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biztatás között csak „csekély fontossággal” bírt, 
és „sokkal gyengébbnek” számított, mint az osz-
tályrangsorban elfoglalt hely és a továbbtanulás 
közti összefüggés. És nemcsak errQl van szó:

„A szülQk gazdagságának, a családszerke-

zetnek vagy a közvetlen környezetbQl származó 
társadalmi tQkének semmiféle mérése (illetve 
semmi, amit eddig lemértünk) nem gyakorolt 
számottevQ hatást a továbbtanulásra vagy az 
iskolázottságra – azaz a könyvben bemutatott 
tényezQk egyike sem olyan fontos a mai esély-

egyenlQségi szakadék kialakulásában.”

A módszertani függelékben, Putnam felhívja 
olvasói figyelmét a weboldalára, ahol, még több 
kutatási részlet található osztálytársairól. Itt írja:

„Nincs a szülQi erQforrásoknak az a mérté-
ke, amely bármiféle módon képes lenne elQre 
jelezni a jövQt – sem a szülQk foglalkoztatási 
státusza, sem a munkanélküliségük, sem a csa-

lád bizonytalan anyagi helyzete a középiskolás 
évek alatt, sem az ingatlantulajdon, sem a 
lakókörnyezet jellemzQi, sem a családszerkezet. 
[…] A szülQi nevelés, bátorítás és az osztály-

rangsorban elfoglalt hely kismértékben mind a 
tanórán kívüli elfoglaltságok valószín_sége felé 
mutattak, de még ha az egyes változók állandó-

ak maradtak is, a továbbtanulás akkor sem füg-

gött össze a tanórán kívüli elfoglaltságokkal.”

Tehát valóban arról lenne szó, amit Putnam 
elénk tárt, hogy az erQs társadalmi tQke valami-
kor esélyeket teremtett az egyén számára – nem 
beszélve a társadalmi tQke leépülésérQl, mely az 
általa esélyegyenlQségi szakadéknak nevezett 
jelenséget hozta létre? Az általam most idézett 
részletek arra engednek következtetni, hogy 
nincs bizonyíték a társadalmi tQke és a lehetQ-
ségek közötti összefüggésre, mely egyébként 
Putnam alapállítása. Nem definiálja a „társadal-
mi tQkét” kellQ pontossággal, hogy szigorúan 
vizsgálhatók legyenek hatásai, még egy olyan 
sz_k kör_ és nem reprezentatív mintán sem, 
mint az övé, és nem kísérli meg pontos hatásait 
felmérni a jelenben. SQt még az is lehetséges, 
hogy nem a társadalmi tQke hozza a jólétet, ha-

nem inkább a jólét hozza a társadalmi tQkét, ami 
azt jelentené, hogy Putnam az egyenlQtlenség 
hatásait mutatja meg nekünk, és nem az okait.

Putnam nagyban hozzájárult ahhoz, hogy fel-
hívja figyelmünket egy általa erkölcsileg nyil-
vánvalóan elfogadhatatlannak tartott helyzetre, 
mely különbözQ társadalmi osztályok élesen elté-
rQ tapasztalataiból ered, és melyet az amerikaiak-
nak szintén elfogadhatatlannak kellene találniuk. 
Különösen hasznos az a részletesség, mellyel 
az egyenlQtlenség társadalmi vetületeit taglalja, 
melyek eddig nem kapták meg a megérdemelt 
széleskör_ figyelmet. Sok olvasó azonban azt a 
következtetést fogja levonni érvelésébQl, hogy 
a probléma gyökere az egyéni (nem az általá-
nos) mobilitás hanyatlása egy korábbi magasabb 
szinthez képest, és a megoldás lényege a ke-
vésbé jómódú közösségek társadalmi tQkéjének 
erQsítése. Mindkét megállapítás túlzás, és mivel 
Putnam annyira állhatatosan ragaszkodik hozzá-
juk, kockára teszi a kapott figyelmet, mert olyan 
lehetQségek körére sz_kíti le a megoldásokról 
folyó vitát, melyek aránytalanul korlátozottak 
egy ilyen nagy probléma kezeléséhez.

(The New York Review of Books)

Glyn	Ford

Fekete	Kelet																																													
A hidegháborús Kína és a fekete radikális 

mozgalom

Robeson Taj Frazier The East Is Black: Cold 
War China in the Black Radical Imagination
cím_ könyvének bemutatása (Duke Universtiy 
Press, 2014, 328 oldal)

Az amerikai fekete radikalizmus és a kínai 
forradalom között, „az ellenségem ellensége a 
barátom” elv alapján sajátos kapcsolat alakult 
ki, mivel mindegyik a világkapitalizmus ellen 
harcolt. A Kelet fekete cím_ könyv azt a ne-
gyedszázadot öleli fel, amely az 1949-es kínai 
polgárháborút követQ kommunista gyQzelemtQl 
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tartott egészen addig, amíg Peking angolai 
beavatkozásával végleg ki nem ábrándította 
a kommunizmus elterjedésében bízó amerikai 
fekete radikálisokat. Az 1974-es portugál for-
radalom nyomán Angolában kialakult zavargá-
sokban ugyanis Peking − a Szovjetunió támo-
gatása helyett − az amerikai imperialisták és az 
apartheidet hirdetQ Dél-Afrika oldalára állt.

Robeson Taj Frazier jó fél tucat fekete maoista 
szimpatizánst mutat be ezekbQl az évtizedekbQl 
– különféle társadalmi csoportokból. Közülük 
az elsQ a kiváló pánafrikai tudós és aktivista 
W. E. B. Du Bois, aki már kilencvenes éveiben 
járt, mikor Kínába utazott, hogy saját szemével 
lássa a jövQt és a nagy m_vet. Mégsem vette ész-
re − vagy inkább nem akarta észrevenni − Mao 
nagy ugrásának tragikus következményeit.

A következQ a sorban William Worthy, aki az 
USA legnagyobb példányszámú fekete újságjá-
nak, a Baltimore Afro-American-nek a tudósító-
ja. 1957 elején utazta be Kínát, a MacCarran-
törvény dacára, mely alapján korlátozni lehetett 
veszélyes baloldaliak külföldre utazását, mint 
ahogy ez meg is történt Paul Robeson énekes, 
Howard Fast regényíró és Leo Isacson New 
York-i kongresszusi képviselQ esetében.

Az évtized kezdetén Worthy az egyik elsQ meg-
bízatásaként a koreai háborúból küldött tudósítá-
sokat. Bár Truman elnök 1948-as végrehajtási uta-
sítása óta hivatalosan nem létezett már szegregáció 
az amerikai hadseregben, ám ez a valóságban 
legjobb esetben is csupa feketékbQl álló egysége-
ket jelentett, élükön fehér tisztekkel. A koreai há-
ború alatt ezeket a csapatokat mindvégig a háborús 
részvétel szabotálásával gyanúsították, ami a 24-es 
ezred 60 közlegényének hadbíróság elé állítása, 
és közülük 32-nek az elítélése során hivatalo-
san is megállapításra került. Worthy-t érdekelték 
a hasonló, kötelességszegésrQl szóló jelentések, 
melyek – jórészt fekete – amerikai hadifoglyokról 
keringtek, akik a Kína által m_ködtetett észak-ko-
reai táborokban raboskodtak. 1955-ben beutazta 
Amerikát, hogy „színes bQr_” volt hadifoglyokkal 
készítsen riportot, akik megerQsítették: a kínaiak a 
faji különbségek alapján játszották ki egymás ellen 
a foglyokat. Ennek során nem volt nehéz beszer-
vezni néhány fehér hadifoglyot, akik fehér fajvédQ 
szektákat hoztak létre a táborban, ahol is az egyik 

csoport Ku Klux Klánként határozta meg magát. 
Az Amerikai Hadügyminisztérium 565-öt vizsgált 
meg a 4428 kollaborációval vádolt hadifogoly 
közül (ez a 13%-uk), a vizsgálati jelentés végül 
leginkább szürke lett, mintsem fekete vagy fehér.

Kínában Worthynek hat hete volt arra, hogy 
interjút készítsen Csou Enlaj miniszterelnökkel 
és egy börtönben levQ amerikai misszionáriussal, 
továbbá, hogy beszéljen William C. White tize-
dessel − aki egyike volt annak a három feketének 
a 21 amerikai katona közül, akik a koreai háború 
végén a Kínában maradás mellett döntöttek, és 
aki éppen jogot tanult a pekingi Népi Egyetemen 
−, illetve, hogy az ún. alkerületi bizottságok mun-
kájáról feljegyzéseket készítsen, melyek gazda-
sági ügyekkel, szociális ellátással és népegész-
ségüggyel17 foglalkoztak. P jóval szkeptikusabb 
volt, mint Du Bois, és arra a következtetésre 
jutott, hogy fentrQl jövQ nyomás miatt az embe-
rek csak azt merték mondani, amibQl nem szár-
mazhatott bajuk. Ez nem vált Worthy elQnyére, 
amikor hazaért. Útlevelét elkobozták, és nem is 
kapta vissza azt 1968-ig – bár kétségtelenül nem 
ez akadályozta a külföldre utazásban.

Ekkoriban, 1961-ben történt, hogy Robert 
és Mabel Williams elmenekültek az Egyesült 
Államokból. Robert az NAACP (Nemzeti 
Társaság a Színes BQr_ Emberek ElQrejutásáért) 
helyi szervezQje volt. Az volt a vád ellenük, hogy 
elraboltak egy fehér házaspárt, és ezért majdnem 
meglincselték Qket. ElQször a kubai forradalmá-
roknál találtak menedéket, innen egy nemzetközi 
rádióm_sort sugároztak „Radio Free Dixie” (azaz, 
„Dixie Szabad Rádió”) címmel, amely a szenve-
délyes dzsessz, blues és rock’n roll dallamok szü-
neteiben a faji elnyomás elleni harcról szóló tudó-
sításokat és baloldali beállítású nemzetközi híreket 
sugárzott. Ezt az idQszakot követQen Williams írt 
Maónak, aki válaszában Kína támogatásáról bizto-
sította az amerikai fekete felszabadítási mozgalom 
ügyét. Ez végül egy plakátsorozat kibocsátását 
jelentette „Eltökélten támogatjuk a fekete ameri-
kaiak igaz ügyét” címmel. Williamsék 1963 végén 
és 1964-ben Kínába utaztak, de ennek az lett az 
ára, hogy eltávolodtak havannai vendéglátóiktól, 
ahogy Kína és a Szovjetunió közti feszültség fo-

17 Az idQk szellemében kicsit átkoreografáltam a 
neveket. 
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kozódott. 1966-ra már Kínába menekültek; Robert 
a hanoi rádió angol nyelv_ állomásáról, a „Hanoi 
Hannah”-ból tudósított, dezertálásra szólítva fel a 
Vietnamban harcoló fekete csapatokat. Itt 1969-ig 
maradtak.

A következQ személynek, Vicki Garvinnek az-
után sikerült Kínába érkeznie, miután Shirley 
Graham Du Bois-nál, W. E. B. Du Bois özvegyé-
nél töltött némi idQt Ghánában. Mivel a Nkrumah 
rezsim szomorú vége felé közeledett, Garvin kis-
asszony18 elfogadta a kínai nagykövet meghívását, 
hogy angol nyelvet tanítson a sanghaji idegen 
nyelvi intézetben. Érkezésekor a szovjetek már 
éppen vonultak ki. Tanítás közben elQszeretettel 
használta fel Mao írásait, különösen A népen 
belüli ellentmondások helyes kezelése19 cím_t. 
Ennek segítségével szokta magyarázni, hogy a faji 
alapú kapitalizmus forradalmi elvetését miért nem 
lehetett szó nélkül hagyni a fekete közösségekben. 
Más szavakkal: két út van: reform és forrada-
lom. Már épp készült volna jelentQsebb politikai 
nyomot hagyni − a nQk nehéz helyzetét kísérelte 
meg föltérképezni mind kínai, mind afroamerikai 
viszonylatban −, de nem jutott túl messzire. A 
Nagy Proletár Kulturális Forradalom leállította az 
oktatást. Garvin önként jelentkezett, hogy küldjék 
vidékre. Itt a munkásosztály nevelése során odáig 
jutott, hogy megkérdQjelezte a maoista szemé-
lyi kultuszt. 1970-ben tért vissza az Egyesült 
Államokba, nem sokkal Williams-ék után.

Vicki Garvinnal nem foglalkoztak a ha-
tóságok, Williamst viszont bevitték a 
Külügyminisztériumba – és a tervezett nixoni 
irányváltás elsQ jeleként – arról kérdezgették, 
mik a kilátások az amerikai–kínai viszonyok nor-
malizálódása terén. Az amerikai baloldal szkep-
tikus volt, és többen azzal vádolták Williamst, 
hogy aljas üzletet kötött a kormánnyal. Valójában 
ez nem az Q gondja volt, hanem a baloldalé.

Még 1963-ban történt, abban az idQben, mi-
kor Mao síkra szállt az amerikai feketék ügye 
mellett, hogy egy afrikai gerillavezér kérdést 
intézett hozzá: azt akarta tudni, hogy vajon 
Peking is cserben hagyja-e majd Qket, mint 
ahogy ezt a szovjetek tették velük? Vagy ahogy 

18 NQket nemigen hívunk csak vezetéknéven 
magyarul.

19 http://terebess.hu/keletkultinfo/voros.html

Q fogalmazott: „Ki fog-e valaha hunyni a vörös 
csillag Kínában a Tiananmen tér fölött?” Nem 
egészen egy évtizeddel késQbb Nixon látogatása 
oltotta ki a fényét.

A Kelet fekete valójában egy nagyon izgalmas 
témát dolgoz fel, csak ezt nehezen lehet kivenni 
a könyv tudományos szóhasználata miatt. 219 
oldalhoz 82 oldalnyi jegyzetapparátus tartozik 
„a globális hatalmi hierarchiákról, az egyen-
lQtlenség és az uralkodó erQk többtengelyes 
viszonyairól”. A végén rájövünk, hogy a fekete 
radikálisok és a kínai forradalmárok úgy „tá-
mogatták” egymást negyed századon keresztül, 
hogy közben csakis a saját ügyükkel törQdtek.

Nem is csoda. Frazier információi szerint nem 
voltak katonai kiképzQtáborok amerikai fekete 
harcosok számára, sem pedig hosszú távon érez-
hetQ, komoly eredmények. John Hope Franklin, 
kiváló történész 1979-es kínai látogatása után úgy 
fogalmazott, hogy a kínaiak szempontjából egyet-
len hatás bizonyult tartósnak: meglepQ tájéko-
zottságuk a hidegháborúval és az amerikai fekete 
radikális mozgalommal kapcsolatban. Az Egyesült 
Államokban viszont elszórtan még mindig találni 
bizonyos életkorú feketéket, akik a Mao névre 
hallgatnak. Sovány vigasz ennyi erQfeszítés után.

(The Asian Review of Books)

Joshua	Bird20

Kína-fóbia

Franck Billé: Sinophobia: Anxiety, Violence, and 
the Making of Mongolian Identity (Sinofóbia: 
Szorongás, erQszak és a mongol identitástu-

dat felépítése) cím_ könyvének bemutatása 
(University of Hawaii Press, 2014, 255 oldal)

Onnantól kezdve, hogy Dzsingisz kán minden 
idQk egyik legpusztítóbb hódító seregévé ko-
vácsolta össze a mongol sztyeppék széttagolt 

20 Joshua Bird kutató és doktorjelölt a Sydney 
Egyetem kínai kutatásokkal foglalkozó 
központjában.


