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Az A Season in Hell cím_ könyvben Fowler úgy 
ábrázolta elrablóit, mint elkötelezett dzsihádistákat, 
akik jártasak a sivatagi túlélés és harc terén. Jól vé-
dett bázisokon táboroztak, hatalmas távolságokat 
tettek meg éjjelente, hogy elkerüljék a felt_nést, 
és gondosan tartalékokat rejtettek el a sivatagban 
üzemanyagból, vízbQl és élelmiszerbQl különbözQ 
stratégiai pontokon. Egyfajta fanatizmus is hajtotta 
Qket, ami leny_gözte Fowlert:

Véleményem szerint nem fognak a közelebbi 
jövQben vereséget szenvedni. Úgy t_nt, hogy 
nincs bajuk a toborzással. A legfiatalabb közülük 
hétéves volt… és három másik hangja sem kezdett 
még mutálni. A szülQk hozták el nekik a fiaikat, 
mondták nekünk büszkén, mint „ajándékokat az 
Istennek”. Nem tudok olyan érvrQl, ami meggyQz-
né Qket, hogy letérjenek választott útjukról.

Néhány milicista már megfogadta, hogy foly-
tatja a harcot. „A [külföldi csapatok] elvesz-
tik az érdeklQdésüket, mi pedig kivárjuk a mi 
idQnket”, nyilatkozta egy tuareg lázadó az egyik 
kollégámnak m_holdas telefonon a sivatagban 
két héttel ezelQtt. Február 8-án egy öngyilkos 
merénylQ a Mujaótól (egy másik iszlamista cso-
portból, amelyik kapcsolatban áll az al-Kaidával), 
felrobbantotta magát Gaóban mali katonák egy 
csoportja közelében. Egy katona életét vesztette. 
Egy nappal késQbb fegyveresek szivárogtak be 
Gao városközpontjába és órákig t_z alatt tartották 
az ottani francia és mali erQket, míg visszavonu-
lásra kényszerítették Qket. Úgy gondolják, hogy 
a harcosok a Niger folyó mentén fekvQ közeli 
falvakból szivárogtak be Gaóba, amelyek már 
régóta melegágyai a szélsQséges ideológiának, és 
most menedéket nyújtanak a fegyvereseknek. „A 
dzsihádisták még mindig a környéken vannak – 
mondta az egyik mali parancsnok a The New York 
Times munkatársának. – Kis sejtekbe tömörülnek, 
és 40-80 mérföldre rejtQzködnek innen.”

Mohtar Belmohtar továbbra is megfoghatatlan 
és „elfoghatatlan”. Február közepén francia harci 
repülQgépek bombázták a feltételezett búvóhelyét 
mélyen a Szaharában, ám a francia hadsereg 
szerint Belmohtar rászedte Qket egy álcatábor 
létrehozásával, amelyhez összetört autókat és üres 
házakat használt. A másik figura, aki leginkább 
felelQs a brutalitásért és a vérontásért az északi or-
szágrészben, nyilvánvalóan úgy döntött, hogy ele-

ge van egy idQre az erQszakból. Február 10-e körül 
egyes jelentések szerint Ijád Ag Gali 12 tuareg 
követet küldött szét a sivatagban összkerékhajtású 
terepjárókon, hogy kérjenek neki politikai mene-
dékjogot Mauritániában. Gali még mindig bujkál, 
de tudom, hogy a maliak nem lesznek meglepve, 
ha menedéket talál odaát, aztán visszatér az or-
szágba egy négykerék-meghajtású terepjáróval, 
amikor úgy dönt, hogy eljött a megfelelQ idQ…

Joshua Hammer tudósítását Maliból a The 
Nation Institute támogatta.

(The New York Review of Books)

Kerry Brown5

Po Hszi-laj tündöklése és bukása

John Garnaut „The Rise and Fall of the House 
of Bo: How A Murder Exposed The Cracks In 
China’s Leadership” cím_ könyvének ismerteté-
se (Penguin Kiadó, 2013, 86 oldal)

A kínai politikus, Po Hszi-laj bukásának tör-
ténetében megvolt minden, amit egy újságíró 
egy izgalmas sztoritól remélhet. Egy jókép_, 
ambiciózus vezéregyéniség kissé homályos múlt-
tal. Egy labilis idegzet_, ám gyönyör_ feleség, 
akit gyilkossággal vádoltak. Egy Oxfordban, 
majd a Harvardon tanuló szépfiú, és egy álnok 
helyettes, aki végül elárulta korábbi felettesét. 
Mindezekhez pedig az az óriási jelentQség_ 
vezetQváltási folyamat szolgált háttérként, ami a 
világ egyik legfontosabb országában zajlott le a 
közelmúltban, és amelyben történetünk központi 
alakjának komoly esélye volt arra, hogy gyQztes-
ként kerüljön ki belQle. Hát kell ennél több?

Az 1949-ben született Po Hszi-laj világtör-
ténelem szakon végzett a Pekingi Egyetemen, 

5  Kerry Brown a Sidney Egyetem Kínai 
Tanulmányok Központjának (China Studies 
Centre) igazgatója, a kínai politika professzora 
és a Europe China Research and Advice Network 
csoportvezetQje. Legutóbbi könyve a Hu Jintao: 
China’s Silent Ruler címet viseli. 
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majd nemzetközi újságírásból szerzett doktori 
fokozatot. 1993-ban Dailan város polgármesterévé 
választották. A hét év alatt, amit a kikötQváros élén 
töltött, sikerült elmaradott szocialista iparvárosból 
modern metropolisszá, a kínai fejlQdés egyik 
mintaképévé tennie a várost. KésQbb Liaoning 
tartomány kormányzójaként, ill. kereskedelmi mi-
niszterként is dolgozott, majd 2007-ben a Kínai 
Kommunista Párt 25 fQs Politikai Bizottságának 
tagja lett, és kinevezték a 32 milliós kínai nagyvá-
ros, Csungking pártfQtitkárává. Sokan arra számí-
tottak, hogy a 2012 Qszén megtartandó pártkong-
resszuson bekerül a hatalom legbelsQbb köreibe, 
és tagja lesz a KKP PB 9 tagú állandó bizottságá-
nak, sQt egyesek még a KKP pártfQtitkári posztjára 
is esélyesnek vélték. Egy alig néhány hónappal a 
pártkongresszus elQtt kirobbant botrány azonban 
pontot tett politikai karrierjének végére és vissza-
vonulásra kényszerítette...

Po bukása történetének részletei, melyeket a 
Pekingben élQ újságíró, John Garnaut avatott kézzel 
gy_jt össze új könyvében, számos kérdést vetnek 
fel. Garnaut jó néhány olyan emberrel beszélt, akik 
maguk is szereplQi voltak a történetnek – sokan 
közülük épp azokban az idQkben, amikor a legje-
lentQsebb események lezajlottak. A megkérdezettek 
beszámolói izgalmas közvetlenséget kölcsönöznek 
a könyvnek, ám a kérdések így is szinte ordítanak 
a könyv minden oldaláról. Mi volt az, ami valójá-
ban arra indította Ku Kaj-lajt, Po feleségét, hogy 
gyilkosságot kövessen el, illetve hogy egyáltalán 
elkövette-e a gyilkosságot? Az asszony gyorsított 
eljárással lebonyolított, mindössze egynapos bí-
rósági tárgyalásán (amit a kelet-kínai Anhuj tarto-
mány székvárosában, Hofejben tartottak meg 2012 
augusztusának végén) beismert mindent, amivel 
vádolták, utána pedig elt_nt a nyilvánosság szeme 
elQl. És mennyit tudott maga Po? Mit mondott 
valójában Vang Li-csün, Po egykori rendQrfQnöke 
az amerikaiaknak, amikor megpróbált menedék-
jogot kérni a csengtui amerikai konzulátuson? Az 
egyetlen biztosnak t_nQ dolog az, hogy – bármi is 
történt vagy történjék utána – Po kizárása a Pártból 
2012 októberében politikai halálos ítélet volt: az 
utóbbi idQk egyik legtehetségesebb kínai politikusa 
ellentmondásokkal és rossz érzésekkel körülvéve 
lépett le a politika színpadáról.

Garnaut tájékozottsága a jelenkor kínai történel-

mének terén lehetQvé teszi, hogy a szerzQ megér-
tesse a történet olyan fontosabb elemeit, melyeket 
nehezen tudnának értelmezni azok, akik kevésbé 
járatosak az utóbbi évtizedek kínai eseményei-
ben. Po egy befolyásos család tagja volt, amely 
jelentQs szerepet játszott az 1949-es forradalom 
gyQzelmében és Kína ezt követQ fejlQdésben. 
Apja, Po Ji-po, egyike volt az 1949 utáni jelen-
tQsebb vezetQinek, ám a kulturális forradalomban 
Q sem kerülte el a meghurcolást. A tragédia és a 
hatalom már gyermekkorától összefonódott Po 
Hszi-laj életében. Jóllehet a részletek nem világo-
sak, anyja valószín_leg öngyilkosságot követett el 
a kulturális forradalom idején, akkoriban, amikor 
magát Pót is börtönbe vetették. Akik életének e 
korai szakaszában ismerték, olyan emberként írták 
le, aki keményen dolgozik, lojális és tele van ide-
alizmussal. Ku már a második felesége volt; elsQ 
házassága kudarccal végzQdött.

A Po-család egy olyan kör tagja volt, melybe be-
letartozott a Hszi-klán is. Hszi Csong-szun ugyan-
azokat a kit_nQ katonai érdemeket tudhatta magáé-
nak, mint Po Ji-po. Pt is meghurcolták a kulturális 
forradalom idején, és fia, Csin-ping is eltöltött 
némi idQt a vidéki kényszermunkatáborokban (a 
bebörtönzést azonban sikerült elkerülnie). Garnaut 
nagyon jó érzékkel írja le a részben szimbiotikus, 
részben versengQ kapcsolatot a Párt arisztokráciájá-
nak e két ága között. Ahogy azt ma már tudjuk, Hszi 
Csin-ping lett a végsQ gyQztes a hatalomért folyó 
versenyben, amikor 2012 novemberében a KKP 
kongresszusa a leköszönQ Hu Csin-tao utódjaként 
pártfQtitkárrá választotta. Akár azt is gondolhat-
nánk, hogy Po eltávolítása sok szempontból jól 
szolgálta Hszi érdekeit, ám ez nem jelenti azt, hogy 
neki magának bármilyen szerepe is lett volna annak 
a kitervelésében vagy elQidézésében, ami történt.

Nehéz megmondani, hogy vajon az ellentétek a 
Po, a Hszi és, ahogy a könyv rámutat, a Ven csa-
ládok között (ez utóbbi Ven Csia-pao jelenlegi mi-
niszterelnök családja) tényleg annyira mélyek-e, 
mint amennyire a könyvbQl kit_nik. Mindez más 
vélekedéseknél jobban magyarázná azt, hogy mi-
ért kockáztatnak ezek az emberek olyan sokat 
annak ellenére, hogy a végén még mindig ugyan-
ahhoz a szervezethez tartoznak és annak hatal-
mát és fejlQdését támogatják. Mindezen családok 
számára a hatalomért, jólétért és kiemelkedésért 
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folyó harc végkimenetele – ha szabad így mon-
danunk – legjobb esetben is zéró összeg_ játszma. 
Nincsenek második helyezettek és nincsenek vi-
gaszdíjak. Vagy gyQzöl és legalább biztonságban 
érezheted magad, vagy elbuksz és hagyod, hogy 
a nálad erQsebbek parkolópályára állítsanak. Úgy 
t_nik, hogy semmit sem változott az 1949 utáni 
idQszak kínai politikájának e szabálya.

A Po-történet sokat árult el nekünk arról, hogyan 
is m_ködik a hatalom a modern Kínában. Ebben 
az értelemben a tragikus események ellenére – 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy mindeköz-
ben Neil Heywood, egy ártatlan brit üzletember 
valahogy életét vesztette, s eddig nem adtak kielé-
gítQ magyarázatot sem halálának módjára, sem a 
tettesek (feltéve hogy valóban gyilkosság történt) 
indítékaira – Po bukása segített abban, hogy egy 
kicsit jobban megnyissa Kínát. Megmutatta, hogy 
milyen keveset változott néhány dolog (a kínai 
pártpolitika mostanában figyelemre méltóan ha-
sonlónak látszik ahhoz, amilyen a kései maoista 
korszakban, Lin Piao idején volt) és mennyire 
sokat változtak mások (az 1970-es évek elején 
még egy évbe telt, hogy a Lin haláláról szóló hírek 
eljussanak az ország minden lakójához, a Po sztori 
fejleményeirQl viszont az internet és a modern 
média jóvoltából szinte azonnal értesülhettek az 
érdeklQdQk). Bár Garnaut nem tud megválaszolni 
minden kérdést, és nem is tesz úgy, mintha képes 
lenne erre, a könyve mindenképp jó kezdet.

(The Asian Review of Books)

Erich Weede6

Kacérkodás az iparpolitikával 
Harmadik út a harmadik világnak?

Justin Yifu Lin „The Quest for Prosperity. How 
Developing Economies Can Take Off” cím_ köny-
vének ismertetése (Princeton University Press, 
Princeton, 2012, 322 oldal)

6 Erich Weede a Bonni Egyetem szociológia tan-
székének professor emeritusa.

Justin Yifu Lin igazán szokatlan életutat tudhat 
magáénak. Tajvanon született 1952-ben. 27 
éves volt, amikor a tajvani hadsereg százado-
saként – terhes feleségét és hároméves gyer-
meküket hátrahagyva – a Tajvanhoz tartozó 
Kimoj (Csinmen) szigetérQl átúszott a Kínai 
Népköztársasághoz tartozó Hsziamen szigetére. 
A Pekingi Egyetemen marxista közgazdaságtant 
tanult, majd az Egyesült Államokba utazott (itt 
találkozhatott újra feleségével és gyermekeik-
kel) és a Chicagói Egyetemen neoklasszikus 
közgazdaságtanból szerzett doktori fokozatot. 
KésQbb a Világbank vezetQ közgazdásza és 
elsQ elnökhelyettese lett, napjainkban pedig a 
Pekingi Egyetemen tanít. A jelen könyvben egy 
olyan fejlesztési stratégiát javasol, amely össze-
köti a piacgazdaság elképzeléseit az államnak a 
gazdaságban játszott aktív formáló szerepével.

Már az elQszóban és az elsQ fejezetben 
világossá válik, hogy Lin lényegében azzal 
foglalkozik, hogyan alakítsák ki az állami 
fejlesztési és iparpolitikát úgy, hogy kihasz-
nálhassák az adott népgazdaság komparatív 
költségelQnyeit és a fejlQdQ országok fejletlen-
ségében rejlQ elQnyöket. A második fejezetben 
Lin röviden összefoglalja a közgazdaságtan 
eszmetörténetét: bemutatja az exogén és endo-
gén növekedési elméleteket, a neoklasszikus 
közgazdaságtant és a különbözQ strukturalista 
felfogásokat, amelyek gyakran protekcionista 
intézkedéseket jelentettek. Felt_nQ, hogy sem 
az osztrák iskolát, sem pedig a közösségi vá-
lasztások (public choice) elméletét nem tartja 
említésre méltónak.

Ezután világossá teszi, hogy miért kellett 
végül szinte törvényszer_en kudarcot vallania 
oly sok fejlQdQ és szocialista ország iparosítási 
politikájának. A célok túlságosan is nagyra 
törQek voltak. Ahelyett, hogy kihasználták vol-
na a rendszerint nagyszámú nem foglalkozta-
tott, kevéssé képzett munkaerQvel, sQt gyakran 
komoly nyersanyagforrásokkal is rendelkezQ, 
ám tQkeszegény fejlQdQ országok komparatív 
költségelQnyeit, a rossz utat választották és a 
tQkeigényes nehézipar-fejlesztésre összponto-
sítottak.

Lin visszautasítja azt a nyugati közgazdász-
ok körében elterjedt vélekedést, ami az utóla-


