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vel való kereskedelem másfélszeresére nőtt 2017 
óta. Üzbegisztán a Világbank „üzleti környezet 
minősége” rangsorában a 2012-es 166. helyről 
ez évben a 76. helyre ugrott előre. A kormány 
jelentősen egyszerűsítette az adótörvényt, hogy 
ténylegesen adógyűjtésre, és nem pedig megvesz-
tegetésre szolgáljon a rendszer. Zajlik az állami 
tulajdonban lévő vállalatok szerkezetátalakítása, 
azzal a céllal, hogy azok végül magánkézbe ke-
rüljenek. Például elválasztják a repülőterek és az 
állami kézben lévő légitársaság kezelését, ahogy 
az áramtermelést, -szállítást és -elosztást is. Ez év 
februárjában adta el Üzbegisztán első dollárban 
denominált kötvényét, részben azért, hogy viszo-
nyítási alapot nyújtson helyi cégeknek a kölcsön-
zéshez. 5,4 százalékos hozammal jár tíz év alatt, 
és már jelentős mértékben túljegyezték.

Taskentben érezhető az optimizmus. A be-
fektetési környezet nagyban javult, mond-
ja Igor Kolesznyikov, a British-American 
Tobacco üzbég leányvállalatának munkatársa: 
„A múltban nagyon nehéz volt megérteni 
a játékszabályokat, de napjainkban sokkal 
egészségesebb a helyzet”. A reformok „rend-
kívül kedvezők az üzlet szempontjából”, lel-
kesedik egy vállalkozó, aki fűrészárut impor-
tál Oroszországból. Mint ahogy azonban a 
kötvénykibocsátási tájékoztató figyelmezte-
tett, ez a nagy változás első körben bénítólag 
hat a gazdaságra. A szom leértékelésének 
köszönhetően 14 százalékra nőtt az infláció. 
A GDP növekedése a 2015-ös 7,9 százalékról 
(gyanús módon Karimov idején mindig 8 száza-
lék körüli növekedés volt) tavaly 5,1 százalékra 
lassult. A munkanélküliség is nőtt. A befektetők 
továbbra is óvatosak. Különösen bizalmatlanok 
a bíróságokkal szemben, amelyek készségesen 
jóváhagyták az elmúlt idők kisajátításait. A kor-
mány megálljt parancsolt a haveri kapitalizmus 
legkirívóbb formáinak, például annak, hogy a 
felsőbb összeköttetésekkel rendelkezők számá-
ra bizonyos áruk vámmentes importjának jogát 
osztogassák. Továbbra is maradtak fenn azonban 
esetleges összeférhetetlenségek: Taskent polgár-
mesterének például van egy cége, amely a város 
építési projektjeibe fektetett be. A kormány lénye-
gében felhagyott azzal, hogy minden épkézláb 
embert a földekre kényszerítsen, hogy segítse-

nek gyapotot aratni. A gazdálkodókkal azonban 
úgy bánnak, mint a „jobbágyokkal”, mondja 
Juszupov úr. Továbbra is érvényben vannak még 
a szabályok, amelyek arra kötelezik őket, hogy 
gyapotot termeljenek, és azt rögzített áron adják 
el az államnak. Még mindig hiányzik a valódi 
elszámoltathatóság, amely nélkül nehezen megy 
az üzleti felvirágzás. Mirziyoyev teremtett némi 
teret a nyilvános vitának, szabadon engedett né-
hány politikai bűnözőt, és eltűr bizonyos mértékű 
bírálatot. Például a társadalom széles köre elítélte 
a kilakoltatásokat és házrombolásokat, amelyek 
a Taskentben jelenleg zajló nagy építési projek-
teknek nyitnak utat – ezt Karimov csírájában 
elfojtotta volna. Üzbegisztánban azonban tovább-
ra sincsenek ellenzéki pártok és szabad média. 
Mindenkit az a kérdés foglalkoztat, hogy milyen 
messze megy Mirziyoyev úr a reformok útján. 
Nincsen arra utaló jel, hogy igazi demokrácia 
lenne készülőben. Még a gazdasági reformok is 
arra vannak ítélve, hogy ellenállásra ösztönözzék 
a kiváltságait védő elitet. Mindenesetre már az 
is nagy előrelépésnek számít, hogy egyáltalán 
reformok zajlanak.

(The Economist)

Eva Wiseman

Folyékony történelem

A Temze partja tele van lenyűgöző ősrégi tárgyi 
leletekkel. Eva Wiseman nem restellt beállni az 
iszapot kutatók közé, hogy felfedezze, mivel is 
foglalkoznak.

„Fordulj jobbra a kínai étteremnél, és 
találkozzunk a partszegélyen” – így szólt az 
üzenet. Még egyszer megnéztem, mit írt Florence 
Evans, ahogy közeledtem a két modern tömbház 
között megbúvó étteremhez, mert biztos voltam 
benne, hogy rosszul mondta. Estére járt az 
idő, egy csendes, kelet-londoni utcában jártam; 
Florence-t akartam elkísérni egy Temze-
parti iszapkutató expedícióra, hogy apálykor 
apró kincseket keresgéljünk. Instagramjára 
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színes képeket tesz fel az általa kibányászott 
ezüstkanalakról, metszett üvegdugókról és 
pompás gyöngyökről, a hashtagek pedig egy 
mudlarking (’iszapkutató, sárbúvárkodó’) 
közösségről árulkodnak, amely ott munkálkodik 
végig a folyó mentén. Tanácstalanul méregettem 
az éttermet. Már egészen az ajtónál voltam, 
amikor egy nehéz, rozsdás kapun keresztül 
előtűnt a jobb oldalon lévő kis sikátor. Ahogy 
elindultam lefelé a csúszós lépcsőkön, hirtelen 
megcsapott a zöldesbarnás folyó szaga. Majd 
egyszer csak ott voltam a parton, és egy kis alak 
integetett a víz felől.

Florence Evans foglalkozását tekintve 
művészettörténész, és már akkor elhivatott 
sárbúvár volt, mielőtt ismerte volna a szót. 
„Ez nem hobbi – jelentette ki határozottan – ez 
megszállottság.” A most 39 éves Florence a 
folyó mellett nőtt fel, a London délkeleti részén 
fekvő Putney-ben, ahol délutánokat töltött 
színes cserepek és agyagpipák darabjainak 
gyűjtögetésével. Addig nem igazán tudta, 
hogy mik is ezek igazából, amíg nem látta 
őket kiállítva a Hampton Court Palotában. 
Mostanában munka után, vagy hétvégenként 
ötéves kislányával jön ki a folyópartra. Evans 
szerint Cecilia találja a legjobb dolgokat, 
talán mert közelebb van a földhöz. Egy 
homokba temetett kólásdoboz emlékeztetőként 
szolgált, hogy a folyó még mindig és már 
régóta a londoniak szemétlerakóhelye volt, 
amely ezáltal a világ egyik legváltozatosabb 
régészeti lelőhelyévé vált. John Burns, egy 
tizenkilencedik századi parlamenti képviselő 
„folyékony történelemként” írta le a Temzét, 
egy olyan helynek, amely saját maga naponta 
kétszer tárja fel kincseit az árapály miatt.

„A 18. és a 19. században azok foglalkoz-
tak sárbúvárkodással, akik kétségbeejtő anyagi 
helyzetük miatt a hullámtérből megmentett hul-
ladék eladásából próbáltak megélni” – mesélte 
Kate Sumnall, a Museum of London kurátora; 
a helytörténeti múzeum egyik, Secret Rivers 
(’Titkos folyók’) című jelenlegi kiállításán 
bronzkori lándzsahegyek, középkori fegyve-
rek és egy tizenkilencedik századi, „Egy jó 
leánynak” feliratú bögre is látható, amelyet a 
sóderben találtak London egyik leghírhedtebb 

nyomornegyedében. „Korunkban az iszapku-
tatás olyan történelmi maradványok keresgé-
lésévé alakult – mondta a kurátor –, amelyek 
fogódzót adnak az itt élt emberekkel kapcsolat-
ban.” Továbbá kialakult egy közösség is, amely 
talált kincseit online osztja meg, illetve Evans 
esetében a Thames and Field club [fémdetek-
toros kincsvadászok] havi találkozóin egy fo-
lyóparti sörözőben. „Vegyes társaság vagyunk, 
vannak köztünk különcök, tudósok, építészek, 
fura alakok … de valamennyien megszállottak 
vagyunk.”

Három évvel ezelőtt a londoni Kikötői 
hatóság megtiltotta, hogy bármit engedély 
nélkül elvigyenek a hullámtérből, és bármit, 
ami 300 évnél idősebb, hivatalosan nyilván kell 
tartani – ami azt jelentette, hogy ha tényleg egy 
kincsre leltem, nem szedhettem fel azt.

„Látod az apályvonalat?” – hallottam 
Florence hangját a morajló szélben. „A folyó 
mindent súly szerint rendez el. Ezen a parton 
a cserepek vannak – amott a fémtárgyak.” 
Nyugat felé mutatott. „Nézd, még a talaj is 
vasasnak néz ki.” Lassan lépegettünk, lefelé 
nézve, és másodperceken belül találtunk egy 
kék-fehér porcelándarabot. „Ez nagyon divatos 
volt a 17. században, amikor a németországi 
Westerwaldból hozták be – mesélte, és közben 
egyre több mindent láttam – egy kobaltkék 
villanást egy kő alatt, és egy másikat a vízhez 
közel, hamarosan pedig olyan érzésem támadt, 
mintha egy újfajta nézésmódot tanultam volna, 
másfajta árnyaltabb látást.

A delfti fajanszot gyártó első angol műhelyek 
helyén voltunk, de az általunk talált cseréptárgyak 
nagy része Evans szavaival élve „viktoriánus 
szemét”. Már rég „átnyergelt” a ritkább leletekre, 
mint például az apró tűkre, amelyeket fejük 
formája alapján azonosít be, és arra a félig 
vízbe merült gombszerű tárgyra, amelytől elakadt 
a lélegzete: „Ez egy aranyozott ólomfoglalat, 
vélhetőleg I. Jakab korabeli vagy Tudor.”

Evans számára az érték fennmaradó 
részleteiben – egy virágban, egy csillagban 
rejlik – bár nemrégiben egy sárbúvártársa 
talált egy Tudor-kori ezüsttárgyat, amely 
fontban számolva százezreket ért. Ha a tárgyat 
bejegyzik, akkor ötven százaléka az ő markát 
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üti. Evans jól megválogatja, mit vigyen haza 
magángyűjteményébe, és rendszeresen cseréli 
a műtárgyakat, a régieket visszaviszi oda, ahol 
találta őket. Nemrégiben rábukkant egy fél 
ónmázas francia Quimper-tányérra, amelyet 
végül visszadobott, mert túl nagy volt a lakásába 
– hogy aztán hetekkel később viszontlássa 
egy másik iszapkutató Instagramján posztolva. 
Evans írt egy sor gyerekeknek szóló 
történetet, amelyek a folyóban talált tárgyakon 
keresztül tanítják a történelmet, de számára 
a sárbúvárkodás örömét legalább annyira 
jelenti a vadászat, mint maga a kincs. „Jól el 
lehet merengeni, nem? Szeretek egyedül lenni 
a víz mellett. Szeretem azt az érzést, hogy 
hatalmasabb nálam.”

Közben beesteledett, és Florence egy 
kocsma (pub) felé nézett, amely már az 1400-
as évek közepe óta ott állt; innen az a sok 
agyagpipa, amelyek még mindig találhatók az 
ablakai alatti iszapban. „Természetesen van 
egy árnyoldala is a folyó történetének – a 
rabszolga-kereskedelem, az akasztások, az 
elszegényedett korai sárbúvárok. Kiváltságot 
jelent, hogy láthatom ezt az egymásra 
halmozódó történelmet, mindezeket az 
elveszett életeket. A műtárgyak gyűjtése révén 
magam is részévé válok.”

Egy átlagos napon a következő dolgokat 
találhatja Evans: cserzőműhelyekből származó 
csontokat, tetőcserepeket a nagy londoni 
tűzvész idejéről, agyagpipákat az 1500-as évek 
végéről, és egy tizenhetedik századi hajón 
holtsúlynak használt Karib-tengeri kagylókat. 
Megbotlottam egy lóállkapocsban – a fogazat 
sértetlenül állt ki belőle. „Ó, igen – szólalt 
meg Evans, egy sötétbarna cserépdarabot 
szemügyre véve. – Ez egy [szakállas férfifejes] 
Bellarminó (Bartmann)-kancsó darabja. 
Boszorkányüvegnek hívták, és rontás ellen 
használták. Kellett bele egy kis levágott köröm, 
egy kis vizelet, majd megátkozták a személyt, 
és betemették a palackot.” Ezt az információt 
a köveken keresztül kiabálva osztotta meg 
velem. Nem volt rajtam megfelelő cipő, meg 
jegyzetelni se tudtam a szitáló esőben. Kicsit 
lassabban folytatta. „Bocsánat” – mondta, 
és várta, hogy beérjem. Nem szokott hozzá, 

hogy társasága legyen. Annak ellenére, hogy a 
járókelők egy utcányira voltak tőlünk, már egy 
órája nem láttunk vagy hallottunk egy lelket 
sem. „Mindig nemet mondok, amikor barátok 
kérik, hogy csatlakozhassanak hozzám itt a 
parton; csak a lányom kivétel” – vallja be. „Bár 
később szeretem azt a csapatszellemet, ahogy 
megosztjuk egymással a talált tárgyainkat, 
ez egy magányos időtöltés. Szerintem ezt 
mindenkinek ki kellene próbálnia, meg kellene 
kísérelnie a folyó történetét felhasználva 
megérteni otthonaikat és városaikat. Csak … 
ne velem együtt” – mondja bocsánatkérően. 
Florence Evans visszakísért a kínai étteremhez, 
és még épp időben fordultam vissza, hogy 
lássam alakját ismét eltűnni a lépcsőkön a part 
irányában.

Florence Evans volt a kurátora a Totally 
Thames fesztivál keretében megrendezett sárbú-
vár-kiállításnak. A Foragers on the Foreshore 
(’Sárforgatók a hullámtérben’) 2019. szeptem-
ber 24–29. között volt látható a londoni South 
Bank negyedben a Bargehouse-ban. Florence 
Evans Instagramja: Flo Finds.

Elaine Weiss
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az�első�világháborút

Patricia Fara: A Lab of One’s Own: Science and 
Suffrage in the First World War (Saját labor: 
Tudomány és választójog az első világháború-
ban) Oxford University Press, 2018, 304 oldal) 
című könyvének recenziója

Számos brit város központjában található 
olyan kenotáfium, vagyis síremlék, amelyet 
az első világháborúban elesett hősök 
tiszteletére emeltek. A faragott koszorúk és 
babérok között ott van azok neve és katonai 
rangja a talapzatokba vésve, akik életüket 
adták a hazáért. A további sorokban olvasható 


