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Peter Gordon1

Közép-Ázsia nyugtalan völgye

Philip Shishkin: Restless Valley: Revolution, 
Murder, and Intrigue in the Heart of Central 
Asia (Yale University Press, 2013, 328 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása

Kirgizisztánban kevés olyan dolog akad, amire 
folyamatosan érdemes lenne figyelni: nincsenek 
kiterjedt kQolajlelQhelyek, az ország lakossága 
pedig kisebb, mint Hongkongé. De – mint aho-
gyan arra nemrégiben Ciprus példája rámutatott 
– még a kis országok is lehetnek méretükhöz ké-
pest óriási hatással a világ ügyeire. Kirgizisztán 
Kína szomszédja, beletartozik Oroszország ér-
dekszférájába, ráadásul van rajta egy jelentQs 
amerikai légibázis is. A Szovjetunió széthullása 
és Kirgizisztán függetlenné válása óta eltelt 
mintegy két évtizedben két forradalmat is átélt 
az ország: a 2005-ös „tulipános forradalom” 
hamar elvirágzott, és 2010-ben újabb forrada-
lom tört ki.

Azok, akik szeretnének többet megtudni a 
közép-ázsiai országról, keresve sem találhatná-
nak jobb könyvet Filip Siskin Restless Valley 
(Nyugtalan völgy) cím_ kiváló könyvénél, egy 
sodró iramú, szórakoztató és humanista riport-
munkánál, amely rászolgál az elsQ olvasásra 
talán kissé fellengzQsnek hangzó Revolution, 
Murder, and Intrigue in the Heart of Central 
Asia (Forradalom, gyilkosság és intrika Közép-
Ázsia szívében) alcímre.

A Nyugtalan völgy történetének magját 
Kirgizisztán története képezi 2005 és 2010 
között, azaz Kurmanbek Bakijev elnök uralma 
idején. Az írás a 2005-ös „tulipános forradalom-
mal” kezdQdik, a néphatalom eme sajátos meg-
nyilvánulásával, amely megdöntötte a poszt-
szovjet diktátor, Aszkar Akajev uralmát. A világ 
valaha nagy reményeket f_zött Akajevhez, az 
egykori fizikaprofesszorhoz, akinek kezdeti 
vezetési stílusa miatt sokan úgy tekintettek 

1   Peter Gordon a The Asian Review of Books szer-
kesztQje. Dolgozott az egykori Szovjetunióban 
és utódállamaiban is, beleértve Közép-Ázsiát, az 
1990-es években.

Kirgizisztánra, mint Közép-Ázsia demokráciára 
nyíló ablakára, egyfajta keleti Svájcra. A szép 
remények azonban az évek múlásával szerte-
foszlottak. Nehéz pontosan megmondani, hogy 
mikor vált Akajev egy új Svájc látnoki építQjé-
bQl a korrupció kétbalkezes professzorává, de a 
folyamat mérföldkövei között ott láthatjuk azo-
kat a kétes üzleteket is, amiket az elnök család-
tagjai folytattak a kirgiz fQváros szélén található 
amerikai katonai bázissal. (A Manasz légibázis, 
amely a szeptember 11-e utáni amerikai katonai 
infrastruktúra kulcsfontosságú darabja, illetve 
az elnöki rokonok megvesztegethetQsége visz-
szatérQ témák a Nyugtalan völgyben.) Akajev 
bukása után visszatért a tudományos munkához, 
és jelenleg az egyik moszkvai egyetem fizika-
professzoraként dolgozik. Az újabb forradalom 
sem hozott azonban igazi változást; Bakijev, az 
új elnök rendszere gyorsan átvette elQdje rossz 
szokásait.

A Nyugtalan völgy úgy kezdQdik, mintha egy 
regényt olvasnánk. A könyv egyik fQszereplQje 
Maxim, az elnök fia, aki egyfajta „puszta kézzel 
folytatott harc révén igyekszik magához ragadni 
az ország legjövedelmezQbb üzletét a személyes 
céljai elérése érdekében”. Az eszköz az Asia 
Universal Bank volt, amely olyan nagy kirgiz 
cégek számláit vezette, mint például a repülQte-
ret üzemeltetQ vállalat, a nemzeti vasúttársaság, 
az aranyexport-monopólium, illetve az egyik 
legnagyobb áramszolgáltató – és mindemellett 
még kulcsfontosságú állami pénzeszközöket 
is kezelt, többek között az Államkincstárét 
és az Országos Nyugdíjbiztosítási Alapét. Ez 
elképesztQ fejlQdés volt egy olyan bank részé-
rQl, amely néhány évvel azelQtt még csak egy 
Nyugat-Szamoán bejegyzett kirakatcég volt, 
ami alig 150 ezer amerikai dollárt ért és még a 
lakossági banki szolgáltatáshoz szükséges enge-
délyt sem tudta megszerezni.

A második központi játékos Eugene 
Gourevitch, egy orosz-amerikai származású 
pénzember, aki meglehetQsen szélsQséges pénz-
ügyi hazárdjátékos volt. Gourevitch „karrier-
je” Afrika szarván kezdQdött, az orosz maffia 
szövevényes világában folytatódott és Bakijev 
elnök fiának, Maximnak homályos kirgizisz-
táni üzleti univerzumában teljesedett ki; ab-
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ban az országban, ahol távollétében tizenöt 
év börtönbüntetésre ítélték. Amikor 2010-ben 
minden összeomlik, Gourevitch kénytelen né-
hány kétes csecsen alakra hagyatkozni, akiket 
felbérel, hogy csempésszék át a szomszédos 
Kazahsztánba – olyan áron, amit csak késQbb 
határoznak meg. Maxim elintézi, hogy innen 
Fehéroroszországba repüljön, abba az országba, 
amely egyébként a nemrég megdöntött Bakijev 
elnök családját is befogadta. Gourevitch tör-
ténete itt még nem ér véget: késQbb az FBI 
informátora lesz.

A mellékszereplQk között ott találjuk 
Gennagyij Pavljukot, egy saját keresztes had-
járatát folytató újságírót, akit Kazahsztánba 
csalnak, ahol aztán kidobják egy almatyi to-
ronyházból, illetve a kitartó rendQrt, Melisz 
Turganbajevet, akinek a hivatalnokok gaztetteit 
érintQ vizsgálatait állandóan kisiklatják az álla-
mi hatóságok beavatkozásai.

A legérdekesebb karakter azonban Medet 
Szadirkulov, a „szürke eminenciás”, aki Akajev 
és Bakijev elnöksége alatt is az elnök kabinet-
fQnökeként szolgált. Amikor kiesik az utóbbi 
kegyeibQl, Szadirkulov átáll az ellenzékhez 
– vesztére. Egy elhagyatott hegyi útszakaszon 
megrendezett közlekedési baleset során meg-
gyilkolják. A merénylet után csak három ku-
pac hamu marad a kiégett Lexus utasaiból… 
Szadirkulov „kemény politikát folytatott” és 
„remek játékosa volt az udvari cselszövésnek”.

A könyv szerzQje, mint az Asia Society tu-
dományos munkatársa több díjat is nyert már 
riportjaiért, tehetsége és írói képessége egyér-
telm_en megnyilvánul a könyvben. Orosz – rá-
adásul félig tatár – származása olyan háttér, ami 
kétségtelenül segített neki abban, hogy eligazod-
jon a bonyolult Közép-Ázsiában. Riportalanyai 
között állami vezetQk éppúgy megtalálhatók, 
mint emberi jogi aktivisták vagy nemi erQszak 
áldozatául esett nQk. Legalább annyira érdeklik 
az emberek, mint a puszta tények. A Nyugtalan 
völgy tele van felejthetetlen karakterekkel és 
szinte elménkbe égQ, néha tragikus, máskor 
komikus képekkel. Egy anya fiát keresi egy 
merénylet után halomba hordott testek között. 
Gourevitch menekülés közben azon töpreng, 
hogy vajon mi történt a Biskekben hátrahagyott 

öltönyeivel, de szemléletesen írja le a rendQr 
fülét is, ami „a szögletes fejre tapadó lapított 
gombócokra hasonlított.”

A Nyugtalan völgy olvasmányos, közérthetQ, 
jól megírt és informatív könyv. Mint ahogy 
az a hasonló könyveknél gyakran megesik, a 
Nyugtalan völgy is korábbi riportokból áll ösz-
sze, de az egyes riportokat összef_zQ varratok 
jobbára láthatatlanok maradnak, és csak nagyon 
ritkán fordulnak elQ ismétlések. Van a könyvben 
pár Afganisztánról és Üzbegisztánról szóló feje-
zet, amelyek némileg eltérnek az elbeszélés fQ 
sodorvonalától. A címben szereplQ „nyugtalan 
völgy” az Üzbegisztán és Kirgizisztán határán 
található Fergana-völgy, holott a könyv történe-
tének nagy része nem itt, hanem Biskekben ját-
szódik. Mindennek ellenére a Nyugtalan völgy 
jelentQs narratív integritást mutat.

Siskin, aki korábban a Wall Street Journal 
bagdadi irodájának vezetQjeként is dolgozott, 
jelenleg Pekingben él. Az ember oldalát furdalja 
a kíváncsiság, hogy vajon kivel készít interjút 
épp most…

(The Asian Review of Books)

James Pringle

Aki Kambodzsát a kezében tartja

Harish C. Mehta és Julie B. Mehta: The 
Extraordinary Life of Hun Sen: From Pagoda 
Boy to Prime Minister (Marshall Cavendish 
Editions, 2013, 400 oldal) cím_ könyvének 
bemutatása

Hun Szen negyven szál State Express cigarettát 
szív el naponta, bár igyekszik ezt az adagot csök-
kenteni. Kedveli a longan gyümölcsöt, szereti 
etetni a pelikánokat a Takhmau melletti magán-
tavában, 1150 amerikai dollárt keres havonta 
(viszont az állam fedezi minden kiadását), és 
szereti, ha az ételt h_séges felesége, Bun Rany 
készíti el. Kedvenc ételei a zöld ananász, az ubor-
ka és a száraz, savanyú hal. Naponta két csésze 


