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zásokra fog sor kerülni Hongkong utcáin. Ha 
azonban a határozat nem zár ki kategorikusan 
egy olyan reform-modellt, amely megfelel a 
nemzetközi elvárásoknak, akkor úgy gondolom, 
hogy el lehet kerülni egy Occupy Central jelleg_ 
akciót. Ebben az esetben a politikai nyomás-
gyakorlás folytatódik egészen 2014 végéig, 
amikor a hongkongi hatóságok (értsd: a pekingi 
hatóságok) kötelesek bemutatni egy reformja-
vaslatot a hongkongi Törvényhozó Tanácsnak. 
Ha ez a javaslat elég demokratikus lesz ahhoz, 
hogy lehetQvé tegye egy olyan jelölési rendszer 
m_ködtetését, amely megfelel a nemzetközi 
normáknak, a hongkongi demokratikus pártok 
kérni fogják a jóváhagyását azáltal, hogy egy 
elektronikus népszavazás keretében a válasz-
tópolgárok elé terjesztik. 2014 második féléve 
tehát döntQ fontosságú lesz Hongkong politikai 
jövQje szempontjából.

2014. július 16.

(The New York Review of Books)

Tim Hannigan1

Indonézia nyugati szemmel

Elizabeth Pisani: Indonesia, Etc.: Exploring the 
Improbable Nation (W. W. Norton & Company, 
2014, 416 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Indonézia földrajzilag és népességét tekintve is 
hatalmas ország. A számtalan kisebb-nagyobb 
szigetbQl álló délkelet-ázsiai állam legkeletibb 
pontját több mint 5000 km választja el a legnyu-
gatibb csücskétQl, és közel negyedmilliárd em-
ber vallja hazájának. Mindennek ellenére a nem-
zetközi médiában eddig jóval kisebb figyelmet 

1 Tim Hannigan Indonéziára, illetve az indiai 
szubkontinensre szakosodott szakíró és újság-
író. Legutóbbi könyve, a Raffles and the British 
Invasion of Java (Monsoon Books Pte. Ltd., 
2013) a Jáva szigete elleni 1811-es brit táma-
dásról és a sziget ötéves megszállásáról szól. A 
könyv 2013-ban elnyerte a nemrégiben alapított 
John Brooks-díjat.

kapott annál, amit a világ negyedik legnépesebb 
országaként megérdemelne. Az amerikai, eu-
rópai, sQt még az ázsiai lapok olvasótáborának 
java része is úgy gondol Indonéziára, mint olyan 
helyre, ahol az idQnkénti természeti katasztrófá-
kon kívül nem sok érdekes dolog történik. Az 
országról szóló angol nyelv_ könyveket vizs-
gálva azt látjuk, hogy Indonézia leginkább a tu-
dósok és szakértQk érdeklQdésének célpontja. A 
legutóbbi szélesebb olvasóközönségnek szánt, 
Indonéziáról készült élménybeszámoló talán 
John Keay Indonesia: From Sabang to Merauke 
(Indonézia: Sabangtól Meraukéig) cím_, közel 
két évtizeddel ezelQtt megjelent könyve lehetett.

Az elmúlt néhány évben azonban már érezhe-
tQek voltak a változás jelei. Virágzó középosztá-
lya és leny_gözQ növekedési adatai miatt egyes 
elemzQk kezdték feltörekvQ gazdasági szuper-
hatalomnak tekinteni Indonéziát, India és Kína 
mellett a képzeletbeli dobogó harmadik helyére 
állítva az országot. Ha Indonézia a jövQben 
valóban Délkelet-Ázsia harmadik meghatározó 
hatalmává válik, akkor szinte azonnal olyan 
új könyvek garmadájának megjelenésére lehet 
számítani, amelyek megpróbálják bemutatni az 
országot és igyekeznek magyarázattal szolgálni 
a sikerére. Elizabeth Pisani és kiadója úgy t_-
nik megelQzték a mezQnyt az Indonesia, Etc.: 
Exploring the Improbable Nation (Indonézia 
stb.: A valószer_tlen nemzet felfedezése) cím_ 
könyv megjelentetésével.

* * *

ElsQ ránézésre az Indonesia, Etc. is csak egy a 
jól ismert típusú könyvek sorából: egy nyugati 
útikönyvíró elutazik egy messzi országba, ott 
tölt néhány hónapot és végül elQáll egy „nem-
zetportré” stílusú élménybeszámolóval, itt-ott 
f_szerezve egy kis történelemmel, frappáns le-
írásokkal a fárasztó autóbuszutakról, s mindezt 
valószín_leg egy bizonyos mérték_ leegysze-
r_sítéssel elQadva. Pisani azonban sok múltbeli 
útikönyvíróval ellentétben a legmegfelelQbb 
ember az adott feladatra.

Elizabeth Pisani kapcsolata Indonéziával 
nagy múltra tekint vissza. ElQször még Suharto 
New Order (Új Rend) kormánya idején, a 
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Reuters újságírójaként élt az országban, majd 
az Új Rend-korszak utáni egészségügyi mi-
nisztériumnak dolgozott a HIV-vel foglalkozó 
epidemiológusként. Ez a szakmai múlt és a 
hosszú évek alatt összegy_lt tapasztalat lehe-
tQvé tette, hogy egy félelmetesen éleslátó és 
magával ragadó könyvet írjon Indonéziáról a 
szélesebb olvasóközönség számára.

Az utazás a délkelet-indonéziai Sumbánál kez-
dQdik. Pisani útja észak felé kanyarog Malukun és 
Sulawesin át Szumátra és Kalimantan felé, majd 
végül megérkezik Jávára. Kicsivel több mint egy 
évig volt úton. Néha alig vitt magával útipoggyászt, 
máskor több bQrönddel utazott, és az is gyakran 
megesett, hogy anélkül szállt fel egy-egy kompra, 
hogy különösebben kit_zött úti célja lett volna.

Pisani folyékonyan beszéli a bahasza indo-
nézt (az indonéz államnyelvet), ez pedig olyan 
mélységet ad a falusi tanárokkal, halászokkal 
és minibusz-vezetQkkel való találkozásaiknak, 
ami elveszne, ha a beszélgetéseknek át kelle-
ne haladniuk az angol nyelv sz_rQjén. Ezek a 
találkozások képezik a könyv alapját. Pisani 
általuk több szempontból vizsgálja a modern 
Indonéziát – a korrupciót, a környezetvédelmi 
kérdéseket, a szeparatizmust, a szegénységet 
és a többi problémát –, és ezekhez a témákhoz 
hozzá tudja adni annak az embernek a beható 
ismereteit, aki évekig dolgozott az indonéz kor-
mánnyal és társadalommal, de aki ugyanakkor 
megQrzi a kívülálló objektivitását.

Esetenként az élménybeszámoló és a kritikai 
értékelés keveréke enyhe feszültséget teremt. 
Egy kényelmes foteljában üldögélQ „szobaturis-
ta” úgy érezheti, hogy nem tudja követni a poli-
tikai helyzetrQl szóló hosszas eszmefuttatásokat, 
míg azok, akik komoly elemzéseket keresnek, 
meglehetQsen furcsának találhatják, amikor 
ezek a sorok hirtelen átcsapnak egy beszámoló-
ba arról, hogyan ünnepelte az újévet egy csapat 
hátizsákos utazó a Banda-szigeteken. De a 
legtöbb esetben Pisani fürge, újságíráson edzQ-
dött prózája – és humorérzéke – lendületesen 
sodorja magával az olvasótábor mindkét olda-
lán elhelyezkedQ olvasókat szigetrQl-szigetre. A 
piacokról, tájakról és hajókirándulásokról szóló 
leíró részek nagyon meggyQzQek, és a szerzQ 
tökéletesen ragadja meg a gyötrelem és öröm 

sajátos keverékét, ami egy ötnapos komputat 
jellemez Malukun át (csapnivaló karaoke-val, 
de csodálatos naplementékkel).

* * *

Pisani könyve hasznos figyelmeztetQ megjegy-
zésekkel árnyalja a közelmúlt néha talán kissé 
túlzó híreit az ország gazdasági felemelkedé-
sérQl. Felhívja a figyelmet a korrupció, illetve 
a hatékonyság hiányának új rétegeire, amiket a 
központi hatalom decentralizációja okozott, és 
kiemeli a krónikus infrastrukturális problémá-
kat. Nem fogja vissza magát akkor sem, amikor 
az indonéz közoktatás siralmas teljesítményét 
bírálja. Olyan országról van szó, ahol szinte alig 
van analfabetizmus – ez még a paternalista „Új 
Rend”-rendszer egyik öröksége – az iskolákban 
pedig kisebb az átlagos osztálylétszám, mint az 
USA-ban. Ennek ellenére az indonéz tanulók 
rendre a számolási és olvasási készséget felmérQ 
nemzetközi tesztek végén teljesítenek.

Szót ejt az ún. gengsi-jelenségrQl is. A kife-
jezés arra a tendenciára utal, hogy a születQben 
lévQ középosztályhoz tartozó indonézek súlyos 
adósságokba verik magukat csak azért, hogy 
hivalkodó házakat építsenek és megvásárolják 
a legdivatosabb motorkerékpárokat. Ez, írja 
Pisani, „egy olyan szokás, amit saját elmondása 
szerint a legtöbb indonéz megvet, de mégis so-
kan és nagy lelkesedéssel vesznek részt benne”.

Egy olyan író figyelmét, aki kevésbé közel-
rQl ismeri Indonéziát, elkerülhetnék ezeket a 
problémák vagy tartózkodna attól, hogy fog-
lalkozzon velük. De Pisani foglalkozik velük, 
méghozzá világosan és Qszintén, és anélkül, 
hogy akár egy pillanatra is lekezelQ lenne.

Miközben egyfelQl mérsékli a gazdasági fel-
lendülésrQl szóló túlzó elQrejelzéseket, Pisani 
cáfolja az állam végzetét hirdetQ próféciákat 
is. Nem valószín_ – érvel meggyQzQen –, hogy 
Indonézia a jövQben szétesne, hiszen az orszá-
got összeköti a kollektivizmus, a mecenatúra és 
a migráció megannyi szála.

A legüdítQbb talán az, hogy milyen csekély 
hangsúlyt fektet a könyv az iszlám vallásra. 
Indonézia a világ legnépesebb muzulmán több-
ség_ országa, és néhány rémüldözQ külföldi 
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cikkíró egyetlen baljós egésszé mosta össze a 
vallási elQírások nyilvánosság elQtti betartásá-
nak erQsödését, az iszlamista pártok megjele-
nését és a nyugati célpontok ellen elkövetett 
elszórt öngyilkos merényleteket – jóllehet ezek 
különbözQ és egymástól független jelenségek 
–; kijelentve, hogy az ország megállíthatatlanul 
csúszik egy intoleráns teokrácia kialakulása 
felé. Pisani elutasítja ezt a vélekedést, egyebek 
között azzal érvelve, hogy a Jólét és Igazság 
Pártot (Partai Keadilan Sejahtera, PKS), az 
egyik leggyakrabban említett iszlamista pártot 
gyakorlatilag megfosztotta ideológiájától az in-
donéz politika természete:

„A Muzulmán Testvériség által inspirált PKS 
[…] teljesen indonézzé vált. Egykori idealista 
tagjai szorosan beilleszkedtek az ország mélyen 
tranzakcionális politikai rendszerének szöveté-
be. A paternalizmus hatékony módnak bizonyul 
a vallási szélsQségesség megszelídítésére.”

Pisani arra is rámutat, hogy az Iszlám 
VédelmezQinek Frontja (Front Pembela 
Islam, FPI), az iszlamista aktivisták eme 
idQnként erQszakos csoportja valójában alig 
több egy, az iszlám hit lobogója alatt egyesült 
hagyományos indonéz utcai bandánál. Az isz-
lám Pisani könyvében leginkább csak az élet 
természetes velejárója – mint ahogy a legtöbb 
indonéz számára is az –, nem pedig feltörekvQ 
politikai erQ.

Tekintettel arra, hogy Pisani csak az utazása 
legvégén éri el Jávát – Indonézia szívét, az 
ország legnagyobb városainak és legtöbb la-
kójának otthont adó szigetet – a sziget sokáig 
egyfajta komor, láthatatlan jelenlét a könyvben; 
a hely, ahonnan minden politikai hatalom ered 
és ahonnan a televíziós szappanoperák áradnak. 
Ebben megvan a veszélye annak, hogy hitelt 
adjunk az egész országot uraló „jávai gyarma-
tosítás” leegyszer_sített fogalmának; de Pisani 
óvatos, és ellensúlyozza ezt a hatást, amint 
tényleg eléri útja végcélját.

* * *

Ha az indonéz gazdaság fejlQdése folytatódik, 
és ha a figyelem, amit az ország ekkor kapni 
fog, kiváltja az országról szóló könyvek árada-

tának megjelenését, akkor Pisani kiváló könyve 
biztosítja majd a magas viszonyítási alapot. A 
könyv emellett modellként szolgál a 21. század 
igényeinek megfelelQ „nemzetportré” típusú 
útleírások számára is, amelyekben a Pisanihoz 
hasonló megfelelQen képzett szerzQk nem el-
csépelt tévhitekkel és sekélyes általánosítások-
kal, hanem hiteles betekintéssel szolgálnak az 
olvasóknak.

(The Asian Review of Books)

Tom Glenn2

Tíz év, öt háború

Ron Capps: Seriously Not All Right: Five Wars 
in Ten Years (Schaffner Press, 2014, 278 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása

„Az elsQ Koszovóban töltött évem alatt egyál-
talán nem sírtam”, írja Ron Capps. A sírás csak 
késQbb jött, a keze remegésével, a rémálmokkal, 
az ok nélküli dühkitörésekkel és a pánikroha-
mokkal – azaz a poszt-traumatikus stressz sérü-
lés (PTSI) összes klasszikus tünetével – együtt. 
Ron Capps több mint egy évtizeden át szol-
gált az Egyesült Államok Külügyminisztériuma 
Külügyi Szolgálatának tisztviselQjeként. Mivel 
emellett az amerikai hadsereg tartalékos tisztje 
is volt, 1995 és 2007 között felváltva _zte a két 
hivatást: idQnként visszahívták aktív szolgálat-
ra, a katonai küldetések teljesítése után pedig is-
mét diplomataként tevékenykedett. Ruandában, 
Koszovóban, Afganisztánban, Irakban és 
Dárfúrban szolgálva katonaként és diplomata-

2 Tom Glenn élete egy 13 éves idQszakának javát 
azzal töltötte, hogy az USA és Vietnam között 
ingázott titkos hírszerzési feladatok végrehajtása 
céljából. Ellenséges t_z alatt, helikopterrel eva-
kuálták Vietnamból Saigon elestekor. Shirley J. 
Brewer költQnQvel együtt egy „Gyógyulás az írás 
révén” (Healing through Writing) elnevezés_ kur-
zust vezet. 2012-ben adták ki Friendly Casualties 
cím_, a vietnami háborúról szóló novellagy_jte-
ményét. A baltimore-i Apprentice House kiadó 
nemrégiben jelentette meg No-Accounts: Dare 
Mighty Things cím_ új regényét.


