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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.
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oldal) és Vincent Curcio: Henry Ford (Oxford 
University Press, 2013, 306 oldal) cím_ köny-
veinek bemutatása

A kapitalizmus hQskorának számos iparmág-
nását könny_ lenne elképzelni egy mai, mo-
dern nagyvállalat vezérigazgatóként – nem úgy 
Henry Fordot. Az elit egyetemek közgazdasági 
karain oktatott legjobb vezetési gyakorlatokkal 
éles ellentétben áll például, hogy verQlegénye-
ket vett igénybe arra, hogy megfélemlítsék a 
sztrájkoló munkásait. A részvényesek pedig 
minden bizonnyal legalábbis bosszantónak ta-
lálnák azt, hogy Ford elbocsátott szinte minden 
olyan vállalatvezetQt, aki hozzájárult a Ford 
Motor Co. sikeréhez.

Henry Fordot ez utóbbi azonban aligha zavar-
ná különösebben, hiszen annak az idQnek a nagy 
részében, amíg Q vezette a Ford Motor Co.-t, a 
vállalatnak – rajta kívül – nem voltak részvé-
nyesei, és nem is akarta, hogy legyenek. A férfi, 
aki megalapította az Egyesült Államok egyik 
ikonikus nagyvállalatát, gy_lölte a befektetQket, 
a könyvelQket és a bankárokat is. Éppilyen 
paradox módon Ford, a gyáriparos, aki – ahogy 
Q maga mondta – „feltalálta a modern kort”, 
megvetette a modernséget, és egy múzeumfalut 
épített a múlt emlékére. Furcsa módon szinte 
érzéketlen volt a stílus iránt. Ford számára az 
autókból csak a motor volt a fontos, a karosz-
széria kialakításával, az utasok kényelmével 
nem igazán törQdött. És bár egyes nézeteit 
kétségtelenül lehet károsnak vagy retrográdnak 
tekinteni, az is igaz, hogy sok esetben megelQzte 
a korát. Az egyik ilyen elQremutató lépése az 
volt, hogy afroamerikai munkások ezreit fog-
lalkoztatta a gyárában. MeglepQen 21. századi 
elképzelései voltak az egészséges életmódról is: 
rossz szemmel nézett a dohánytermékekre és a 
húsra, és elQnyben részesítette a gyümölcsök és 
a hüvelyesek fogyasztását. Ó, és természetesen 
m_szaki zseni is volt…

Henry Ford 1863. július 30-án, néhány héttel 
az amerikai polgárháború gettysburgi csatája 
után született, a Michigan állambeli Greenfield 
falucskában, ahol szülei farmja volt. Ford gy_-
lölte az embert próbáló tanyasi életet, viszont 
már gyerekkorában tanújelét adta kit_nQ m_-

szaki érzékének. Állítólag nemcsak szétszedni 
és összerakni tudta a szomszédok és barátai 
óráit, de mindezt úgy tette, hogy azok utána 
még jobban is m_ködtek, mint korábban. Már 
fiatalemberként felismerte, hogy sem a gQz, 
sem az elektromos energia nem lesz alkalmas a 
ló nélküli kocsi meghajtására, és a jövQ a belsQ-
égés_ motoroké.

Mindennek ellenére aligha lehetett volna cso-
dagyereknek nevezni. Az elsQ két vállalata nem 
volt sikeres. Huszonnyolc éves volt, amikor 
végleg maga mögött hagyta a vidéki életet, és 
már közel járt a negyvenhez, amikor megalapí-
totta a Ford Motor Co.-t. „Látnok” volt, ám egy-
szersmind viszonylag sekélyes gondolkodású, 
hiányos m_veltség_ ember, aki büszkén szaval-
ta, hogy a történelem „süket duma”, és akiben a 
hétköznapi amerikaiak a saját magukról alkotott 
képet látták visszatükrözQdni. Ez még akkor is 
igaz maradt, amikor Fordnak már dollármilliói 
voltak a bankban (bölcs módon nem volt hajlan-
dó rábízni a pénzét a tQzsdére).

Valójában az a képessége tette lehetQvé, hogy 
Ford forradalmasítsa az alakulófélben levQ au-
tóipart, hogy nagyon jól megtalálta a hangot az 
egyszer_ emberekkel. A 20. század elején az 
autógyártók legtöbbje még arra összpontosított, 
hogy drága játékszereket építsen a gazdag vá-
sárlók számára. Ford viszont meglátta a töme-
gekben rejlQ lehetQséget. Könyörtelenül letörte 
az árakat, és ugyanolyan könyörtelenül csök-
kentette a költségeket is. A gyárában semmit 
sem pazaroltak el, még a padlóról összesepert 
hulladékot is hasznosították. A T-modell létre-
hozásával egyfajta haszonelv_ tökéletességet 
ért el, egy szívós, megfizethetQ autót alkotott, 
amelynek kiszemelt vásárlóközönsége az ame-
rikai átlagember volt.

Henry Ford egy, a fentebb vázoltakkal közel 
azonos portréja bontakozik ki Richard Snow 
I Invented the Modern Age (Én találtam fel a 
modern kort) és Vincent Curcio Henry Ford 
cím_ könyvébQl. Egyik szerzQ sem ajánl új 
értelmezést és nem állnak elQ friss tényekkel 
sem, de ez nem is számít: Ford csodálnivaló és 
idegesítQ karakter, akár ismerQs a téma, akár 
nem. Vincent Curcio könyve rövid elQszavában 
azt írja, hogy az Q feladata az volt, hogy össze-
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egyeztesse Ford „rosszindulatát” a „nagyságá-
val”. Richard Snow, aki könyvének a The Rise 
of Henry Ford (Henry Ford felemelkedése) alcí-
met adta, Ford korai és jobb éveire összpontosít, 
arra az idQszakra, amelynek végén a T-modell 
megszületett.

Bár Snow sem bagatellizálja el könyve ala-
nyának vallásos megszállottságát, inkább Ford 
életének korai, inventív idQszakára koncentrál, 
amikor nemcsak megtervezte az autókat, hanem 
fel is találta azokat az alkatrészeket, amelyeket 
beléjük építettek. A Snow által lefestett Detroit 
szinte hemzsegett a szépremény_ autóipari vál-
lalkozótól – a Dodge testvérektQl kezdve James 
Ward Packardig –, az általuk teremtett „kreatív 
káosz” pedig szinte a Szilikon-völgyre emlékez-
tet bennünket a személyi számítógépek korának 
korai szakaszából.

Bár általában úgy gondoljuk, hogy az autó a 
lovak által vontatott kocsiból fejlQdött ki, Snow 
a kerékpárra vezeti vissza a gépkocsi mechani-
kai eredetét. A Quadricycle, Ford elsQ kísérlete 
egy igazi négykerek_ járm_ megalkotására egy 
gQzgépbQl átvett szelepeket használt és nem volt 
hátramenete. Mivel a megépített masina nem 
fért ki a fáskamra ajtaján, amit garázsnak hasz-
nált, Ford végül egy baltával tört utat a gépnek.

A T-modell egy sor kisebb finomítás (mint 
például a párnázott ülések beépítése) tekinte-
tében volt jobb elQdeinél, így akár egy egész 
család is elfért benne és képes volt 60-70 
kilométer/órás sebességgel haladni. Ford ha-
marosan hozzálátott a futószalag-rendszer fej-
lesztéséhez, ami a T-modell éves termelését az 
1910-es 20 ezer darabról hat évvel késQbbre 
évi 600 ezer darabra emelte. A tömegtermelés, 
mutat rá Snow, valóban a szerszámgépek for-
radalma volt. A dolog abból eredt, hogy Ford 
szerette az egyszer_séget és az „egy eszköz, egy 
munka” elvet követte.

Maga a „T” is fQszereplQje Snow gyakran 
lírai könyvének. Az új autó lerövidítette a távol-
ságokat és új fogalmakat teremtett a szabadidQ 
eltöltésére, miközben kinevelte az „otthoni au-
tószerelQk” egy egész nemzedékét. Ahogy azt a 
szerzQ aprólékosan elmeséli, egy „T” tulajdono-
sának minden nap be kellett mászni az autó alá, 
hogy átzsírozza az alvázat, és ez csak a kezdet 

volt. „Magas, kellemetlen karosszériájával és 
harcias orrával” a T-modell viccek, dalok és egy 
új amerikai folklór tárgyává vált. Elvitt egyik 
helyrQl a másikra, de közben – mint a lovat, 
amit felváltott – ösztökélni, nógatni kellett. A 
kor írói kifejezték a frusztrációjukat, amit az au-
tó okozott, ugyanakkor azt a különös vonzalmat 
is, amit iránta éreztek. E. B. White3 például így 
emlékezett vissza: „Még mindig érzem, ahogy a 
járdán parkoló öreg Fordom orra hozzám dörgö-
lQdik, mintha csak almát keresne a zsebemben.”

Az autó hullámos hajú alkotóján azonban 
ennél sokkal kevesebb szeretni való akadt. Ford 
gyakran tanúsított egyfajta érzéketlen közönyt. 
Még az is furcsa volt, ahogy a szavakat mon-
datokká rendezte, túl tömören fejezve ki magát, 
mintha nem is érdekelte volna, amit mond. Ám 
bármilyen érzéketlennek is t_nt, a velQs beszé-
de valahogy mindig a dolgok közepébe talált. 
Amikor 12 évesen elvesztette szeretett édesany-
ját, Henry csak annyit mondott: „A ház olyan 
nélküle, mint egy mozgatórugó nélküli óra.”

Ford megérzései lehettek tökéletesen ponto-
sak, de éppúgy vezethettek óriási baklövésekhez 
is. Például azt követelte, hogy a nála dolgozó 
munkavállalók éljenek erkölcsös életet, és szo-
ciális munkásokat küldött a nyakukra, hogy 
szimatoljanak utánuk. Ennek ellenére egy idQre 
tényleg jobbá tette a munkavállalók életét.

A jólét azonban, mondhatni, elvette az eszét. 
Fordnak az a gondolata támadt, hogy a rész-
vényesei – és úgy általában véve minden rész-
vényes – „paraziták”, és miután gigászi csatát 
vívott azért, hogy ne kelljen osztalékot fizetnie, 
kivásárolta Qket a cégbQl. 1914-ben (mintha 
csak azért tenné, hogy elterelje a vállalat pénzét 
a befektetQktQl) megduplázta a munkások napi 
minimálbérét, ami így 5 dollárra emelkedett. Ez 
a mérföldkQnek számító döntés címoldalra ke-
rült az egész Egyesült Államokban, és igencsak 
aggasztotta a korszak kapitalistáit, akik úgy 
gondolták, hogy Ford „bibliai vagy lelki elveket 
alkalmaz olyan területen, ahol azoknak semmi 

3 Elwyn Brooks White (1899–1985) amerikai író, 
m_vei között számos népszer_ gyerekkönyv 
is szerepel, melyek közül a Malac a pácban 
(Charlotte’s Web, 1952) és a Stuart Little – Egy 
kisegér nagyon nagy kalandja (Stuart Little, 
1945) magyarul is olvasható.
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keresnivalójuk”.
Ford számára az üzlet szolgáltatás volt, ami-

ért, ha jól végzik, jár a nyereség. Azzal, hogy 
az ügyfelet, illetve a munkavállalót helyezte 
az elsQ helyre, Ford elutasította a részvényesek 
osztalék-megszállottságát, ami sokkal késQbb 
tönkretett olyan cégeket, mint például az Enron. 
De a szép elvek nem segítették a jó üzleti stra-
tégiát. Fordnál az egyszer_ség éppannyira lehe-
tett b_n – ürügy az üzlettársak véleményének 
figyelmen kívül hagyására és a súlyos döntések 
elodázására –, mint erény.

Az 1920-as években Ford vállalkozása ko-
moly problémákkal küzdött. Évekig nem volt 
hajlandó továbbfejleszteni a jól bevált „T-t”, 
ezzel lényegében hagyta, hogy a General 
Motors fokozatosan átvegye a piaci vezetQ 
szerepet. Amikor Edsel, Ford rokonszenves 
fia megbízásából kifejlesztették a „T” négy-
ajtós változatát, Henry egy ideig fel-alá jár-
kált az új modell körül, aztán megragadta és 
letépte az egyik ajtót. Egy másik alkalommal 
tudomására jutott, hogy a gyár egyik mér-
nöke egy hathengeres motor prototípusának 
kifejlesztésén dolgozik. Ford odahívatta Qt 
egy szállítószalaghoz, ami a gyártás köz-
ben keletkezett fémhulladékot továbbította. 
Végigsétáltak a szalag mentén, és a mérnök 
megdöbbenve látta, hogy ott hever a motorja 
az ócskavashalom tetején…

Curcio szerint Ford keser_sége az I. világ-
háború alatt kezdQdött. 1915 elején többször 
is kifejezte pacifista érzelmeit, és elítélte az 
Európában zajló háborút. Louis Lochner ame-
rikai békeharcos és a nQjogi aktivistaként is 
ismert magyar újságírónQ, Bédy-Schwimmer 
Rózsa meggyQzték Fordot, hogy vezessen egy 
saját békemissziót Európába annak érdekében, 
hogy meggyQzze a hadviselQ feleket arról, 
hogy vessenek véget a háborúnak. Ford 1915 
decemberében kibérelte az Oscar II nev_ óce-
ánjárót és számos békeaktivista kíséretében 
Európába hajózott. A küldetés azonban – leg-
alábbis Ford számára – már azelQtt véget ért, 
hogy igazából elkezdQdhetett volna. Útközben 
influenzajárvány tört ki a hajón, és maga Ford 
is megbetegedett. A „Békehajó” küldetése rá-
adásul folyamatosan ki volt téve a sajtó gúnyos 

hangvétel_ támadásainak, így Ford végül úgy 
döntött, hogy kiszáll a küldetésbQl és hazauta-
zik Amerikába.4

Curcio szerint ez volt az a megaláztatás, ami 
kikövezte az utat Ford késQbbi téves lépései 
elQtt. Fokozatosan egyre inkább eltávolodott 
James J. Couzens-tQl, az üzleti zsenitQl, akinek 
a vállalat sikere Curcio szerint „éppen olyan 
mértékben” köszönhetQ volt, mint Fordnak. 
1915-ben Couzens lemondott a vállalat vezér-
igazgatói posztjáról, bár megtartotta székét az 
igazgatótanácsban. Ford végül 1919-ben 30 
millió dollárért megvásárolta Couzens üzletré-
szét.5 Hasonló sors várt William S. Knudsenre, 
a kit_nQ menedzserre, aki a tömegtermelés 
valóságos szakértQjének számított. Knudsen 
1921-ben szedte a sátorfáját, és beállt a General 
Motorshoz, ahol néhány év múlva a GM 
Chevrolet-részlegének elnöke lett.

Ford legszembet_nQbb világnézeti jellem-
zQje azonban kétségtelenül az antiszemitizmus 
volt. Miután 1920-ban megszerezte a Dearborn 
Independent cím_ hetilapot, folytatásokban köz-
zétette A nemzetközi zsidó (The International 
Jew) cím_, késQbb könyv alakban is kiadott 
sorozatát, ami 91 héten át összeesküvés-el-
méletek, vallási hiedelmek és ferdítések ele-
gyét tárta az olvasók elé. Az Independent által 
hangoztatott egyik tipikus fikció az volt, hogy 
a zsidó bankárok gyilkoltatták meg Abraham 
Lincolnt, bosszúból azért, mert a polgárháború 
idején új papírpénzt (a híres uniós „zöldhasú” 
[greenback] dollárt) bocsátott ki ahelyett, hogy 
a hadi kiadások fedezésére magas kamattal 
vett volna fel bankkölcsönöket. A sorozat még 
Európában is széles olvasóközönségre tett szert, 
és maga Adolf Hitler is olvasói között volt.

Ahogy Snow, úgy Curcio is meglehetQsen 
nagy figyelmet szentel Ford fanatizmusa rejté-
lyének. Ami engem illet, úgy vélem, hogy alul-
értékeli a vidéki konzervativizmus mértékét a 
századforduló Amerikájában. A hangadó farme-

4 A kortársak által gyakran Békehajónak (Peace 
Ship) nevezett Oscar II ettQl függetlenül egészen 
1917-ig járta Európát, és végig élvezte Ford tá-
mogatását, aki összesen mintegy félmillió dollárt 
költött a hajó tevékenységére.

5 Couzens-t késQbb szenátorrá választották, és 
Detroit polgármestereként is dolgozott.
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rek gy_lölték a bankárokat, az antiszemitizmus 
pedig mindennapos jelenségnek számított akko-
riban. Ford nemcsak pénzembereknek (szerinte 
már önmagában is szitokszó foglalkozásnak) 
tekintette a zsidókat, hanem a modernitás – jazz, 
ledér nQk és erkölcsi hanyatlás – terjesztQinek 
is. Ford korlátoltságát egyébként jól mutatja 
az az eset, hogy amikor a szomszédjában lakó 
rabbi (aki egyébként az egyetlen zsidó barátja 
volt) visszaadta neki a T-modellt, amit még Ford 
ajándékozott neki, az autógyáros meglepQdve 
kérdezte, hogy miért döntött így. Ford végül a 
közfelháborodás miatt 1927-ben úgy döntött, 
hogy beszünteti a Dearborn Independent kiadá-
sát és bocsánatot kér az antiszemita írásokért.

A történetre sötét árnyékot vet a gazdasági 
válság, amikor a Ford Motor Co. veszteséget 
veszteségre halmoz, a Ford által felbérelt verQ-
legények pedig kegyetlenül összeverik a szak-
szervezeti szervezQket. Henry Ford csak akkor 
hajlandó aláírni a megállapodást a United Auto 
Workers szakszervezettel, amikor Clara – Ford 
felesége és „nagy híve” – azzal fenyegetQzik, hogy 
elhagyja férjét.

Henry rosszindulatának szomorúbb áldozatai 
között ott találhatjuk Edselt, aki sosem tudta tel-
jesen elfogadtatni magát az apjával. Azután, hogy 
a 49 éves Edsel rákban elhunyt, Henry egyre 
nagyobb hatalmat adott az egykori bokszolónak, 

Harry Bennettnek, hogy úgy vezesse a gyárat, 
ahogy neki tetszik. Ifjabb Henry Ford, a vállalat-
alapító unokája – akit arra neveltek, hogy egyszer 
majd átvegye a cég vezetését, amit majdan meg-
örököl – állítólag annyira félt Bennett-tQl, akinek 
egyfajta személyi testQrsége volt, hogy pisztolyt 
tartott magánál, amikor a gyárban volt.

Mind az I Invented the Modern Age, mind a 
Henry Ford alapos kutatómunkára épülQ könyv. 
Snow stílusa társalgási, nagyon olvasmányos. 
Összefoglalva Ford hatását a társadalomra, 
Snow azt írja, hogy a T-modell „hagyta ránk 
azt a tájat, amit ma ismerünk, a benzinkutakkal, 
elQvárosokkal és autópályákkal”. Curcio prózá-
ja s_r_bb, de a könyve tele van éles leírásokkal, 
mint például amikor megjegyzi, hogy Ford 
gondolatai „egyik témáról a másikra ugrottak, 
minden elQzmény nélkül”, így a kijelentéseit 
„zavaróan talányossá tették”.

Henry Ford 1947 áprilisában, 83 éves korá-
ban hunyt el a Michigan állambeli Dearborn 
városában. Halálakor 26,5 millió dollárja volt 
a bankban – és egy bicska a nadrágzsebében. 
Korántsem volt olyan egyszer_ személyiség, 
ahogy azt Snow és Curio munkáiból gondol-
nánk, és valószín_leg egyáltalán nem lehet 
összeegyeztetni a nagyságát komoly jellemhibá-
ival. MindkettQbQl bQven kijutott neki…
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