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„A Kelet lányai” – Szimbolikus tőke és 
tudatos imázsépítés a dél-ázsiai  
női politikusok szolgálatában

A nők politikában betöltött szerepével kapcsolatos kutatások általános megállapí-
tásai szerint nők a világ minden táján kisebb számban vesznek részt a parlamenti 
politikában, mint férfiak, valamint a női politikai vezetők sem Nyugaton, sem 
Keleten nem jellemzők hagyományosan. Ezen jelenségek hátterében gyakran, 
különösen a Dél-Ázsiára is jellemző, hagyománytisztelő társadalmak esetében 
összefüggés mutatkozik a nőknek a férfiakénál alacsonyabb társadalmi rang-
jával. A dél-ázsiai térség országaiban, Srí Lankán, Indiában, Pakisztánban és 
Bangládésben ezzel összefüggésben megfigyelhető, hogy a férfiakhoz viszonyítva 
a női népesség humán fejlettségi mutatói jelentősen rosszabbak.1

Ennek ellenére függetlensége elnyerése óta mind a négy fent említett ország 
élén állt már női politikus. Szirimávó Bandaranáiké Srí Lanká miniszterelnöke 
volt 1960–65, 1970–77 és 1994–2000 között, Indirá Gándhí India miniszter-
elnöke 1966-tól 1977-ig, majd 1980-tól 1984-ig, Bénazír Bhuttó Pakisztán 
miniszterelnöke 1988 és 1990 között, valamint 1993 és 1996 között, Bégam 
Khálidá Ziá és Seikh Haszíná pedig Bangládés 1991-es demokratizálódása 
óta politikai váltógazdaságot folytatnak az ország élén. Tanulmányom során 
azt fogom vizsgálni, e női politikusok milyen eszközökkel érték el, hogy ezek 
a hagyománytisztelő, jellemzően férfiközpontú társadalmak mégis vezetőiknek 
válasszák őket és ebben milyen szerepet játszott az általuk kialakított szimbo-
likus tőke és az általuk alkalmazott imázsépítés.

Politikai dinasztiák Dél-Ázsiában
A női politikusok színre lépésének és karrierjének jobb megértése céljából 
fontos néhány szót ejteni a szóban forgó országok politikai kultúrájáról is. 
1 Mark R. Thompson, Democratic Revolutions in Asia and Eastern Europe, Routledge, London 

and New York, 2004, 36. 
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A térségre különösen jellemző politikai hagyomány a személyes kapcsolatokra 
építő kliensrendszer és politikai patronázs.2 Ennek egyik következménye, hogy 
az állampolgárok a politikai hatalmat is hajlamosak sokkal inkább egy bizonyos 
személynek, mint magának a politikai hivatalnak vagy tisztségnek tulajdoníta-
ni.3 Tipikusak továbbá a karizmatikus vezetők által irányított, személyközpontú 
pártok is, amelyek egy bizonyos politikus hatalmi ambícióinak eszközeként 
szolgálnak. A párt ez esetben lényegében az illető politikus tulajdonának is 
tekinthető, hisz a párt legfőbb funkciója a politikushoz való hűség és lojalitás.4 
Ha ehhez még hozzávesszük a dél-ázsiai politikai kultúrára fokozottan jellemző 
nepotizmust és a saját családtagokkal való kivételezés általános jelenségét, nem 
meglepő, hogy egy-egy politikai párt vezetése gyakran generációkon keresztül 
egy családon belül öröklődik.5 

Ha alaposabban megvizsgáljuk a dél-ázsiai országok elmúlt hatvan évének 
politikatörténetét, feltételezhetjük, hogy az „örökletes” politikai hatalom to-
vábbfejlődéseként kialakult dinasztikus politizálás valójában része a dél-ázsiai 
politikai kultúrának, ugyanis az, hogy politikai dinasztiákból származó po-
litikusokat választanak meg országuk vezetőinek, azt jelzi, hogy a választók 
jelentős része sem lát kivetnivalót a hagyományban.6

A dél-ázsiai politikai dinasztiák jobb megértésében segíthet Max Weber örö-
költ karizmával kapcsolatos elmélete. Ezzel azt a jelenséget igyekszik magya-
rázni, amikor egy karizmatikus vezető távozása után a párt tagjai és a választók 
a volt vezető egy közvetlen rokonát segítik vezető pozícióba, mert feltételezik, 
hogy ez a rokon is örökölte elődjének karizmáját és azon tulajdonságait, ame-
lyek őt magát is vezetésre alkalmassá tették.7 

2 Ayesha Jalal, Democracy and Authoritarianism in South Asia, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1995, 10.

3 Yogendra K. Malik – Charles H. Kennedy – Robert C. Oberst – Ashok Kapur – Mahendra 
Lawoti – Syedur Rahman (szerk.), Government and Politics in South Asia, Westview Press, 
Boulder Co, 2009, 39.

4 Ricarda Gerlach, „Female leadership and dueling dynasties in Bangladesh”. Claudia Derichs 
– Mark R. Thompson (szerk.): Dynasties and Female Political Leaders in Asia. Gender, power 
and pedigree, Lit Verlag, Wien, 2013, 113–149. 125.

5 Andrea Fleschenberg, „Benazir Bhutto, Her People’s Sister? A Contextual Analysis of Female 
Islamic Government”. Claudia Derichs – Mark R. Thompson (szerk.): Dynasties and Female 
Political Leaders in Asia. Gender, power and pedigree, Lit Verlag, Wien, 2013, 63–112. 69.

6 Dagmar Hellmann-Rajanayagam, „The Pioneers: Durga Amma, the Only Man in the 
Cabinet.” Claudia Derichs – Mark R. Thompson (szerk.): Dynasties and Female Political 
Leaders in Asia. Gender, power and pedigree, Lit Verlag, Wien, 2013. 27–61. 29.

7 Claudia Derichs – Mark R Thompson, „Introduction.”  Claudia Derichs – Mark R. Thompson 
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Kiegészítve ezt az elit dél-ázsiai társadalmakon belül megfigyelhető elenyésző 
arányával,8 valamint a legnagyobb részt tanulatlan és nagy szegénységben élő 
választók tömegeire jellemző hierarchikus, élet egyenlőtlenségeit elfogadó 
gondolkodásmóddal, érthetőbbé válik a dél-ázsiai politikai dinasztiák kiala-
kulásának és fennmaradásának folyamata.9

Jelen tanulmányban a politikai dinasztiák vizsgálatát az teszi szükségessé, hogy 
a szóban forgó politikusnők is egy-egy jelentős politikai dinasztia tagjaként kerül-
tek hatalomra. Szirimávó Bandaranáiké Szolomon Bandaranáikének, Srí Lanká 
miniszterelnökének, és a Srí Lankái Szabadságpárt megalapítójának özvegye 
volt.10 Indirá Gándhí Dzsaváharlál Néhrúnak, a független India első miniszter-
elnökének egyetlen lánya, Bénazír Bhuttó Zulfikár Alí Bhuttónak, Pakisztán első 
szabadon megválasztott miniszterelnökének, és a Pakisztáni Néppárt megalapító-
jának legidősebb gyermeke, Seikh Haszíná pedig Sheikh Mudzsibur Rahmánnak, 
a független Bangládés első miniszterelnökének, a Népi Liga megalapítójának 
lánya volt. Bégam Khálidá Ziá Ziáur Rahmán tábornoknak, Bangládés elnöké-
nek és a Bangládési Nacionalista Párt megalapítójának özvegye.

Mivel mindannyian híres államférfiak utódaiként kerültek hatalomra, ér-
demes kicsit közelebbről megvizsgálni ezeket a politikusokat is. Közös volt 
e férfiakban, hogy mindannyian jelentős és befolyásos, széles körben ismert 
politikusok voltak. Többeket országuk alapító atyjaként tiszteltek: Néhrú, 
Mudzsibur Rahmán és Ziáur Rahmán komoly szerepet vállaltak országaik 
függetlenségi mozgalmában. Zulfikár Alí Bhuttó és Szolomon Bandaranáiké 
pedig nagy népszerűségre szert tevő pártjaik alapítói és megkérdőjelezhetetlen 
vezérei voltak.11 A társadalom széles rétegeit sikerült személyes követőikké 
és szükség esetén akár életüket is áldozó politikai támogatóivá tenniük, de 
ugyanakkor politikai örökségük igencsak ellentmondásos, és nagyon komoly 
kritikusaik is vannak.12 

További közös és fontos vonás e politikusok életében, hogy Dzsaváharlál 
Néhrú kivételével mindannyian erőszakos halált haltak: Bandaranáiké, 

(szerk.): Dynasties and Female Political Leaders in Asia. Gender, power and pedigree, Lit Verlag, 
Wien, 2013, 11–26. 15.

8 Gerlach, i.m.,143.
9 Inder Malhotra, Dynasties of India and Beyond. Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Harper 

Collins Publishers India and The India Today Group, New Delhi, 2003, 30.
10 Malhotra, i.m., 234.
11 Clinton Bennett, Muslim Women of Power: Gender, Politics and Culture in Islam, Continuum, 

London, 2010, 4.
12 Malhotra, i.m., 319.
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Mudzsibur Rahmán és Ziáur Rahmán politikai merénylet áldozatává vált, 
Zulfikár Alí Bhuttót pedig az őt puccsal megbuktató tábornok, Ziá ul-Hak 
ítéltette halálra. Azzal, hogy politikai céljaik követése miatt vesztették életü-
ket, mártírrá lettek, amely a dél-ázsiai társadalmakban komoly tiszteletet és 
megbecsülést eredményez. A mártíromság megszabadította az államférfiakat 
ellentmondásos politikai múltjuktól, és egyúttal politikai pártjukat és támo-
gatóikat egyesítő, erőteljes szimbólumokká váltak.13

Mindannyian személyközpontú és centralizált pártok vezetői voltak: közös 
volt bennük, hogy a párton belüli megkérdőjelezhetetlen hatalmuk fenntar-
tása érdekében tudatosan nem engedtek más hatalmi központokat kialakulni. 
A politikai merényletek, illetőleg a puccs viszont természetükből fakadóan 
váratlanul érték a pártot, amely egy csapásra elveszítette arcát és vezetőjét, és 
benne komoly hatalmi vákuum alakult ki. Az általános minta alapján ilyenkor 
a vezető családjának egy tagját választották a párt élére. Ennek több célja is 
volt: egyik, hogy a párton belüli hatalmi struktúrák változatlanok maradjanak, 
de ezen kívül számítottak arra is, hogy a jórészt alacsony iskolázottsággal ren-
delkező szavazók körében a pártok szimbólumaként felfogható, ismert nevű 
és személyiségű családtagok nagyobb sikert fognak elérni, mint az összetett 
politikai programmal kampányoló, kevésbé ismert személyiségek.14

A jelen tanulmányban tárgyalt női politikusok túlnyomó többségének eseté-
ben is hasonló folyamatok zajlottak le. Pártjukban hatalmi vákuum keletkezett, 
egymással versengő frakciók több esetben is kis híján a párt kettészakadását 
okozták, és szükség volt egy olyan vezetőre, aki képes megőrizni a párt egységét, 
emellett az elhunyt vezetőhöz hasonlatosan képes a választópolgárok támoga-
tását is megszerezni. A weberi örökölt karizma fogalmának logikáját követve 
pártjaik a mártír politikusok családjából kerestek utódot. Feltételezhető, hogy 
nyilvánvalóbb választás lett volna egy férfi családtag, de megfelelő férfi örökös 
egy esetben sem állt rendelkezésre.15

Más opció hiányában a pártok tehát az elérhető, jelen esetben nőnemű 
családtagokat, tették meg vezetőikké. A döntéshozók arra számítottak, hogy 
ezek a női vezetők ideiglenesen állnak majd a párt élén, amíg a vezetőváltás 
körül zajló belső harcok le nem csendesednek. A nekik szánt szerep csupán 
szimbolikus volt, a háttérbe húzódott befolyásos párttagok bábjaiként kellett 
volna működniük, majd önként átadni a hatalmat tapasztaltabb férfi kol-

13 Thompson, i.m., 38, 41.
14 Gerlach, i.m.,126.
15 Thompson,  i.m., 42.
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légáiknak.16 Nem várták tőlük, hogy saját kezdeményezésekkel álljanak elő 
vagy önálló politikai szereplőkként lépjenek föl, a feladatuk annyi volt, hogy 
az elhunyt férfi vezető karizmáját, örökségét és vonzerejét képviseljék és köz-
vetítsék, illetve hangsúlyozzák, hogy a mártírok által alapított párt továbbra 
is az elhunyt vezetők által kijelölt úton halad.17

A női vezetők öndefiníciói
Amint azt már röviden a bevezetőben is említettem, Keleten és Nyugaton is 
a hagyományos nézet szerint a nő helye otthon van, a számára kijelölt feladatok 
a gyermeknevelés és házvezetés, míg a férfi feladata a közügyek ellátása, a po-
litizálás.18 Ez Dél-Ázsiában a mai napig elterjedt felfogás, ezért is figyelemre 
méltó, hogy női politikusok kerültek a tárgyalt országok élére. Mint azonban 
már kiderült, ez korántsem a női egyenjogúság és az alulról szerveződő tár-
sadalmi mozgalmak eredménye volt, hanem sokkal inkább annak tudható be, 
hogy a dél-ázsiai társadalmak hajlamosak politikai dinasztiák támogatására.

Az országot vezető női politikus jelensége azonban ettől függetlenül merő-
ben új volt minden szempontból, így a szóban forgó női politikusoknak telje-
sen az alapoktól, nagyon komoly körültekintéssel kellett megalkotniuk saját 
imázsukat annak érdekében, hogy kifejezetten férfiközpontú, a nő társadalmi 
rangját hagyományosan a férfiénál jóval alacsonyabbként felfogó országaik 
elfogadják őket legitim vezetőiknek.

A dél-ázsiai társadalmak jellemzően nagy jelentőséget tulajdonítanak a csa-
ládi kapcsolatoknak, és a nemek közötti kommunikáció és kötetlen kapcsolat-
tartás is csak a család viszonylatában számít elfogadhatónak: a kollegiális, baráti 
vagy szerelmi viszonyok nagyrészt még napjainkban is tabunak számítanak.19 
A széles társadalmi elfogadtatás irányába tett logikus lépés volt tehát, hogy 
az összes tárgyalt női szereplő felvett egy-egy szimbolikus családi szerepet 
a karrierje során. Ennek segítségével a tömegek sokkal könnyebben el tudták 
helyezni őket a társadalmi élet szabályainak viszonylatában. 

A családi szerepekkel kapcsolatos másik fontos irányvonal az elhunyt állam-
férfiakhoz fűződő tényleges családi kapcsolatok tudatos hangsúlyozása volt. 

16 Linda Richter, „Exploring Theories of Female Leadership in South and Southeast Asia”, Pacific 
Affairs, LXIII/4 (1990–1991), 524–540. 535.

17 Derichs – Thompson, i.m. 16.
18 Thompson, i.m. 36.
19 Rounaq Jahan, „Women in South Asian Politics”, Third World Quarterly, IX/3 (2007), 848–870. 

853.
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Bár nem volt szükségszerű, hogy a valós és az előbb említett retorikai családi 
szerepek egybeessenek, de kiegészítették egymást. Azzal, hogy a női politiku-
sok szimbolikusan kitágították családjuk körét és minden állampolgár anyjává, 
nővérévé vagy lányává váltak, közelebb kerültek az egyes választókhoz, köny-
nyebben el tudták nyerni azok szimpátiáját, amelyet egyébként is megkönnyített 
a férfi vezetők népszerűsége és tragikus végzete.20

A mártír családtagok szerepének felemlegetése igen mély benyomást tett 
a választókra: a tömegek mélyen együtt éreztek a női politikusokkal szeretett 
családtagjaik elvesztése miatt, és különösen tudtak osztozni gyászukban úgy, 
hogy az elhunyt vezetők gyakran számukra is egyfajta politikai apafigurák 
voltak.21 Az újdonsült női vezetők különösen hitelesnek tűntek a választók szá-
mára, nemcsak az özvegyek és „árvák” egyébiránt is komoly szimpátiát kiváltó 
hatása miatt, hanem azért is, mert ki is jelentették magukról, hogy az elhunyt 
vezetők politikai örökségének őrzői és folytatói lesznek. Mint családtagokról, 
róluk el is hitték a választók, hogy önzetlenül, az elhunyt vezető iránt érzett 
kegyeletből és szeretetből fogják folytatni annak politikai ténykedését.22 A szó-
ban forgó női vezetők maguk is hangsúlyozták, hogy céljuk csupán szeretteik 
életművének megóvása, nem saját politikai ambícióik megvalósítása. 

Indirá Gándhí már az apját közvetlenül követő miniszterelnök, Lál Bahádur 
Sásztrí életében is gyakran fejezte ki afölötti nemtetszését, hogy Sásztrí el-
tévelyedett a Néhrá által kijelölt ösvényről. Sásztrí halála és saját kormányra 
kerülése után pedig kifejezett politikai céljává vált apja politikájának folyta-
tása.23 Bénazír Bhuttó is gyakran emelte ki, hogy apja személyesen kérte föl 
őt politikai örökségének továbbvitelére.24 Khálidá Ziá és Seikh Haszíná pedig 
mind a ketten azért vállaltak aktív politikai szerepet, hogy igazságot szolgál-
tassanak mártír családtagjaiknak gyilkosaik felelősségre vonásával.25

Hitelességük és önzetlenségük képét tovább erősítette az, hogy legtöbbjük 
a politikai párt vezetése előtt csupán csekély politikai szerepet vállalt, és a reto-
rika szerint csupán morális kötelességtudatuk, a társadalom érdekeinek szem 
előtt tartása miatt kezdett aktívan politizálni.26 A legjelentősebb közéleti szerep-
20 Bennett, i.m., 23.
21 Thompson , i.m. 42.
22 Rajeswari Sunder Rajan, Real and Imagined Women. Gender, Culture and Postcolonialism, 

Routledge, London and New York, 1993, 107.
23 Nayantara Sahgal Indira Gandhi. Tryst with power, Penguin Books, New Delhi, 2012, 11.
24 Thompson, i.m., 43.
25 Bennett , i.m.,  83.
26 Thompson, i.m., 39.



211„A Kelet lányai” – Szimbolikus tőke és tudatos imázsépítés a dél-ázsiai női…

vállalása Indirá Gándhínak volt miniszterelnökségét megelőzően is, ugyanis ő 
apja hivatali idejében „politikai háziasszonyként” látta el a first lady feladatait 
özvegy édesapja mellett. Így India-szerte viszonylag nagy ismertségre tett szert 
a választók körében is, valamint a kor vezető indiai és külföldi politikusaival 
is személyes kapcsolatokat épített.27 Bénazír Bhuttó eredetileg a pakisztáni 
külszolgálatnál szeretett volna elhelyezkedni, minek megfelelően apja gyak-
ran magával vitte őt nemzetközi találkozókra, tárgyalásokra és gondoskodott 
róla, hogy Bénazír megismerje a fontos külföldi politikusokat, illetve a kül-
politika működését. Seikh Haszíná diákkorában részt vett a dhákái egyetemi 
politikai életben, mint apja képviselője a diákság körében. Mudzsib halálakor 
háztartásbeli volt és ennek megfelelő életvitelt folytatott. Khálidá Ziá pedig 
annak ellenére, hogy éveken át Bangládés first ladyje volt, vajmi kevés érdek-
lődést mutatott a politika iránt.28 Ez szerencsésen egybeesett Ziaur Rahmán 
azon szándékával is, hogy családját távol tartsa a politikától, egy Mudzsibur 
Rahmán merényletéhez hasonló szituáció elkerülése érdekében.29

Az újdonsült női vezetők relatív politikai tapasztalatlansága egyéb előnyökkel 
is járt, különösen azok esetében, akiknek egy katonai diktátorral kellett harc-
ba szállni a hatalom megszerzéséért. Bénazír Bhuttó, akinek Mohamed Zia 
ul-Hakkal, Seikh Haszíná és Bégam Khálidá Ziá, akiknek pedig Mohamed 
Ersáddal kellett felvennie a harcot, különösen sokat profitáltak abból, hogy ők 
nem rendelkeztek azzal a fajta politikai tapasztalattal, amivel a diktátorok és 
az ő idejükben domináns politikai elit, vagyis nem voltak jártasak a hazugságok, 
csalások, politikai manőverezések, gyilkosságok terén. Ez a választók szemé-
ben pedig csak a tekintélyüket és hitelességüket emelte. Indirá Gándhínak és 
Szirimá Bandaranáikének ugyan nem katonai diktátorokkal, hanem pártjuk 
idősebb férfi politikusaival kellett hatalmi harcot vívni, de ők is sikeresen 
használták ki az erkölcsileg tiszta, morális elveket képviselő új generációs po-
litikus képét a ravasz, dörzsölt, saját érdekeiket követő, régebb óta politizáló 
politikusokkal szemben.30

Ezek voltak a legfontosabb, általánosságban elmondható tényezők, amelyek 
megkönnyítették és lehetővé tették a női politikusoknak a hatalom és politikai 
befolyás megszerzését. A származás, család, történelmi körülmények, tragikus 
halálesetek, pártpolitikai és választási megfontolások azonban mind rajtuk 

27 Sahgal, i.m., 9.
28 Malhotra , i.m., 308.
29 Thompson, i.m., 43.
30 Jahan, i.m., 852.
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kívül álló tényezők voltak. A tanulmány következő szakasza a női politikusok 
imázsának és megítélésének azt a szeletét fogja vizsgálni, amelyet ők maguk 
alakítottak, vagyis azokat a taktikákat, amelyeket a női politikusok saját nép-
szerűsítésük és elfogadtatásuk érdekében alkalmaztak.

Bénazír Bhuttó
Bénazír Bhuttó igencsak tudatosan váltotta a Zulfikár Alí Bhuttóhoz fűzö-
dő kapcsolatát szimbolikus tőkére. Karrierje során végig hangsúlyozta, hogy 
ő Bhuttó legidősebb gyermeke és kijelölt utódja. Kampányaiban végig Zulfikár 
Alíra hivatkozott, az ő képeit tüntette föl a pártrendezvények háttér-dekoráci-
ójaként, az ő mártíromsága, valamint a szegényekért és a demokráciáért vívott 
harca végig központi szerepet töltött be.31 Házasságkötésekor sem vette föl 
férje családnevét, hanem megtartotta leánykori, Bhuttó vezetéknevét. Széles 
körben olvasott, és különböző címekkel megjelent önéletrajzában is a leány-
gyermek szerepébe helyezkedik: az amerikai kiadású Daughter of Destiny32 és 
a brit kiadású Daughter of the East,33 nemcsak címében,34 hanem tartalmában 
is egyszerre hangsúlyozza Zulfikár Alíhoz fűződő szoros kapcsolatát és hata-
lomra jutásának „eleve elrendelt” jellegét.

Felvette még ezen kívül a nép gondoskodó nővérének tisztán szimbolikus 
szerepét is.35 Ez kifejezetten jó benyomást keltett a Pakisztáni Néppárt tradi-
cionális szavazóbázisa, a szegény és egyszerű emberek körében. Nagy hatást 
tett rájuk, hogy az előkelő családból származó, művelt, elegáns és nagy ha-
talommal bíró Bénazír vette a fáradságot, hogy meghallgassa problémáikat, 
társaságukban üldögéljen vagy étkezzen. Ezekkel az egyszerű, de nagy szim-
bolikus jelentőségű gesztusokkal már Zulfikár Alí Bhuttó is élt, és így apa és 
lánya is el tudták érni, hogy az emberek úgy tekintsenek rájuk, mint a nép 
szolgálatában álló politikusokra.36

Bénazír Bhuttó megítélése a városi középosztály és felsőbb osztályok körében 
már jóval kevésbé volt kedvező. Ők is apja lányának látták őt, de mivel Zulfikár 
Alí Bhuttót is diktatórikus hajlamokkal rendelkező, korrupt és hata lomra éhes 

31 Fleschenberg, i.m., 79.
32 Benazir Bhutto, Daughter of Destiny. An Autobiography, Simon and Schuster, New York, 

1989.
33 Benazir Bhutto, Daughter of the East. An Autobiography, Hamish Hamilton, London, 1989.
34 Magyarul is megjelent. Benazir Bhutto, A Kelet lánya, Ulpius-ház, Budapest, 2007.
35 Thompson, i.m. 43
36 Fleschenberg, i.m., 81
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politikusnak tartották, ez Bénazírra sem vetett jó fényt. Politikai ellenfelei 
a daughter of the East önelnevezésére reagálva a daughter of the Beast gúnynevet 
ragasztották rá, Zulfikár Alí Bhuttóra utalva.37 A pakisztáni társadalomnak ez 
a szelete elitista, feudalista, elkényeztetett hercegnőnek látta őt, aki a politikai 
hatalomhoz mint örökölt tulajdonához viszonyul. 38 

A túlzottan hagyománytisztelő és egyáltalán nem haladó szellemiségű hozzá-
állás, amelyet a középosztály a szemére hányt, további megerősítést nyert külső 
megjelenése alapján. Annak ellenére, hogy amerikai tanulmányai és európai 
száműzetése során mindig a nyugati divat szerint öltözködött, Pakisztánban 
kizárólag a hagyományos női öltözetet viselte, szinte mindig fejkendővel és 
imafüzérrel együtt. Hivatalos megjelenései alkalmával nagy előszeretettel vi-
selte a pakisztáni zászló színeit. A hagyományos értékrendet tükröző külső-
ségekkel is próbálta elejét venni a társadalom vallásos és konzervatív rétegei 
felől érkező kritikáknak, amelyek nem tartották helyénvalónak, hogy musz-
lim országot egy nő vezessen, ráadásul olyan, aki Nyugaton tanult. Bénazír 
úgy is próbálta ellensúlyozni ezeket a hangokat, hogy megkereste azon erős, 
történelemformáló női alakokat az iszlám történetében, akikre hivatkozva 
állíthatta, hogy a nők igenis képesek vezető szerep betöltésére a vallási elő-
írásokkal összhangban is.39

Nem sikerült azonban túlságosan pozitív képet kialakítania magáról a pa-
kisztáni társadalom többségében hatalomra kerülése után. Ebben nagy szerepet 
játszott férje, az egyszerűen „Mr. Tíz Százalék” néven gúnyolt, korrupt Ászif 
Alí Zardárí.40 Bénazír Bhuttót mindkét kormányzati ciklusa során menesz-
tette a köztársasági elnök, amelyben mind a kétszer komoly része volt férje 
botrányainak.

2007-ben azonban, mikor többéves száműzetés után újra Pakisztánban kam-
pányolt egy újabb katonai diktátor, Parvéz Musarraf ellenében, úgy tűnt, hogy 
a pakisztáni közvélemény megbocsátott neki, újra bátor és elvhű veze tőként 
tekint rá, és ő tűnt a legesélyesebb jelöltnek a parlamenti választásokon.41 

37 Tahmina Rashid, „Empowerment and Subordination of Pakistani Women Through Patriarchy, 
Elitism, Class and Gender Discourses”. Ravi Kalia (szerk.): Pakistan. From the Rhetoric of 
Democracy to the Rise of Militancy, Routledge, New Delhi, 2011, 85–104. 121.

38 Fleschenberg, i.m.,88
39 Fleschenberg, i.m., 61.
40 Nancy Fix Anderson, “Benazir Bhutto and Dynastic Politics. Her Father’s Daughter, Her People’s 

Sister”. Michael A. Genovese – Janie S. Steckenrider (szerk.): Women as Political Leaders: 
Studies in Gender and Governing, Routledge, London and New York, 2013, 80–109. 102.

41 Anderson, i.m., 106.



214 Szivák Júlia

Azonban egy választási rendezvényen merényletet követtek el ellene, így nem 
lehetett harmadszorra is miniszterelnök. Ennek következményeképp azon-
ban ő lett a Bhuttó család és a Pakisztáni Néppárt legújabb mártírja, és ahogy 
Bénazír komoly együttérzésre tarthatott számot apja halála után, most a ko-
rábban igen népszerűtlen Ászif Alí Zardárí élvezhette a közvélemény szimpá-
tiáját. Nemcsak, hogy a Pakisztáni Néppárt nyerte a 2007-es választásokat, de 
Zardárí, a párt új vezetője is megnyerte az elnökválasztást, és egészen 2013-ig 
az ország elnöke volt.

Bénazír Bhuttó korábban ellentmondásos alakja és politikai öröksége 
ugyanúgy megtisztult és átlényegült mártíromsága révén, ahogy annak ide-
jén ez Zulfikár Alí Bhuttóval történt. Ászif Alí Zardárí és fiuk, Bilával Bhuttó 
Zardárí, a Bhuttó–Zardárí politikai dinasztia legfiatalabb tagja nem is ha-
boznak ezt kihasználni: egyértelműen Bénazír Bhuttó számukra a politikai 
referenciapont, amit azzal is hangsúlyoznak, hogy minden egyes hivatalos 
megjelenésükkor Bénazír Bhuttó fotói és poszterei övezik őket.42

Indirá Gándhí
Akárcsak Bénazír Bhuttó, Indirá Gándhí is hamar felismerte, a politikai életben 
való érvényesüléshez fontos hangsúlyoznia, hogy Dzsaváharlál Néhrú lánya. 
Számára ez azért sem jelentett nehézséget, mert már apja életében is gyakran 
képviselte őt hivatalos rendezvényeken, ha ő egyéb elfoglaltságai miatt nem 
tudott rajtuk részt venni. Tudta tehát, hogy Lál Bahádur Sásztrí halála után 
nagyrészt azért rá esett a Kongresszus Párt választása, mert a közvélemény 
Néhrú szimbolikus örökösét látta benne. 

Valószínű, hogy Indirá Gándhí is így tekintett saját magára. Önéletrajzában 
és egyéb interjúiban, beszédeiben is gyakran hangsúlyozta, hogy a Kongresszus 
Párt politikai legitimitását biztosító függetlenségi mozgalomban ő már egész 
kisgyermek korától aktívan részt vett és sok áldozatot is hozott az ország érde-
kében.43 Gyermekkorát, Mahátmá Gándhíval való kapcsolatát, családja politikai 
aktivitását is úgy mutatta be, mint egyfajta politikai előképzést, amely felkészí-
tette és predesztinálta őt a későbbiekben a politikai szerepvállalásra.44 Kitartott 
azonban amellett is, hogy csak apja iránt érzett kegyeletből, és az ő politikai 
örökségének megóvása érdekében hajlandó aktív politikai szerepet vállalni.45

42 Fleschenberg, i.m., 81.
43 Sahgal, i.m., 20.
44 Indira Gandhi, Az én igazságom, Magvető Kiadó, Budapest, 1981, 14, 15, 27.
45 Gandhi, i.m., 146.
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Retorikai stílusát és hivatalos megjelenéseit is igyekezett úgy alakítani, hogy 
ezzel nosztalgiát ébresszen az emberekben a függetlenségi mozgalom és Néhrú 
ideje iránt. Ahogy Néhrú mindig egy vörös rózsát viselt a gomblyukába tűz-
ve, úgy Indirá Gándhí mindig a sáljára tűzött egy szálat – mely gesztus kö-
vetkeztében a lapok miniszterelnökké választásáról egyszerűen csak a vörös 
rózsa visszatéréseként tudósítottak.46 Miniszterelnökké választása után első 
útja Mahátmá Gándhí emlékhelyére vezetett, a Néhrú család otthonát pedig 
a függetlenségi mozgalom múzeumává avatta.47

A Kongresszus Párt vezetői is elsősorban a Nehru családhoz való tartozásá-
nak szimbolikus tőkéje miatt választották őt Sásztrí utódjául. Biztosak voltak 
benne, hogy fiatalsága és neme okán nem fog gondot okozni nekik, főleg, hogy 
korábban nem mutatott komoly politikai ambíciókat.48 Nem volt jó szónok 
és társaságban kifejezetten visszahúzódóan viselkedett. Emiatt eleinte „néma 
babának” csúfolták pártjában.49 A párt idősebb tagjainak egyébként is komoly 
problémái voltak azzal, hogy ő lett a miniszterelnök. Legtöbbjük Indirára 
kedves unokahúgként gondolt, akit ugyan személyesen nagyon kedveltek, 
de távol állt tőlük, hogy elfogadják, mint felettesüket bármilyen tekintetben. 
Indirá Gándhínak rengeteg erőfeszítésébe került, míg önálló szereplőként el 
tudta magát fogadtatni a pártjában.50

Véleményem szerint ez is a hátterében állhatott annak, hogy nem elégedett 
meg „Néhrú lányának” szerepével. Az idősebbeknek engedelmeskedő, aláren-
delt leánygyermek helyett „India anya” szerepét öltötte magára. Így már nem 
csak az ország vezetőjeként jelent meg, hanem rögtön ő maga lett az ország és 
a nemzet megszemélyesítője. Az ország és a nemzet női formában való meg-
jelenítésének Indiában hosszú tradíciója van. A nacionalista mozgalom XIX. 
századi kezdeteitől fogva népszerű Bhárat Mátá, „India anya” képe, aki gyerme-
keitől várja, hogy megszabadítsák őt a szenvedéstől és elnyomástól. Figyelembe 
véve az anya-gyermek kapcsolat dél-ázsiai kontextusban betöltött komoly je-
lentőségét, ez a kép azóta is erőteljes hatást gyakorol a közgondolkodásra.51

Indirá Gándhí először az 1967-es kampánya során használta önmagával kap-
csolatban az India anya hasonlatot, amikor egy beszédében azt mondta, hogy 

46 Malhotra , i.m.,  54.
47 Gandhi, i.m., 149.
48 Sahgal, i.m., 13.
49 Rajan, i.m., 107.
50 Hellmann-Rajanayagam, i.m., 35.
51 Rajan, i.m., 109.
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az egyszerű embereknek csekély létszámú családjuk miatt sokkal egyszerűbb 
dolguk van, mint neki, hisz neki az ország összes szegény és éhező lakosáról 
gondoskodnia kell, mert mindannyian a gyermekei.52 Ugyanebben az évben 
történt a Kongresszus Párt kettészakadása is, amely egy Indirá Gándhít kö-
vető frakcióra, a Kongresszus (R)-re, valamint a régi vezetőket tömörítő Régi 
Kongresszus Pártra szakadt. Indirá ekkor új választási szimbólumot választott 
saját frakciója részére, egy borját gondozó tehenet. Ez szintén az anyaszerepet 
erősítette tovább a választók körében, akik számára az írástudatlanság magas 
aránya miatt a szavazócédulán is szereplő választási jelképek különösen nagy 
jelentőséggel bírnak.53

A Kongresszus Párt 1975-ös választási szlogenje az „India is Indira and Indira 
is India” jelmondattal már teljesen egyértelművé tette, hogy Indirá Gándhít 
lényegében magával Indiával tartják azonosnak. A Kongresszus Párt ülésein 
ezt az „Indira Hindustan ban gayi hai”, vagyis „Indirá maga lett India” himnusz 
éneklése kísérte.54 A párt és Indirá Gándhí személyének végső összeforrása 
az 1978-as évre tehető, amikor a Kongresszus (R) párton belüli szakadás létre-
hozta a Kongresszus (I) napjainkban is domináns frakcióját, mely elnevezését 
is Indirá nevéből származtatja.55

Ezen kívül más kulturális jelentőséggel rendelkező női alakokkal is azono-
sította önmagát. Kislány korától a népét a hódítók ellen harcba vezető Jeanne 
d’Arc volt a példaképe, akivel könnyen tudott azonosulni saját, britek ellen vívott 
küzdelmében.56 Politikai karrierje során a dzshánszí ránít, a szipojlázadás idején 
britek ellen férfi módjára harcoló legendás királynőt tartotta fő példaképének.57 
Személyes bátorságáról több alkalommal is tanúbizonyságot tett, az 1962-es és 
1965-ös háborúk idején is a frontvonalon buzdította a katonákat és szervezte 
a civil lakosság segélyezését.58 Politikai karrierjének és népszerűségének csúcsát 
1971-ben, a Bangládés függetlenségéért vívott indo-pakisztáni háború során 
aratott elsöprő győzelmével érte el. Az újságok és a közvélemény ekkor egyenesen 
Durgával, a harcos, démont legyőző hindu istennővel azonosították.59

52 Rajan, i.m., 110.
53 Sourabh Singh, „Unraveling the Enigma of Indira Gandhi’s Rise in Indian Politics: a Woman 
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Annak ellenére, hogy Indirá Gándhí kifejezetten sikeresen állította szolgá-
latába a híres történelmi nőalakok népszerűségét, neki is szembe kellett néznie 
olyan problémákkal, amelyek kizárólag neme miatt adódtak. A szokásosnál 
is óvatosabban és visszafogottabban kellett a nyilvánosság előtt viselkednie, 
ugyanis már miniszterelnökké választása idején is özvegyasszony volt. A hin-
du vallás szokásai szerint pedig az özvegyek tisztátalanok, a balszerencse 
hozói, és általános elvárás velük szemben, hogy visszavonult, aszketikus 
életet folytassanak. Saját pártjának különösen vallásos tagjai is tiltakoztak 
személye ellen emiatt, és bár nem tudták megakadályozni hatalomra kerü-
lését, árgus szemekkel figyelték viselkedését. Különösen férfiakkal és más 
férfi politikusokkal való kapcsolataiban kellett nagyon tartózkodónak lennie, 
semmiféle testi kontaktus, még kézfogás sem számított elfogadhatónak eseté-
ben.60 Öltözködésében is kerülnie kellett a feltűnést, bár már megözvegyülése 
előtt is szolidan öltözködött, de politikai pályafutása során kizárólag a füg-
getlenségi mozgalom szimbólumának számító házilag font fonalból szőtt, 
khádí száríkat viselt.61 

Élete során kritizálták azért is, hogy túlságosan lágy és nőies volt, valamint 
azért is, mert nem volt eléggé lágy és nőies, azonban erőszakos halála őt is 
„instant mártírrá” tette,62 ellentmondásos politikai örökségét egyértelműen 
pozitív fényben tüntette fel. Fia, Rádzsív Gándhí önálló politikai pályafutását 
egyértelműen anyja halála indította el és Indirá Gándhí tragikus halála miatt 
szimpátiát érző tömegek felhasználásával lett miniszterelnök.

Seikh Haszíná és Khálidá Ziá
Seikh Haszíná és Khálidá Ziá az 1990-es évek óta ideológiai, politikai és retori-
kai háborúban állnak egymással, és ennek megfelelően nyilvános imázsukban 
is különböznek egymástól. A Khálidá Ziá által vezetett Bangládési Nacionalista 
Párt programjában a vallásos nacionalizmus és az iszlám áll a központban, míg 
Seikh Haszíná Nemzeti Ligájában a szekularizmus meghatározó. Személyes 
megjelenésüket is igyekeznek politikai céljaik és pártjaik irányvonalának meg-
felelően kialakítani.63

60 Rajan, i.m., 107.
61 Jana Everett, „Indira Gandhi and the Exercise of Power”. Michael A. Genovese – Janie S. 
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Khálidá Ziá előkelő családból származik és egész megjelenése királynőhöz 
hasonlatos. Nevét is előkelő hölgyek módjára használja, a nemesi származá-
sára utaló bégam megnevezést rendszeresen használja. Csak drága selyem 
száríkat visel, amelyek tovább hangsúlyozzák bőre fehérségét, amely dél-ázsiai 
kontextusban magas rangra és előkelő származásra utal.64 A tárgyalt vezetők 
közül ő az egyetlen, aki nem vette föl a nővér, a leánygyermek vagy az anya 
szimbolikus szerepét sem, inkább kissé távolságtartó királynőnek mutatja ma-
gát. Részt vesz jótékonykodásban és segélyezésben, de akkor is meglehetősen 
távolságtartóan ereszkedik le „alattvalói” közé.65 Ezt a bangládési közvélemény 
egyáltalán nem veszi rossz néven, sokkal inkább olyan, mintha Khálidá Ziá 
már születésétől fogva a bangládési nép vezetésére lenne rendelve. Ezen kívül 
eleganciája és előkelő stílusa sokakban nosztalgiát ébreszt a XVIII. századi 
bengáli arisztokrácia aranykora iránt.66 

Annak ellenére, hogy a dél-ázsiai női politikusok komoly politikai tőkét 
kovácsolnak szeretteik, a híres államférfiak elvesztéséből, Khálidá Ziánál ez 
egyáltalán nem figyelhető meg. Nyilvánvaló, hogy eredetileg férje, a merény-
let áldozatául esett Ziáur Rahmán népszerűségének köszönheti pártvezetői és 
miniszterelnöki tisztségét,67 de ennek ellenére nem a szenvedő özvegy képét 
hangsúlyozza beszédeiben. Ritkán beszél családi ügyekről, de amikor férje 
szóba kerül, akkor is leginkább politikai céljai és a Khálidá Ziá által továbbvitt 
politikai örökség szempontjából. Sokkal inkább a jövőre, mintsem a múltra 
helyezi a hangsúlyt, ami nagy különbség közte és Seikh Haszíná között.68

Seikh Haszíná ezzel szemben igyekszik az átlagos bangládési nő képét kialakí-
tania magáról. Nem rejti el sötétebb bőrszínét, ruházata sem olyan extravagáns, 
mint Khálidá Ziáé, egyszerű pamut száríkat visel, amelyekbe gyakran a párt 
szimbóluma, a hajó van beleszőve.69 Személyes kapcsolataiban is közvetlen, épp 
az ellenkezője Khálidának. 1996-os kampánya során ragaszkodott hozzá, hogy 
az újságírók a szokásos „Madame” helyett „ápá”-nak, vagyis nővérnek szólítsák 
interjúi során. Azóta inkább a „Sir” megszólítást kedveli, és gyakran űz gúnyt 
Khálidá Ziá arisztokratikus allűrjeiből, akit csak lenézően „madame”-ként 

64 Begum, i.m., 277.
65 Bennett, i.m., 106
66 Bennett, i.m., 98
67 Gerlach, i.m., 125
68 Begum, i.m., 275
69 Begum, i.m., 278
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aposztrofál.70 Gyakran utal a kettejük közötti végzettségbeli különbségre is: 
Seikh Haszíná irodalom szakon végzett a dhákái egyetemen, miniszterelnökké 
válása után pedig több egyetem avatta díszdoktorává és adott neki tiszteletbeli 
diplomát. Khálidá Ziá ezzel szemben nem rendelkezik egyetemi végzettséggel, 
amire Seikh Haszíná gyakran utal is. 71 

Imázsának legjelentősebb része mégis apjához fűződő kapcsolatának hang-
súlyozása. Mudzsibur Rahmánhoz hasonlóan gyakran nevezi magát a végzet 
kiválasztottjának.72 Pártja is igyekszik a Mudzsib és Haszíná közötti kapcso-
latot történelmi kontextusba helyezni, és így gyakran a demokrácia lányának 
nevezik, a választókat Mudzsib történelmi jelentőségére is emlékeztetve.73 
Beszédeiben gyakran utal a szörnyű merényletre, amelyben egész családja 
életét veszítette, hangsúlyozza az áldozatot, amelyet családja és ő maga hozott 
a bangládési nép érdekében. Gyakran beszél apja politikájáról, és igyekszik el-
terelni a figyelmet Mudzsib ellentmondásos múltjáról és ehelyett emlékeztetni 
a választókat a bangládési függetlenségi mozgalomban betöltött jelentőségére. 
Apja nevének tisztára mosásával igyekszik saját jogosultságát is megalapozni 
a kormányzásra.74

Emiatt politikai ellenfelei gyakran vádolják azzal, hogy apja emlékének 
megszállottja és egyetlen valódi politikai célja a merénylőkön való bosszú-
állás. Ezt a benyomást tovább erősíti, hogy Seikh Haszíná miniszterelnöksége 
idején a kormányzati irodákban Seikh Mudzsib képét kötelező kiakasztani. 
Seikh Haszíná még harminc évvel a merénylet után is sírva fakad kampány-
rendezvényeken és könnyek között állítja, hogy ő már 1975-ben elveszített 
mindent, ami számított, így az esetleges politikai vereség számára már nem 
bír jelentőséggel.75

Konklúzió
Annak ellenére, hogy a tárgyalt női politikusok minden esetben egyfajta er-
kölcsi elhivatottságot jelöltek meg, mint politikai karrierjük fő motivációját, 
és morális vezető-szerepre is törekedtek, hatalomra kerülésük után nem sike-
rült maradéktalanul megfelelniük a velük szemben támasztott elvárásoknak. 

70 Thompson, i.m., 48
71 Begum, i.m., 271
72 Bennett, i.m., 154.
73 Bennett, i.m., 162.
74 Begum, i.m., 273.
75 Begum, i.m., 274.
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Ennek legfőbb oka a túlzott elvárásokban rejlik. Az elvi síkon politizáló, erköl-
csös, elhivatott önképet kialakító női politikusokról kiderült, hogy a reálpoli-
tika világában nem bizonyultak jobbnak férfi kollégáiknál, a túlzott elvárások 
túlzott csalódottságba csaptak át. A legtöbb női vezetőre a korrupció árnyéka 
vetült, de Indirá Gándhí és Bénazír Bhuttó ezen kívül nepotizmusuk miatt is 
sok támogatót veszítettek. 76

Nem sikerült a női szavazók körében sem erős bázist kialakítaniuk, illet-
ve a nők társadalmi szerepén sem változtattak jelentősen, ugyanis nemcsak 
megjelenésükben, hanem retorikájukban és politikai döntéseikben is gyakran 
konzervatív álláspontra helyezkedtek. Nem támogatták a nők helyzetének 
javítását azért sem, mert igyekeztek a lehető legkevesebb támadási felületet 
hagyni ellenfeleik számára, és a feminizmusnak még a látszatát is kerülték.77 
Ezen kívül feltételezhető, hogy egyszerűbbnek is találták, ha nem bolygatják 
a meggyökeresedett társadalmi normákat, szokásokat és vallási hagyományo-
kat, és nem provokálják a velük szemben egyébként is szkeptikus, konzervatív 
társadalmi csoportokat.78

Mégiscsak elmondható azonban, hogy az imázsépítés és a politikai öndefiní-
ció bizonyos szinten sikeres volt a női politikusok esetében, amit legékesebben 
az bizonyít, hogy pártjuk és saját családjuk politizáló tagjai számára ők is 
referenciaponttá és hivatkozási alappá váltak, és immáron ők töltik be annak 
a nagy politikai elődnek a szerepét, akinek az örökségét az újabb generációk 
továbbvinni hivatottak.

76  Thompson, i.m., 49.
77  Rajan, i.m., 104.
78  Jahan, i.m., 856.
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