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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 
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kávét iszik, és esténként elkortyol még két po-
hárka (Coca-Colával kevert) Hennessey brandyt 
is. Naponta 15 percet szundikál, hogy enyhítse 
a nyomást a bal szemét helyettesítQ m_szemen. 
A szemét harc közben vesztette el, egy nappal 
azelQtt, hogy a vörös khmerek – akiknek oldalán 
Szen 1975-ben küzdött – elfoglalta Phnompent. 
Egyetlen olyan fényképfelvétel létezik, ami a 
miniszterelnököt még mindkét ép szemével áb-
rázolja; a képet egy földm_ves készítette, aki 
késQbb Hun Szennek ajándékozta a fotót.

A fenti adatokat Hun Szen Strongman: The 
Extraordinary Life of Hun Sen (ErQs ember: 
Hun Szen rendkívüli élete) cím_ életrajzának 
második kiadásából tudom, ami tele van ha-
sonló érdekes apróságokkal. Kambodzsában 
többször is járt tudósítóként jól tudom, hogy 
a hatvanéves kambodzsai miniszterelnök már 
akkor is hatalmon volt, amikor a Fehér Házban 
még Ronald Reagan ült az elnöki székben. Hun 
Szen, az egykori vörös khmer katona, aki ké-
sQbb átállt a másik oldalra, egyszer azt mondta, 
hogy 90 éves kora elQtt nem áll szándékában 
visszavonulni – és úgy t_nik, nem tréfált.

Amikor 1985-ben elsQ ízben miniszterelnök 
lett, még egypártrendszer volt Kambodzsában. 
Az azóta eltelt idQ legnagyobb részében, azaz 
28 éven át Q volt a miniszterelnök, így Q az 
egyik leghosszabb ideig hatalmon levQ diktátor 
a világon (bár a közép-ázsiai szovjet utódálla-
mokban talán van néhány még nálánál is régebb 
óta a politikai életben levQ „erQs ember”).

A diplomaták azt mondják, hogy a korábban 
vietnámbarát miniszterelnök, aki azután ke-
rült hatalomra, hogy 1979-ben csatlakozott a 
vietnami inváziós erQkhöz, ma már a kínaiak 
markában van (Kína egyébként támogatta a 
vörös khmernek a néhai Pol Pot által vezetett 
frakcióját). Jelen sorok írója szerint Hun Szen, a 
volt kommunista, akibQl különösebb lelkesedés 
nélkül demokrata lett, valószín_leg egyformán 
jó kapcsolatokat ápol Hanoi-jal és Pekinggel 
(bár az igaz, hogy a pénz java a kínaiaknál van).

A hatalomban töltött hosszú évek alatt Hun 
Szennek valahogy mindig sikerült úgy alakí-
tania és átalakítania magát, hogy a politikai 
élvonalban maradhasson. Az elmúlt néhány 
évben még arra is képes volt, hogy szerény 

gazdasági növekedést és stabilitást érjen el 
Kambodzsában, abban az országban, ami még 
most, sok évvel a vörös khmerek uralmának 
1975 és 1979 közötti négy brutális éve után is a 
reménytelen szegénység földjének számít.

ElQször 1979 közepén látogattam a háború utá-
ni Kambodzsába (korábban tudósítottam a pol-
gárháborúról, ami azután tört ki, hogy Lon Nol 
tábornok megbuktatta Szihanukot), és láttam, 
ahogy a kambodzsaiak a földön térdelve szemen-
ként próbálják összegy_jteni a rizst Phnompen 
utcáin, miközben a boi doi (vietnami katonák) 
automata fegyverekkel járQröztek a városban.

Saját tapasztalataimból tudom, hogy Hun 
Szent óriási meglepetés érte, amikor 2012. októ-
ber 15-én meghalt Norodom Szihanuk, a jelen-
legi király, Szihamoni apja. Addig a pillanatig 
Hun Szen azt hitte, hogy Q az, akit a kambodzsai 
emberek leginkább szeretnek. Ám a király 
halálhírének bejelentése után az utcák hirtelen 
megteltek hétköznapi kambodzsaiak százezre-
ivel, a kisgyermekektQl kezdve az aggastyáno-
kig, akik mécsest gyújtottak és siratták a néhai 
Szihanuk királyt, aki az aranykor idején uralta 
az országot, és akinek anélkül sikerült elnyernie 
országa függetlenségét Franciaországtól, hogy 
olyan szörny_ háborút kellett volna vívnia, mint 
a vietnami kommunistáknak kellett elQbb a 
franciák, majd az amerikaiak ellen.

A könyv felidéz egy már-már legendába illQ 
történetet is Hun Manet, a miniszterelnök fia szü-
letésérQl. A történet szerint Hun Szen családtagjai 
egyszer különös fényjelenségre lettek figyelme-
sek. A fények egy több száz éves fából áradtak, 
amely a Hun család otthonától mintegy hetven 
méterre állt. A két szerzQ azt írja, hogy a fények 
„ezüstös fénypászmákban fürösztötték otthonu-
kat, amikor Bun Rany világra hozta Manetet”.

Manet, Hun Szen legidQsebb fia a West Point-i 
katonai akadémián végzett, és magabiztos, intel-
ligens embernek látszik. Könnyen elképzelhetQ 
róla, hogy egyszer majd Hun Szen örökébe lép, 
és jövendQ miniszterelnökként tisztességes mun-
kát végezhet, ha igaz, amit róla tudunk. Amikor 
Manet diplomaosztója volt, a büszke apa West 
Pointba utazott, hogy fiával lehessen.

A könyv tényleg tele van nagyon érdekes részle-
tekkel, és még azt sem mondhatjuk, hogy végig a 
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miniszterelnökrQl szóló dicshimnusz lenne. Néha 
a két Mehta, férj és feleség, tisztán lát. „Néhány 
bíráló azzal érvelt – írják –, hogy Szihanuk mér-
séklQ jelenléte nélkül Hun Szen és a Kambodzsai 
Néppárt többi vezetQje korlátozás nélkül m_köd-
hettek volna…” Mennyire igazuk lehet! A szer-
zQpáros azonban máskor már korántsem ilyen ob-
jektív. Az elmúlt három évtizedekben Kambodzsa 
polgárháborúkon, egy ENSZ békefolyamaton és 
számos választáson jutott túl, de Hun Szennek 
valahogy mindig sikerült gyQztesen kikerülnie a 
küzdelmekbQl. Az is igaz, hogy az utóbbi években 
stabilizálta a gazdaságot, sQt még némi gazdasági 
növekedést is el tudott érni. Ugyanakkor azonban 
tanúi lehettünk egy földszerzési láznak, az emberi 
jogok megsértésének, állami földek bérbeadásá-
nak 99 évre, és egy telhetetlenül kapzsi uralkodó 
elit tetteinek. A két Mehta kevés szót ejt ezekrQl a 
sajnálatos ügyekrQl.

A Norodom Ranariddh herceghez hasonló 
emberek, akik képesek lehetett volna felvenni a 
versenyt Hun Szennel, mára már jórészt elt_n-
tek a politika színpadáról. A két Mehta egyéb-
ként korábban Ranariddhról is írt egy könyvet, 
amelynek a Harcos herceg címet adták. ErQsen 
kétlem, hogy valamikor ennek a könyvnek is 
megjelenik majd a második kiadása, úgy, mint 
most a Strongman-nek. Ranariddh ugyanis idQ-
közben sokat veszített a jelentQségébQl.

A Human Rights Watch tavaly azt állította, 
hogy ahelyett, hogy vádat emelne a gyilkos-
ságokért és más súlyos visszaélésekért felelQs 
katonatisztek ellen, „Hun Szen miniszterelnök 
támogatta és jutalmazta Qket.”

Mindennek ellenére Hun Szen mindig is száz 
százalékig kambodzsai volt. Ahogy a szerzQk ír-
ják: „Hun Szen szókimondósága erQteljes vissz-
hangra talál az egyszer_ kambodzsaiaknál.” 
Mások azt mondják, hogy a miniszterelnöknek 
kevésbé könyörtelennek kellene lennie, és el-
kötelezettebbnek az emberi jogok iránt. A két 
Mehtának mégis igaza van, amikor azt írják, 
hogy Hun Szen és munkatársai a hatalmon levQ 
pártban véget vetettek azoknak az uralmának, 
akiket Franciaországban vagy francia nyelven 
oktattak, kezdve Szihanuk királytól Pol Potig és 
a franciabarát többiekig. A franciák ideje lejárt.

Ami a Strongman 2013-as kiadását és annak 

viszonyát illeti az 1999-ben kiadott eredeti vál-
tozathoz, az új könyvnek legalább az elsQ fele 
közvetlenül a korábbi kötetbQl van átemelve. Az 
új kiadás azonban ennek ellenére is érdekes le-
het – még ha idQnként kissé dagályos is – azok-
nak, akik még nem olvasták az elsQt. Érdekesek 
és újak a Hun Szennel és lehetséges örökösével, 
Hun Manettel, illetve Hun Szen testvérével, a ti-
tokzatos Hun Nenggel, a egy kelet-kambodzsai 
tartomány kormányzójával készített interjúk. 
Az 1990-tQl 2013-ig tartó 23 éves idQszakkal 
azonban mindössze egyetlen, alig 13 oldalas 
fejezetet foglalkozik. A történet Szihanuk király 
és a hármas számú vörös khmer vezetQ, Ieng 
Szari hamvasztásának pillanatával ér véget. Ám 
olyan keveset tudunk igazán Hun SzenrQl, aki 
szinte soha nem ad interjút, hogy azok, akik 
nem olvasták az eredetit, örömmel látják majd a 
jelenlegi kiadást a könyvespolcukon.

A jelenlegi kötet a következQ szavakkal zárul: 
„2013-ra Hun Szen már 28 éve van hatalmon. Az 
idQ majd megmutatja, hogy betartja-e ígéretét, 
miszerint kilencven éves koráig a politikában 
marad. Jó egészségi állapota és kiváló teljesítmé-
nye a 2008-as általános választásokon lehetQvé 
tette, hogy még legalább négy országos választá-
son induljon.” Ám Khieu Kanharith informatikai 
miniszter szavait idézve: „Ez Kambodzsa. Itt bár-
mi megtörténhet.” Nos, ez természetesen igaz…

(Asia Sentinel)

Peter Gordon

Hongkong és az iszlám világ

Wai-Yip Ho: Islam and China’s Hong Kong: 
Ethnic identity, Muslim networks and the New 
Silk Road (Routledge, 2013, 256 oldal) cím_ 
könyvének bemutatása

Hongkong teljes joggal vallja magát pénzügyi, 
logisztikai, üzleti és médiaközpontnak. Az utób-
bi néhány évben már többször is felvetQdött az a 
gondolat, hogy a város akár az iszlám bankvilág 


