin Lake 
azt írja, hogy a dalitok alárendelt helyzete nem faji hovatartozásukkal függ össze, hanem 
a hinduizmus fizikai munka iránti megvetésével. Az „érinthetetlenségük”  felerősítette az 
egész társadalomban a kézi munka utálatát. 

  „The Dalits, the author notes, are less easily distinguished by appearance than are African 
Americans. Their subaltern position was understood not in terms of „race” but in relation to 
Hinduism’s contempt for manual labor, and their „untouchability” fortified the disgust for 
manual work evident in all social strata. In reading this book, I  understood in a new way 
arguments by nineteenth-century liberal leaders in white settler colonies that the introducti-
on of social relations based on „caste” would stigmatize manual labor for the whole colony, 
and that democracy could never be viable in such a society.”

  Marilyn Lake, University of Melbourne, The American Historical Review, vol. 119. Num-
ber 3. 2014. június, 849.o. Reviews of Books


