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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 
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központjává is válhat.
Akárhogy is nézzük, az iszlám jelenleg nem 

képvisel túlságosan jelentQs erQt Hongkongban. 
De Vaj-jip Ho, a Hong Kong Institute of 
Education professzora úgy érvel az Islam and 
China’s Hong Kong (Az iszlám és a kínai 
Hongkong) cím_ könyvében, hogy már most is 
elegendQ iszlám jelenlét van a városban ahhoz, 
hogy Hongkong komoly szerepre tegyen szert a 
Kelet-Ázsia és a muszlim világ közötti (keres-
kedelmi és üzleti) kapcsolatokban.

Vajon tényleg „elhanyagolt határvidék” az 
iszlám Hongkongban, ahogy azt Ho kérdi az 
elQszóban? Ami a puszta számokat illeti, ma már 
negyedmillió muzulmán él Hongkongban, és 
annak idején ennél sokkal kevesebb nyugati is 
elég volt ahhoz, hogy a város pénzügyi központtá 
váljon. Azaz nem kizárt, hogy Hónak igaza van.

Ho, aki inkább szociológus mint közgazdász 
vagy bankár, azzal folytatja érvelését, hogy meg-
vizsgálja, milyen mértékben vált, illetve ágyazó-
dik be az iszlám Hongkong társadalmi szerke-
zetébe. Különös módon Ho érvelését szinte még 
jobban megalapozza az a tény, hogy Hongkong 
összességében nem fektet túl nagy súlyt a vallásra. 
Természetesen itt is van vallási bigottság és adód-
nak nehézségek a mecsetek építésével kapcsolat-
ban, ahogy azt Ho is említi. Ennek ellenére úgy 
t_nik, hogy ezek a problémák kevésbé súlyosak, 
mint, mondjuk Európa legnagyobb részén, vagy 
akár Kína más vidékein. A hongkongi muszlim 
közösség inkább mérsékeltnek tekinthetQ. Ho pél-
dául megemlíti, hogy a város muszlim lakosai 
körében enyhébb volt a reakció Mohamed prófétát 
ábrázoló „dán karikatúrákra”, amelyek néhány 
évvel ezelQtt óriási felháborodást váltottak ki a 
muszlim világban.

Úgy t_nik, hogy a Kína szó használata a 
Hongkong elQtt a könyv címében nem politikai 
nyilatkozat; a szerzQ ezzel csupán arra utal, 
hogy munkájában az 1997 utáni Hongkongon 
van a hangsúly. Ho rámutat, hogy a muszlimok 
száma Hongkongban háromszorosára nQtt az-
óta, hogy az egykori brit gyarmat visszakerült 
Kínához. A nagymérték_ gyarapodás jórészt 
a háztartási alkalmazottként dolgozó indonéz 
vendégmunkások számának növekedésének kö-
szönhetQ. A számszer_ növekedés mellett Ho 

kiemeli a vegyes identitások kialakulását és a 
kormány hozzáállásának változását az oktatás, 
illetve általában véve az integráció felé.

A hongkongi muzulmán közösség története 
szinte egyidQs a város történetével. A közösség 
sok tagja jelentQsen hozzájárult Hongkong fejlQ-
déséhez és a jelenben is ezt teszi, azonban ugyan-
ez elmondható más kisebbségi közösségekrQl is. 
A muszlimok száma nem kirívó – példának oká-
ért – az angolul folyékonyan beszélQk számához 
képest. De mivel Hongkong csomópont olyan 
funkciók számára, amelyekben az angol nyelv 
központi szerepet játszik, az angol – ellentétben 
az iszlámmal – hivatalos státusszal rendelkezik, 
és használata átfedi Hongkong politikai és üzleti 
elitjét. Hogy vajon Hongkong sikeres lesz-e ab-
ban, hogy „Kína kapujává alakítsa át magát az 
iszlám pénzügyi élethez”, ahogy Ho írja, illetve 
hogy egy ilyen átjáróra egyáltalán szükség van-e, 
az nagyon is nyitott kérdés.

Az Islam and China’s Hong Kong egy tudo-
mányos munka sok idézettel, statisztikával és 
interjúk átirataival. Azt hiszem, inkább azok 
fogják olvasni a könyvet, akik pontosan aziránt 
érdeklQdnek, hogy milyen gyakorlati szerepet 
játszhat – ha ugyan játszhat bármilyen szerepet 
– Hongkong a muszlim világban. Nem valószí-
n_, hogy Ho könyve megváltoztatja azok véle-
ményét, akik erQltetettnek gondolják az ötletet, 
de azok, akik úgy vélik, hogy van lehetQség egy 
ilyen kibQvített kapcsolatra, bizonyára hasznos-
nak találják majd a könyvet.

(The Asian Review of Books)

Roger Lowenstein2

Új Ford-életrajzok

Richard Snow: I Invented the Modern Age. 
The Rise of Henry Ford (Scribner, 2013, 384 

2 Roger Lowenstein pénzügyi újságíró és író; szá-
mos könyv – köztük a Buffett: The Making of an 
American Capitalist (Random House, 1995) és 
a The End of Wall Street (Penguin Books, 2011) 
– szerzQje.


