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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.
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nomád törzseit, Kína és Mongólia történelme el-
választhatatlanul összefonódott. Az elsQ össze-
csapások a gyorsan mozgó, lóháton közlekedQ 
mongolok, és a Sárga-folyó mentén már gyöke-
ret vert és megállapodott kínai birodalmak kö-
zött Dzsingisz kán seregének támadásai voltak a 
Nyugati Hszia állam és a Csin-dinasztia ellen. A 
következQ században a Dzsingisz kán unokája, 
Kubiláj kán által vezetett csapatok meghódítot-
ták Kínát, és megalapították a Jüan-dinasztiát, 
mely az országot egészen addig irányította, 
amíg a 14. században ki nem szorította Qket a 
Ming-dinasztia. Ez volt az utolsó olyan idQszak, 
amikor Mongólia legyQzte Kínát. A 17. század-
ban, a mandzsuk által vezetett Csing-dinasztia 
idejében például Mongóliát teljes egészében be 
is kebelezte a Kínai Birodalom.

Kétszáz évvel késQbb – kihasználva a Csing-
dinasztia hanyatlását – Mongólia kinyilvánította 
függetlenségét, miután az 1920-as évek elején 
az orosz kisebbség támogatásával ki_zték a 
kínaiakat. Végül a mongol–szovjet közeledés 
késztette a kommunista Kína államvezetését 
arra, hogy 1949-ben hivatalosan is elismerje a 
mongol függetlenséget. Ténylegesen azonban 
csak a Szovjetunió összeomlása után váltak 
függetlenné, és erre az idQpontra datálható a 
Kínától és a kínaiaktól való meglehetQsen nyílt 
elhatárolódásuk kezdete is.

A mongol identitásról szóló könyvében az 
író, Franck Billé azt a kérdést járja körül, hogy 
mi váltotta ki a Mongólia posztszovjet függet-
lenségét kísérQ, Kína-ellenes érzéseket. Ugyan 
még alig szabadultak meg a közel hetven évig 
tartó szovjet uralomtól, mégis Kína – és nem 
Oroszország – áll a mongolok félelmeinek 
középpontjában. SQt, Oroszország valójában 
egyfajta megmentQként él a mongol kollektív 
emlékezetben, sokan gondolják azt, hogy „ha 
Qk nincsenek, Mongólia már Kína része lenne”. 
Most, hogy a szovjet csapatok elhagyták az 
országot, az ország újbóli kínai bekebelezésétQl 
való félelem ismét kezd elhatalmasodni a mon-
golokon. A Kína-fóbia Mongóliában számos 
módon mutatkozik, sok esetben visszatükrözve 
a nyugati világ számára oly ismerQs ázsiai-elle-
nes szólamokat. Féltik Mongóliát a kínaiaktól, 

mert azok rontják a „tiszta” mongol vérvonalat 
és, mert kizsákmányolják a természeti erQforrá-
saikat. Billé szerint a mongolok számára a kína-
iak titkos összeesküvQk, akik egyaránt felelQsek 
a mongol ételek mérgezéséért, a mongol poli-
tikai korrupcióért és a mongol nQk megbecste-
lenítéséért. Ennek megfelelQen Mongóliában a 
nacionalista törekvések szinte kizárólag Kína 
ellen irányulnak, Mongólia tökéletes ellenté-
teként ábrázolva az országot – egy mohó, 
megbízhatatlan és feminin jelleg_ állam, szem-
ben Mongóliával, mely önmérsékletet tanúsító, 
tisztességes és férfias kultúra. Billé részletes 
képet fest a Mongóliában jelenleg tapasztalható 
Kína-ellenességrQl elsQsorban újságok és filmek 
felhasználásával, de olyan, kevésbé konven-
cionális anyagokkal is, mint hip-hop számok, 
vagy a falfirkák szövege. Ezzel ragadja meg az 
olvasó figyelmét, egyszersmind megelQzi, hogy 
a könyv szárazzá, tankönyvszer_vé váljon.

A szerzQ célja az, hogy a mongolok kínaiakkal 
szembeni ellenszenvét mint a mongol nemzeti 
jellem Qsi és alapvetQ vonását mutassa be, 
melyet még maguk a mongolok is sokszor 
vitatnak. A mongol Kína-fóbia gyökereit az 
Oroszországhoz és a Szovjetunióhoz f_zQdQ 
bonyolult viszonyukra vezeti vissza. Billé köz-
ponti gondolata szerint a fóbia közvetlenül 
összefügg a mongolok az iránti vágyával, hogy 
elhatárolják magukat Kínától, és összességében 
Ázsiától is, és hogy ez a törekvés mennyire visz-
szás, hiszen a mongolok megjelenésükben, fizi-
kumukban és „rassz” szempontjából is ázsiaiak.

Billé amellett érvel, hogy a népszer_ képzettársí-
tások Ázsia, a mocsok és a betegségek között – 
ezek gyakran megjelenQ Kína-ellenes gondolatok 
Mongóliában – abból az elnyomó mentalitásból 
származnak, amelyet Oroszország hozott be a 
20. században a szovjet eszmék terjesztése során. 
Mivel Mongólia és Kína között annak ellenére 
sincs tényleges kapcsolat, hogy közös határsza-
kaszuk egyre átjárhatóbb, ezek a régóta meglevQ 
elQítéletek szabadon terjednek tovább.

Billé arra jut, hogy a mongol Kína-fóbia 
jelenlegi formájában tulajdonképpen egyfajta 
önutálatot fejez ki. A pszichoanalízis módszerét 
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felhasználva azt a következtetést hozza, hogy 
Mongóliában a Kína és kínai szavak tulajdon-
képpen burkolt gyalázásai a mongolok kulturá-
lis és nemzeti értelemben vett „ázsiai” jellegé-
nek. Mongólia azon törekvése, hogy megsza-
baduljon „a kínaiaktól” tulajdonképpen azt a 
vágyat fejezi ki, hogy kitörjön az ázsiai „elma-
radottságából” és egy modern, európai mintájú 
társadalmat építsen ki. Végeredményben a mon-
golok nem attól félnek, hogy kínaiakká válnak, 
hanem inkább lényük azon részétQl, amelyik 
már most is az.

Valójában a mongolok Kína-ellenes érzéseit 
megjelenítQ számos szóbeli, vagy tettleges erQ-
szak célpontjai maguk is mongolok – legfQkép-
pen a mongol nQk. Azok, akik kapcsolatot tarta-
nak fenn kínai férfiakkal, legyenek házastársaik, 
vagy csak prostituáltak, tipikus célpontjaivá 
válnak a nemzeti érzelm_ csoportoknak, akik 
számára az efféle tettek hazaárulással érnek 
fel. Billé idéz egy szörny_ esetet, amikor helyi 
bandák erQszakkal leborotválták egy mongol nQ 
fejét, aki szerintük hazaárulóvá lett azzal, hogy 
szexuális kapcsolatot létesített kínai férfiakkal. 
A támadást filmre is vették, és mások okulására 
közzétették.

Az a gondolat, hogy a nQk a nemzeti azonos-
ság letéteményesei – és Qk jelentik a nemzetközi 
konfliktusok egyik legfQbb forrását –, nem új. 
Billé számos témában készített mélyinterjúi 

azonban egyedülállóan − az egyén szemszögé-
bQl − vizsgálják ezt az elképzelést. Túlmegy az 
elméleti fejtegetésen, és ténylegesen megszó-
laltat mongol nQket, akik kínai férfiakkal élnek 
kapcsolatban, nemrégiben Mongóliába érkezett 
bevándorlókat, és a mongóliai kínai közös-
ség ismert tagjait is. Részletes beszélgetéseket 
közöl továbbá különbözQ társadalmi körökbe 
tartozó mongóliai férfiakkal – mérsékeltekkel 
és radikálisokkal, mongol és kínai állampolgá-
rokkal, homo- és heteroszexuálisokkal. Ennek 
köszönhetQen is érezhetQ, hogy a könyv milyen 
átfogó képet kíván adni a témáról.

Billé érvelése meggyQzQ – miszerint a mai 
Mongóliában nem katonai jelleg_ kínai hódítás-
tól tartanak, hanem inkább attól, hogy a mongo-
lok „testét és lelkét” rabolják el. Billé lebilincselQ 
elemzést ad a kínai–mongol kapcsolatokról az-
zal, hogy betekint a pusztán elméletben létezQ, 
szónoki fordulatok mögé a kérdés pszichológiai 
tartalmának megfejtéséhez, és ezt bárki haszon-
nal forgathatja, aki érdeklQdik a nacionalizmus, 
azonosságtudat és idegengy_lölet összefonódásai 
iránt. A m_ jelentQsége egyre nagyobb, ahogy 
Kína növekvQ jóléte és befolyása, valamint lakói 
egyre intenzívebben jelennek meg szomszédai, 
például Mongólia mindennapjaiban.

(The Asian Review of Books)
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