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amikor az inflációval korrigált minimálbér ma-

gasabb volt. 1963-ban, amikor Martin Luther 
King a történelmi polgárjogi menetet vezette, 
a minimálbér mai dollárra átszámítva óránként 
9,40 dollár volt 6,3%-os munkanélküliségi ráta 
mellett. A szövetségi minimálbér ma 7,25 dollár, 
a munkanélküliségi ráta pedig 7,4%.

A washingtoni menetrQl megemlékezQ beszédé-

ben Obama inkább költQien fogalmazott ahelyett, 
hogy határozott kijelentéseket tett volna, és nem 
sokkal mondott többet annál, amit már amúgy is 
tudtunk. Nem tárt elénk egy olyan tervezetet, ami 
arról szólna, hogy hogyan tudnánk létrehozni egy 
egyenlQbb társadalmat, amelyben a gazdasági lehe-

tQségeken minden csoport és korosztály egyformán 
osztozik. Ki tagadhatja, hogy – ahogy azt Obama is 
kijelentette – tovább kell vívnunk ezt a csatát? De 
ahogy véget ért a nyár, amelynek során csak kevesen 
találtak munkát, az elnöknek pontosan meg kellene 
mondania, hogy mivel is jár ez a csata. Lehet, hogy 
a gyorséttermi dolgozók sztrájkja (ami közel hatvan 
amerikai városra terjedt ki épp az Obama beszéde 
utáni napon) jelöli majd ki az új frontvonalakat…

A blogbejegyzés kelte: 2013. szeptember 3.
(The New York Review of Books – Blog)

Julia Lovell1

A kínai–japán háború (1937–1945) 
krónikája

Rana Mitter: China’s war With Japan 1937-
1945: the struggle for survival (Allen Lane, 
2013, 480 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Kína számára a második világháború már 1937-ben 
elkezdQdött, azaz két évvel ezelQtt, hogy Nagy-
Britannia hadat üzent volna Németországnak és négy 
évvel azt megelQzQen, hogy az Egyesült Államok 
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könyv szerzQje.

csatlakozott volna a szövetségesekhez. A háború 
a különbözQ becslések szerint 14-20 millió kí-
nai áldozatot követelt, és százmilliónál is többen 
kényszerültek arra, hogy a harcok miatt elmene-

küljenek otthonukból. Mindennek ellenére, írja 
Rana Mitter nagyszer_ új könyvében, a nyugati 
olvasók hosszú évtizedeken át alig tudtak valamit 
Kína szenvedésérQl. A japán hadsereg által elkö-

vetett 1937-es nankingi mészárlás – részben annak 
köszönhetQen, hogy több, az utóbbi néhány évben 
készült filmben (például Csang Ji-mu kínai film-

rendezQ 2011-es, A háború virágai cím_ alkotásá-

ban) is megjelenik –, betört a tudatunkba, de Kína 
Japán elleni nyolcéves küzdelmének legnagyobb 
részét továbbra is homály fedi.

Rana Mitter új könyve biztosan változtatni fog 
ezen a helyzeten. A szerzQ a háború hátterének 
bemutatásával kezdi a könyvet, beleértve a császári 
Kína szétesését, illetve az 1890-es évektQl kezdQdQ 
és ismétlQdQ japán behatolásokat kínai területekre. 
Amikor 1937-ben végül hivatalosan is hadat üzentek, 
írja Mitter, a háború katasztrofálisan kezdQdött a kí-
nai nacionalista állam számára, fQleg a kínai katonai 
vezetQk hozzá nem értésének és a japánok haditech-

nikai fölényének köszönhetQen. 1938 októberére a 
Csang Kaj-sek által vezetett kínai kormány elvesz-

tette politikai hátországát és ipari bázisát a keleti 
parton, és arra kényszerült, hogy a délnyugat-kínai 
Csungkingba, egy düledezQ, ópiumfüggQktQl hem-

zsegQ városba tegye át a székhelyét. Kétségbeesett 
kísérletként arra, hogy lassítsa a japán hadsereg elQre-

nyomulását, Csang elrendelte a Sárga-folyó gátjainak 
lerombolását. Az ezt követQ áradásokban legalább 
félmillió kínai vesztette életét és további ötmilliónak 
kellett elhagynia addigi lakóhelyét.

1941-ig Kína egyedül állt ellen a japán katonai 
támadásoknak. A Csungking elleni japán légitámadá-

sok rettenetes áldozatokat követeltek: egy alkalom-

mal, amikor a megrémült tömegek az óvóhelyekre 
igyekeztek, több mint 1500 ember halt meg csak 
azért, mert megfulladtak a tömegben vagy halálra ta-

posták Qket. Kína más részein a súlyos terményadók 
és a háborús z_rzavar olyan éhínséget okozott, hogy 
egyesek gyilkosságokra és kannibalizmusra kénysze-

rültek a túlélés érdekében.
Miután a Pearl Harbor elleni japán támadás ha-

tására az Egyesült Államok is belépett a háborúba, 
Kína részesült bizonyos mérték_ amerikai támoga-
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tásban, de Csang kapcsolata meglehetQsen viharos-
nak bizonyult új szövetségesével. Amikor például 
1944-ben Roosevelt elnök elrendelte, hogy adja át az 
összes nacionalista erQ parancsnokságát az amerikai 
vezérkari fQnöknek, Joseph Stilwell tábornoknak, a 
megaláztatás miatt Csang hangos zokogásban tört ki.

Mitter világos és megindító beszámolót kínál a 
konfliktus megdöbbentQ katonai tragédiáiról, ám 
könyve egyben elsQ osztályú politikai és társadalmi 
története is a háborús évek Kínájának. Bemutatja 
a Kína irányításáért versengQ különbözQ erQket: a 
CsungkingbQl irányított diszfunkcionális nacionalista 
államot, a Mao Ce-tung által vezetett kommunistákat 
az ország északnyugati területein és Vang Csing-vej 
kollaboráns rezsimét Kína keleti részén.

A naplóbejegyzések alkalmazása a könyv egyik 
erQssége, amivel a szerzQ sokkal emberközelibbé 
teszi azt a történetet, amit egyébként feltehetQleg a 
hadrendek leírása és a statisztikák uralnának. Mitter 
jó érzékkel válogatta ki a személyes beszámolókat, 
amelyek megvilágítják a légitámadások terrorját, a 
kollaboránsok magatartásának ambivalenciáját és 
a menekültek kétségbeesés szülte leleményességét. 
Megtudjuk például, hogy egy bizonyos Jang asszony 
1937 telén úgy menekült Kína keleti részébe, hogy 
„csak néhány lényeges dolgot vitt magával, köztük 
két nagy fehérrépát (kivájt belsejükben kétszáz darab 
bankjeggyel) és pár ékszert egy tojáshéjba rejtve”.

Mitter a háborús évek utáni idQszakra is kitekint, 
hogy megmagyarázza azokat a következményeket, 
amelyek elsQdleges hatást gyakoroltak a kínai állam 
jövQjére. A háború kitörése elQtt a kínai Nemzeti Párt 
egy modernizált kormányt kezdett építeni, 1945-re 
azonban a háború végzetesen aláásta az államépítési 
kísérletet. Ezen kívül a háború elvonta Csang erQit a 
kommunisták megsemmisítésére indított hadjáratok-

tól, és lehetQvé tette Maóéknak, hogy kiterjesszék a 
hatalmi bázisukat.

A hatvanas évek elején egy japán delegáció láto-

gatta meg Maót Pekingben, és megpróbált bocsá-

natot kérni a japánok által a háború idején Kínában 
elkövetett atrocitások miatt. Mao azonban elutasította 
az ajánlatot: a japán császári hadsereg, vetette ellen a 
kínai pártfQtitkár, „megteremtette gyQzelmünk fel-
tételeit a felszabadító háborúban… Ha bárkinek is 
köszönetet kellene mondanom ezért, akkor a japán 
militaristák lennének azok.”

A Mao által ellenQrzött országrész egyébként 

viszonylag elszigetelt maradt a háború fQ hadszínte-

reitQl. Egy becslés szerint a háborúban elesett kínai 
katonák mintegy 90%-a Csang seregében harcolt, és 
csak a fennmaradó 10% került ki Mao katonái közül.

Tágabb értelemben véve a nyolcéves kínai ellen-

állás megváltoztatta a második világháború menetét. 
Azzal, hogy nem adta meg magát, a kínai hadsereg 
legalább félmillió japán katonát kötött le, akiket 
egyébként más hadszíntereken vetettek volna be. 
„Egy háborúmentes Kína – érvel Mitter – sokkal 
valószín_bbé tette volna a brit India elleni japán 
inváziót.”

A második világháború máig élQ nemzeti sére-

lem Kínában, amelyre emlékm_vek, múzeumok, 
könyvek, filmek és televíziós m_sorok emlékez-

nek és emlékeztetnek. Kínai tüntetQk rendszeresen 
az utcára vonulnak amiatt tiltakozva, hogy Japán 
nem ismeri el megfelelQ mértékben a Kínában 
elkövetett háborús atrocitásokat, és igényt formál 
a Kelet-Kínai-tenger vitatott hovatartozású szige-

teire. Ahhoz, hogy megértsük Kelet-Ázsia jelenét 
és jövQjét, meg kell értenünk azokat a tapasztalato-

kat, amelyeket a második világháborúban szerzett. 
Rana Mitter elegáns, szigorú és kiegyensúlyozott 
beszámolója ideális útmutató azokhoz a traumák-

hoz, amelyek még ma is sötét árnyékot vetnek a 
régióra.

(The Telegraph)

Jill Baker2

Megjelent Anchee Min második 
memoárkötete

Anchee Min: Cooked Seed: A Memoir 
(Bloomsbury Publishing, 2013, 368 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása

A Cooked Seed (magyarul: MegfQtt mag) az 
egyik legnépszer_bb kínai-amerikai szerzQ, 
Anchee Min második memoárkötete. A könyv 
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