
Paul Wingrove1

Nagy-Britannia és a koreai háború

Thomas Hennessey: Britain’s Korean War: Cold 
War Diplomacy, Strategy and Security, 1950-53 
(Manchester University Press, 2013, 304 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása

Mire a háború véget ért, a britek már attól tar-
tottak, hogy nem a szovjetek, hanem az amerika-
iak jelentik a nagyobb veszélyt a világbékére. A 
cikkünkben bemutatott könyv célja az, hogy ér-
tékelje a feszültségeket a London és Washington 
közötti „különleges kapcsolatban”. Emellett 
arra törekszik, hogy új perspektívával szolgál-
jon a brit befolyás korlátait és sikereit illetQen.

Thomas Hennessey új könyve az Egyesült 
Államok és az Egyesült Királyság közötti kap-

csolatokat veszi górcsQ alá a koreai háború 
(1950–1953) évei alatt. Bár a két nemzet fegy-

veres erQi vállvetve harcoltak az észak-koreai 
hadsereg és Mao Kínájának „önkéntes” csapatai 
ellen az 1950. június 25-ei Dél-Korea elleni 
észak-koreai invázió után, már a kezdetektQl 
fogva jelentQs és éles nézeteltérések voltak a 
két nyugati nagyhatalom között mind a háború 
menetét, mind a követendQ diplomáciai straté-

giát illetQen. Az Egyesült Királyság szándéka 
az volt, hogy megoldást találjon ezekre a né-

zeteltérésekre, miközben igyekeztek katonai 
és diplomáciai befolyást gyakorolni egy olyan 
Washingtonra, amelyet nagyon dühített a kom-

munista terjeszkedés.
Thomas Hennessey a jelenkori brit és ír törté-

nelem professzora a Canterbury Christ Church 
University-n. Hennesey professzor nyolc fe-

jezeten keresztül meséli el az angol–amerikai 
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viszony e nehéz éveinek történetét, méghozzá 
túlnyomórészt a brit Nemzeti Levéltárban ta-

lálható kiadatlan dokumentumokra támaszkod-

va, illetve olyan már publikált dokumentumok 
felhasználásával, amelyeket a Dokumentumok 
a tengerentúli brit politikával kapcsolatban 

(Documents on British Policy Overseas), va-

lamint Az Egyesült Államok külkapcsolatai 
(Foreign Relations of the United States) cím_ 
sorozatok koreai háborúval foglalkozó kötetei-
ben tettek közzé. A felhasznált dokumentumok 
magas szint_ politikai párbeszédrQl, élénk dip-

lomáciai forgalomról és számos nemzetközi 
találkozóról tanúskodnak ezekben az években.

Bár csodálatra méltó lehet az elsQdleges 
forrásokra való ilyen mérték_ támaszkodás, 
érzésem szerint a hivatalos dokumentumokra 
való túlzott összpontosítás olyan könyvet ered-

ményezett, ami kevesebbet nyújt annál, amit a 
címe ígér. A könyv azt az általános benyomást 
keltette bennem, hogy ez egy olyan történeti 
munka, amibQl – ha szabad így kifejeznem ma-

gam – talán túlságosan is sok történelem maradt 
ki. A szerzQ dokumentumokra épülQ, lépésrQl 
lépésre haladó beszámolót kínál az események 
menetérQl (egy táviratot küldenek, megérkezik 
rá a válasz, felvetnek egy kérdést egy találko-

zón, viszonválaszra kerül sor, stb.), de túl gyak-

ran adós marad a kellQ mérték_ magyarázattal, 
illetve értelmezéssel.

Bár az ilyen jelleg_ megközelítés nem tel-
jesen megalapozatlan, ugyanakkor meglehetQ-

sen korlátozott stratégia, ami kevés teret hagy 
azoknak az elemeknek, amelyek nem csupán 
történelmileg teljesebb, hanem érdekesebb be-

számolót is eredményezhetnek. A történelmi 
személyiségek, az ideológiák, a bürokratikus 
politikák, a belpolitikai feszültségek, a stratégiai 
megfontolások és a kulturális hagyományok 
éppúgy részei a történelem szövetének, mint a 
hivatalos dokumentumok. Ám a könyv szer-
zQje javarészt elhanyagolja Qket egy egyenes 
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és nagyrészt kritikátlan dokumentum-krónika 
kedvéért. Figyelemre méltó, hogy több fejezet-
ben a hivatalos dokumentumokon túl egyáltalán 
nem használ semmilyen más forrást (naplókat, 
memoárokat, önéletrajzokat, életrajzokat, mo-

nográfiákat vagy újságcikkeket), más fejezetek 
pedig csak minimális hivatkozást tartalmaznak 
az ilyen anyagokra, különösen az amerikaiakra. 
Természetesen sok tanulnivaló van a hivata-

los dokumentumokból, és bizonyos mértékben 
hasznos, ha megismerhetQ az itt bemutatott 
dokumentumanyag, de a szerzQ a dokumentu-

mokat túl gyakran veszi készpénznek, és nem 
mindig derül ki, hogy pontosan mennyire is 
volt jelentQs egy-egy távirat vagy az üléseken 
lezajlott információcsere. Még ha el is fogadom, 
hogy a szerzQ célja lehetett korlátozott – a do-

kumentumanyag átfogó és részletes elemzése és 
bemutatása – nem éreztem, hogy az eredmény 
az a történelmileg kerek, meggyQzQ és magával 
ragadó bemutatása lenne az angol-amerikai vi-
szony eme feszült éveinek, amit vártam.

Emlékeznünk kell arra, hogy az Egyesült 
Királyság és az USA közötti kapcsolatnak ek-

koriban voltak rendkívül feszült, sQt drámai 
pillanatai is, de ebben a könyvben ezek nagyon 
alulértékeltnek t_nnek (az 1950. decemberi 
Attlee–Truman találkozó jegyzQkönyveibQl pél-
dául szinte színdarabot lehetne írni). A hivatalos 
ülések jegyzQkönyveinek egyes részei megtalál-
hatóak az ide vonatkozó FRU-kötet 1361–1475. 
oldalán. Annak példájaként, hogy mit lehet ha-

sonló esetben tenni, megemlíthetjük Rosemary 
Foot The Wrong War cím_ könyvét. (A könyv 
az észak-koreai támadásra adott amerikai vá-

laszra összpontosít, de gazdag, átgondolt és 
sokoldalú értelmezését nyújtja ennek a válasz-

nak.) Hennessey bizonyos mértékben hagyja, 
hogy a könyvében a dokumentumok magukért 
beszéljenek – a dokumentumok azonban csak 
ritkán tesznek így. A szerzQ hangja szükség-

képpen hallható mind azoknak a szövegeknek 
a kiválasztásán keresztül, amikkel dolgozik, 
mind a bennük levQ anyag felhasználása által. 
Bevallom, hogy volt néhány alkalom, amikor 
egyik vonatkozásban sem láttam a szerzQ szem-

szögét. Így például nem utal a háború kitörése 
után tartott elsQ fontosabb brit kabinetülésére, 

amelyre 1950. június 27-én, mindössze két 
nappal az észak-koreai invázió után került sor. 
Továbbá van egy beszámoló Attlee miniszter-
elnök és Truman elnök 1950 decemberében 
Washingtonban tartott találkozójáról (hat hiva-

talos találkozójuk közül az ötödikrQl), amikor 
a szerzQ figyelmen kívül hagyja a tárgyalás 
szinte összes jelentQs elemét, és figyelmét szinte 
azonnal az atomfegyverek bevetésének kérdé-

sére fordítja, amit – bár kétségtelenül fontos 
kérdés volt – csak (és ezt a szerzQ is megjegyzi) 
a találkozó legvégén vetettek fel. (Mellesleg 
úgy t_nik, hogy itt a 33. lábjegyzet nem a meg-

felelQ dokumentumra utal.) Ez a néhány példa 
véleményem szerint felvet bizonyos kételyeket 
a Hennessey által kínált beszámoló teljességét 
illetQen.

Amiatt is aggódtam, hogy a szerzQ túlságosan 
is támaszkodik egyfajta szakmai megszokásra a 
dokumentumok szavainak saját szavaiként való 
reprodukálásakor (a forrásra ugyan utal, de a 
szavak nem jelennek meg idézQjelek között, 
vagy egy egész mondatot beilleszt, de csak 
néhány szó jelenik meg idézQjeleken belül). 
Meg kell jegyeznem, hogy ez kizárólag a már 
közzétett dokumentáció esetében volt nyilván-

való, amit magam is meg tudtam tekinteni, és 
ami a kisebb része a könyv forrásbázisának. 
(Nem próbálok ítéletet mondani a kiadatlan, 
levéltárakban Qrzött anyag tekintetében, ami a 
szerzQ fQ forrása.)

Összességében elmondható, hogy a háttérbe 
szorult szerzQi nézQpont és eseményértelmezés 
bizonytalanságban hagyja az olvasót abban a te-

kintetben, hogy mi az az új perspektíva – ha van 
egyáltalán ilyen –, amivel ez a könyv hozzájá-

rul az események megértéséhez. Lehet, hogy 
a szerzQ célja nem volt több, mint hogy egy 
hivatalos dokumentumokra épülQ beszámolót 
írjon, amely esetben a kötetnek van némi értéke, 
de óvatosan és kritikus szemmel kell olvasni. 
A szövegben van néhány nyilvánvaló ténybeli 
tévedés és szerkesztési hiba, a jelen sorok írója 
pedig úgy véli, hogy a kiadó egy kicsit több idQt 
és energiát is szánhatott volna a kézirat rendezé-

sére a nyomdába adás elQtt.
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