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Sokszor elQre sejthetQ, mi áll sok félresikerült 
dolog mögött: vakbuzgóság, tQzsdei spekulá-
ció, drogkereskedQk, a Harvardon végzettek. 
Az is sajnálatosan igaz, hogy minden nagy 
vagyon mögött sötét b_nügyek húzódnak meg. 
Ebben tudjuk felfedezni azokat a mozgató-
rugókat és irányvonalakat, melyek az utolsó 
másfél évszázad folyamán Amerika romboló 
hatású kelet-ázsiai külpolitikáját m_ködtették, 
írja James Bradley A Kína-ábrándkép: Amerika 
ázsiai kudarcának rejtett krónikája cím_ köny-
vében. Bradley Amerika Ázsiáról alkotott képét 
vizsgálja – ahogy ezt tapasztalatlan politikai 
döntéshozók és önjelölt fQmuftik formálták –, 
illetve a képzelet és valóság közti szakadékot: 
a hivatalos bölcsességet, a hamis reményt adó 
sületlenségeket, és a halmozódó félreértések 
sorát, amelyek három nagy ázsiai háborúhoz 
vezettek (és még néhány kisebbhez). Nem kell 
ahhoz Yale egyetemi diploma, hogy sajnálkozó 
egyetértéssel bólogassunk a történteken.

A misszionáriusok álma az volt, hogy „a 
kínaiak majd fehérre meszelt templomokban 
imádkoznak Jézushoz és jeffersoni elvek men-
tén vitáznak a városházán”. A kínaiakat – egész 
Kelet-Ázsiát – nyugatosítani kell és keresztény 
hitre téríteni. „A képzett kínai ember, aki an-
golul beszél, új emberré válik; elkezd gondol-
kozni” – írja magáról megfeledkezve Charles 

Denby, kínai ügyekért felelQs amerikai minisz-
ter Richard Olney amerikai külügyminiszternek 
1895-ben. Bradley (A dicsQség zászlaja [Flags 
of Our Fathers] és FelhQkergetQk [Flyboys] 

cím_ bestsellerek szerzQjeként) azt állítja, hogy 
ezek az álmok szolgáltak alapjául a protekci-
onizmusnak, és jelentQs mértékben ez a látás-
mód befolyásolja továbbra is rossz irányban a 
Dél-Kelet-Ázsiához, Kínához és Japánhoz való 
hozzáállásunkat. Társítsuk mindezt az érzéki 
csalódást Amerikának, a világ zsandárjának fel-
sQbbrend_ségi komplexusával, ideológiailag ki-
forratlan címlap-sztorijaival és pénzéhségével: 
vajon melyik politikai szörnyszülött ne lenne 
súlyos érzelmi problémákkal terhelt, ha ebbQl a 
frigybQl származik?

Bár Kelet-Ázsia egyes részei már a hetedik 
században kereskedtek a Közel-Kelettel, a te-
rület nyugati világgal való kapcsolata csak a 
19. században kezdett fellendülni némi kard-
csörgetQ diplomáciának köszönhetQen – írja 
Bradley. Kínában volt selyem és porcelán, 
továbbá tea, ami a katcserje és a kokalevelek 
nyugati megfelelQje; olyan szer, amely ébren 
tartotta a dolgozó tömegeket és visszatartotta a 
délutáni lustálkodástól. Nagy-Britannia, amely 
élen járt ebben a kereskedelemben, nem örült a 
fizetQeszközként használt ezüst kiáramlásának. 
A kínaiak szemmel láthatólag nem mutattak 
érdeklQdést a nyugati áruk iránt. Ezzel szemben 
igencsak gyötörte Qket az ópium utáni vágy, 
annyira, hogy a császárok be is tiltották a szert. 
A korona fennhatósága alatt álló Kelet-indiai 
Társaságnak nem volt túl sok képzelQerQre 
szüksége ahhoz, hogy beindítsa külföldre irá-
nyuló csempészáru-kereskedelmét. 1850-re a 
Brit Birodalom adóbevételeinek 20 százaléka 
a Kínába csempészett ópiumból származott. 
„Súlyos b_n, de ahol haszonszerzésrQl van szó 
– jegyezte meg egy angol kereskedQ –, ott nem 
várhatjuk el az emberektQl az én helyzetemben, 
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hogy b_nbánatot hirdessenek… az utókor ked-
véért. Mi pénzcsinálásban érdekelt, gyakorlatias 
emberek vagyunk. Azzal foglalkozunk, hogy 
elQteremtsük a pénzt, a lehetQ legtöbbet és 
leggyorsabban.” Nem csoda, hogy a misszioná-
riusok rögtön a sarkukban voltak, hiszen ilyen 
körülmények között bizony minden a megváltás 
után kiáltott.

A megváltást viszont ebben az esetben egész 
testet átformáló gyógyírként képzelték el. A misz-
szionáriusok új eszméket kívántak bevezetni, 
melyek alapjaiban változtatták volna meg az 
ipari, társadalmi és politikai intézményeket. A 
legtöbb kínai csak mosolygott, és ügyet sem ve-
tett rájuk. Ugyanaz a fentebb idézett, kínai ügye-
kért felelQs miniszter azt írta a 19. század végén, 
hogy: „A misszionáriusok az ipar és a kereskede-
lem úttörQi. A civilizáció, a tanulás és az oktatás 
új igényeket alakít ki, melyeket a kereskedelem 
elégít ki.” Az Egyesült Államokban a kínaiak 
bevándorlásáról szóló 1882. évi törvény (Chinese 
Exclusion Act) nemigen segített egyetlen politi-
kai táborhoz tartozó amerikainak sem, hogy job-
ban eligazodjanak Kína dolgaiban. KésQbb Pearl 
Buck filantróp amerikai írónQ regényei révén 
megismerhettük a nemeslelk_ kínai parasztot, 
az amerikai értékek megtestesítQjét – aki a föld 
sója, és jámborságáról dicshimnuszokat lehetne 
zengeni. Aztán majd Henry Luce sajtómágnás ezt 
a hamis képet tömte tele üres frázisokkal az általa 
alapított Time, Life és Fortune magazinokban, 
hogy egy olyan silány, korrupt nacionalistát, mint 
Csang Kaj-sek a demokratikus erények eszmény-
képévé varázsoljon.

A 19. századig visszanyúlóan az amerikai 
üzleti érdekek nem arról szóltak, hogy enged-
jék Angliának lefölözni a drogkereskedelembQl 
származó hasznot. Warren Delano, Franklin 
Delano Roosevelt nagyapja csinos kis családi 
vagyont halmozott fel a kínai ópiumcsempé-
szetbQl. Warren lánya és Franklin anyja, Sara, 
egy varázslatos képet ültetett el Kínáról az 
ifjú Franklin fejében, holott soha el nem hagyta 
európai stílusú lakókörnyezetét. Ez az álomkép 
egész életében elkísérte Franklint, állítja meg-
gyQzQen Bradley, és hatással volt döntéseire, 
amelyek hazája második világháborús politiká-
ját érintették.

Franklin unokatestvérének, Theodore-nak, a 
Japán-mániája sem a szigetországgal és lakóival 
való jó viszonyban nyilvánult meg. „[Theodore] 
Roosevelt Ázsiára vonatkozó japán Monroe-
elve azt tételezte fel, hogy a japánok visz-
sza fogják szorítani az oroszokat, tiszteletben 
tartják majd az angol-amerikai nyitott kapu 
elvének politikáját, segítenek Kína keresztény 
hitre térítésében és amerikanizálásában mintegy 
angol-amerikai haditengerészeti csatornaként 
m_ködve. Roosevelt erre a vágyálomra épített, 
melyet Kaneko báró, a japán politikai szó-
csavarás m_vésze segített terjeszteni. Kaneko 
Roosevelthez hasonlóan a Harvardon koptatta 
az iskolapadot – ez a jól ismert egyetemi szo-
lidaritás, mely képes volt, és bármikor képes 
lenne például szolgálatkészen kijátszani Koreát, 
ha azt Japán érdeke úgy kívánná.”

Franklin Delano Roosevelt Kelet-Ázsia-
politikája a Fabergé-tojások1 bonyolultságával 
vetekedQ történet, amit Bradley igen magabiz-
tosan kezel. A lényeget abban látja, hogy az il-
lúziók és a téveszmék katasztrófákhoz vezetnek 
a közszférában, és hogy mindig akadnak embe-
rek, akik egyéni érdekbQl, ideológiai okból vagy 
személyes haszonlesésbQl táplálni fogják ezeket 
az illúziókat, illetve téveszméket a döntéshozók 
gondolatvilágában. Ez történt Roosevelttel is. 
John Davies Kína-szakértQ – aki régi bútor-
darabnak számított a Külügyminisztériumban, 
mellesleg Kínában született és anyanyelvi szin-
ten beszélt kínaiul – azt írta, hogy Roosevelt 
,,alapjában véve tudatlan volt Kínát illetQen, és 
mindig makacsul ragaszkodott az álláspontjá-
hoz. Olyan elképzelése volt Kína politikájáról, 
amely nem vette figyelembe a kínai valóságot.” 
Az anyja álma volt ez egy nagyszer_, keresz-
tény hitre térített országról.

Mégis, ahogy a japán megszálló erQk zúzták 
szét ellenfelüket, Roosevelt nem akarta a meg-
szállókat elvágni az acél- és olajutánpótlástól, 
félvén, hogy akkor Japán a hollandok ellen 
fordulna Indonéziában és háborút robbantana 
ki a Csendes-óceáni térségben. Inkább a jó déli 

1 A m_kincsnek számító tojásokat III. Sándor 
orosz cár megrendelésére tervezte Peter Carl 
Fabergé, az Oroszországban élQ francia szárma-
zású aranym_ves.
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metodistának számító Csang Kaj-sek fQparancs-
nokot támogatta Mao helyett – aki nem volt 
keresztény, roppant népszer_ségnek örvendett 
akkoriban, és nem egy együttm_ködésre utaló 
gesztust tett az Egyesült Államok felé – fQként, 
mivel Csang szövetséget színlelt Maóval.

A különbözQ kormányzati hivatalok köz-
ti elkeseredett küzdelmek zaja nagyon nem 
tetszett Roosevelt fülének. Az elnök mellett 
ott voltak még a Kínáért lobbizó T. V. Szung 
(Csang Kai-sek feleségének sógora), Felix 
Frankfurter (az USA LegfelsQbb Bíróságának 
bírája), Lauchlin Currie (Roosevelt gazdasági 
tanácsadója), Henry Stimson (az elnök had-
ügyminisztere és az atombomba egyik atyja), 
Tommy Corcoran (Roosevelt tanácsaadója a 
New Deal-korszakban), Theodore White (Henry 
Luce pártfogoltja, akkoriban a Szung-Csang 
propaganda-ügynökségnél dolgozott) – az egész 
gárda a Harvardról jött – és ifjú titánok egy 
csoportja, (szintén a Harvardról) szétszóródva 
a kormányzat minden ágában. A kormányban 
Csang és a diplomácia versengése folyt, és a 
Csang-frakció gyQzött, mivel bevette a Kína-
lobbi által terjesztett hazug propagandát, ahol 
kívülrQl az egész világ olyan szépnek látszik, 
mint egy Patyomkin-falu.

„Roosevelt fQembere Kínában” Lauchlin 
Currie volt – az elsQ gazdasági tanácsadó egy 
elnök mellett – akinek „fogalma sem volt, hogy 
Csang háborúja nem Japán, hanem voltaképpen 
Mao ellen irányult… Csang hatalma azon ala-
pult, hogy képes volt egyesíteni a kívülrQl érke-
zQ segítséget a szövetséges hadurak erejével.”

A könyv megéri az árát már csak a Dean 
Achesonról meg a Külföldi Pénzalapokat 
EllenQrzQ Bizottságról (Foreign Funds Control 
Committee) szóló sztori miatt is, melyben Dean 
Acheson akkor kihúzta a szQnyeget Roosevelt 
alól, és saját szakállára kezdett háborúba. A 
háború utáni katonai személyi állomány már 
tisztábban látott, nevezetesen, mert a helyszínen 
tartózkodtak, és merítettek a tapasztalatokból. 
Joseph Stilwell tábornok, a kínai hadszíntér 
parancsnoka (aki mellesleg beszélt kínaiul) így 
összegezte a helyzetet: „Kína, a szövetsége-
sünk, egypártrendszer alapján m_ködik, egy 
Gestapo-szer_ titkos államrendQrség segíti, és 

egy képzetlen, ideggyenge ember áll az élén.” 
És itt nem Maóról beszélt.

Bradley szerint az Egyesült Államok kül-
politikája a régióban agresszív „aki nincs ve-
lünk, az ellenünk” irányvonalat követett olyan 
befolyásos lángelmék túlf_tött biztatásával, 
mint amilyen Joseph McCarthy szenátor volt: 
„A kommunisták és a homokosok 400 millió 
ázsiait adtak el az ateista rabszolgaság in-
tézményének.” (Arról nem szól fáma, hogy 
vajon az összes név szerepelt-e a listáján.) Az 
amerikai hidegháborús politika m_velQi, mint 
például Acheson, Charles Bohlen (diplomata és 
Szovjetunió-szakértQ), és John McCloy (jogász, 
RoosevelttQl Reaganig elnöki tanácsadó) (fura 
módon valamennyien a Harvardról) folytatták 
Rooseveltnek a makacs tudatlanság fölényébQl 
táplálkozó politikáját. Ma, mélyen a kínai ban-
károk zsebében, nem t_nnek sokkal jobbnak 
a kilátásaink, mint Roosevelt anyja idejében. 
Bradleyt csökkenQ mérték_ kritikája ellenére 
sem tölti el emiatt önfeledt öröm. Keser_ éleslá-
tás jellemzi, és egy kiforrottabb, építQbb jelleg_ 
jövQképet fogalmaz meg Kelet-Ázsiával való 
kapcsolatainkat illetQen.

(The Christian Science Monitor)

Tom Magill

Halálba segítés – A halálhoz való jog

Az orvosoknak meg kellene engedni, hogy 

segítsenek meghalni a szenvedQknek és a vég-

stádiumban lévQknek, ha Qk ezt választják

Könnyen elfeledkezünk róla, hogy 
Spanyolországban a házasságtörés egészen 1978-
ig büntetendQ volt, vagy, hogy Amerikában, ahol 
az egynem_ek házasságát 37 államban engedé-
lyezik, és ezt a Szövetségi LegfelsQbb Bíróság 
hamarosan kiterjeszti valószín_leg az összes töb-
bi államra is, csak 2003-ban helyezték hatályon 
kívül az utolsó szodómiaellenes törvényt, vagyis 
amelyik büntetendQnek tekintette a szexualitás 


