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a	felsoroltak	jegyében.	A	koncepció	kortársa	volt	
Arthur	Moeller	van	der	Bruck	 „Harmadik	biroda-
lom”	koncepciójának,	 amely	 ismertebb	a	mi	 kör-
nyékünkön,	és	amely	 -	akárcsak	Kiyoshi	elmélete	
-,	áldozatául	esett	a	vak	nacionalizmusnak.	Ahogy	
Bruck	ötletét	a	nácik	elrabolták,	hogy	egyrészt	a	
propaganda	gépezetük	központi	 fogaskereke	 le-
gyen,	másrészt	az	agresszív	katonai	 terjeszkedé-
süket	 igazolják	 vele,	 ugyanúgy	 a	 ’30-as	 években	
egyre	erősödő	japán	katonai-nacionalista	vezetők	
is	elragadják	Kiyoshitól	és	saját	céljaikra	használ-

ják	elméletét.	(Ez	egyben	ironikus	is,	mivel	Kiyoshi	
maga	határozottan	és	nyíltan	ellenezte	a	felfegy-
verkezést	és	militarizációt	Japánban.)
	 Így	tehát	az,	amit	az	1940-es	évektől	a	Ja-
pán	 hadsereg	 és	 politikai	 vezetők	 elkezdenek		
megvalósítani	 egy	 kifordított	 és	 megcsonkított	
változata	volt	az	eredeti	koncepciónak.	Az	új,	im-
már	nacionalista-katonai	„Nagy-kelet-ázsiai	Közös	
Felvirágzás	Övezete”	terjesztése	már	az	1935-ös	
években	megkezdődik,	habár	hivatalosan	Japán-
ban	csak	1938.	december	22-én	egy	rádióközvetí-
tésben jelenti be az akkori miniszterelnök, Konoe 
Fumimaro.	 Ekkor	 a	 koncepció	 hivatalos	 verziója	
még	 csak	 az	 északkelet-ázsiai	 területekről	 szól,	
de	 a	 később	 kitörő	 háború	 során,	 ahogy	 a	 had-
sereg-nacionalista	 ambíciója	 nő,	 úgy	 terjed	 ki	 a	
Kiyoshi	 által	 javasolt	 területre.	 Az	 új	 koncepció	
arról beszélt, hogy az új gazdasági tér független 
és	önellátó	lesz	Japán	hadhatós	segítsége	és	vé-
delme alatt. Nos, úgy gondolom, hogy nekünk, 
közép-európaiaknak	nem	kell	részleteznem,	hogy	
ezek	a	koncepciók,	hogyan	szoktak	megvalósulni,	
emlékezzünk vissza a Szovjet Unió által nyújtott 
„elvtársi	segítségre”.	

	 Ebbe	 a	 nagy	 képbe	 elkerülhetetlenül	 be-
leesett - több egyéb terület mellett - Thaiföld 
is. Mire kezdetét vette a második világháború, a 
Csendes-óceán	országai	és	Ázsia	keleti	részén	lé-
vők	számára	a	Japán	Birodalmi	Hadseregnek	kész	
és	pontos	tervei	voltak,	beleértve	Thaiföld	elfog-
lalását. 

Bevezető

	 Itt	elsőként	a	47.	számban	megjelent	cikke-
met,	a	Meiji-restaurációt	ajánlanám	(igen	tudom,	
hogy	rossz	stílusra	vagy	annak	hiányára	mutat,	ha	
valaki saját magára hivatkozik, de ez esetben in-
dokolt),	ugyanis	a	nagy	politikai	kontextus,	amibe	
Thaiföld	megszállása	beilleszkedik,	azon	politikai	
és	 nacionalista	 irányzatok	 eredménye,	melyek	 a	
Meiji-korszakból indulnak világjáró útjukra. A Mei-
ji-restauráció	során	megalapított,	majd	a	későbbi	
évtizedek	alatt	központi	szereppé	növő	japán	naci-
onalizmus szerelemgyermeke a „Nagy-kelet-ázsiai 
Közös	Felvirágzás	Övezete”.	Ez	egy	kissé	nehezen	
érthető	és	összetett	megnevezés,	de	még	mielőtt	
magáról Thaiföld megszállásáról beszélhetnénk, 
ezt kell letisztáznunk. 

„Nagy-kelet-ázsiai Közös 
Felvirágzás Övezete”

	 Mint	 azt	 említettem,	 a	 koncepció	 a	 nacio-
nalizmus	teljes	jegyében	a	1930-as	évek	közepén	
született	a	Kiotói	 Iskola	analitikus	filozófia	karán	
dolgozó	Kiyoshi	Miki	elméjéből.	Maga	az	elgondo-
lás	 elméleti	 szinten	 egy	 kérdés	 nélkül	 nagylelkű	
és	nemes	elv,	melynek	központi	fogalmai	az	ázsi-
ai	államok	elnyomásának	a	megszűntetése	 (itt	a	
nyugati	hatalmak	kolonizálásának	az	eltörléséről	
van	 szó),	 az	 ázsiai	 népek	együttélése	és	egymás	
segítése,	 egy	 közös	 erőre	 alapozó	 gazdaság	 és	
társadalom	kiépítése,	valamint	sok	más	gondolat	
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radt, jogtalanul. Habár az események jelenték-
telennek	tűnnek,	és	talán	valóban	azok	is	voltak,	
mégis	úgy	gondolom,	hogy	Thaiföld	esete	figye-
lemre méltó. A történelmi források szeretik az 
ázsiai	 részét	a	konfliktusnak	Japán	 -	Egyesült	Ál-
lamok	párharcra	leegyszerűsíteni,	esetleg	Sydney	
kikötőjének	 torpedózása	említésre	kerül.	 Sőt,	az	
előző	 cikkeimben	 én	magam	 is	 inkább	 arra	 kon-
centráltam,	 holott	 a	 konfliktus	 sokkal	 mélyebb,	
összetettebb	és	szélesebb	kiterjedésű	volt.	
	 Ez	a	cikk	csupán	egy	összefoglaló	vagy	affé-
le beharangozó, remélem, minél több olvasónak 
felkelti	az	érdeklődését.	

	 Thaiföld	 igencsak	 nehéz	 helyzetben	 talál-
ta magát, egyrészt a Szövetségesek nem tudtak 
konkrét	támogatást	adni,	Franciaország	náci	kéz-
re	került,	Nagy-Britannia	az	európai	hadszíntérrel	
volt	 elfoglalva,	 az	 Egyesült	 Államok	 pedig	 nem	
akart háborúba sodródni. Ilyen körülmények kö-
zött Phibun mondhatni két malomra hajtotta a 
vizet abban a reményben, hogy megmenekülhet 
a	tigris	(sárkány?)	szájából.	Az	1941-es	év	során	a	
Japánokkal	 egyességre	 jutott,	miszerint	eltekint	
tőle,	ha	esetleg	a	Japán	Hadsereg	Thai	területe-
ken	halad	át,	emellett	egy	erőszaktól	tartózkodó	
egyezményt	is	megkötött	a	britekkel.	Végül	pont	
emiatt az ingadozása miatt nem tartotta Tojo ja-
pán	 miniszterelnök	 megbízhatónak	 Phibunt,	 és	
1941.	 december	 7-én,	 este	 11	 órakor	 ultimátu-
mot küldött a thai államnak, melyre mindössze 
két órájuk volt válaszolni. 
	 Magáról	a	háborúról	nem	 írok,	nem	azért,	
mert lényegtelennek tartom - Thaiföld egy jól 
szervezett és fegyelmezett hadsereggel rendel-
kezett -, hanem azért, mert körülbelül mindössze 
5	órán	át	 tartott.	Miután	a	Japán	Birodalmi	 csa-
patok	lerohanták	Thaiföldet,	és	a	Szövetségesek	
nyilvánvalóan nem tudtak konkrét katonai támo-
gatást nyújtani, Phibun tábornoknak nem maradt 
más választása, minthogy fegyverszünetet, majd 
teljes	megadást	kérjen	a	japánoktól.	
 Thaiföld behódolt, majd 1942. január 25-én 
Japán	nyomására	háborút	üzent	Nagy-Britanniá-
nak	és	az	Egyesült	Államoknak.	Phibun	feláldozta	
az	ország	függetlenségét	és	becsületét	azért	cse-

rébe,	 hogy	 annyi	 állampolgár	 életét	 menthesse	
meg, amennyi lehetséges volt.
	 Végezetül	Thaiföld	részt	vett	a	második	vi-
lágháborúban,	csapatai	aktív	szolgálatokat	teljesí-
tettek	az	ázsiai	hadszíntéren.

Kóda
 
	 Amikor	 elhatároztam,	 hogy	 ezt	 a	 cikket	
megírom,	 a	 legfontosabb	 motivációm	 az	 volt,	
hogy a második világháború ázsiai eseményei kö-
zül	Thaiföld	megemlítése	valahogy	mindig	kima-

Thaiföld megszállása

	 Miután	Japán	elfoglalta	a	stratégiailag	fon-
tos	 kínai	 területeket,	 a	 katonai	 vezetők	 tekinte-
te Burma és Malájföld felé irányult, mivel ezek a 
területek stratégiailag fontos nyersanyagokkal 
rendelkeztek. Egy esetleges invázióhoz azonban 
Japánnak	szüksége	volt	Thaiföld	kikötőire,	vasút	
hálózatára és egyéb infrastruktúrájára egyaránt. 
Éppen	ezért	már	1941	januárjában	titkos	tárgya-
lások	kezdődtek	a	 japán	fél	és	Phibun	Sonkhram	
miniszterelnök között. 


