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hány századnál többet eljuttatni annak ostromá-
hoz. Így a japán invázió kezdetén a IV. Brit Hadtest 
Imphal védelmére koncentrált, sőt még az 1. As-
sam regimentet is áthelyezték Kohimából Imphal-
ba. Nem sokkal később azonban a hírszerzés meg-
erősítette, hogy egy teljes hadosztály kelt át a 
Chindwin folyón, és Kohima ostromára készül. Ek-
kor Kohimában mindössze néhány egységnyi As-
sam gépfegyveresek és kommunikációs egységek 
voltak jelen. Slim tábornok tudta, hogy a védelem 
esélytelen lesz, és Kohima erősítésre szorul. Mivel 
más lehetőség nem állt készen a Britek számára, 
ezért rögtönzött-repülőtereket építettek, ahová 
légi úton megérkezett az 5. India Hadosztály (gur-
kák), majd az ütközet későbbi szakaszában a 7. In-
diai Hadosztály. 

el. Ezzel az új logisztikai és utánpótlás háttérrel a 
kezükben a Brit/Indiai csapatok készen álltak arra, 
hogy egy elemi erejű inváziót indítsanak a japánok 
által elfoglalt Burma ellen. Éppen ezért az 1944-
es évek legelején Renya Mutaguchi altábornagy 
azt a parancsot kapta, hogy állítson össze egy ter-
vet, amivel megsemmisítheti a Szövetségesek lo-
gisztikai és utánpótlás állásait a Naga domboknál. 
A készülő haditerv részét képezte egy nagyobb 
kiterjedésű tervnek, melynek célja az volt, hogy 
stratégiailag fontos városokat foglaljanak el a 
Japán Birodalmi csapatok Észak-kelet Indiában, 
mely az „U-Go” nevet viselte. Az „U-Go” hadmű-
veletben a 15., 31. és 33. hadosztály vett részt, 
céljuk pedig a brit csapatok megsemmisítése volt 
Imphalban, a Naga domboknál és Kohimában. A 

terv szerint a 31. gyalogos hadosztálynak kellett 
volna elfoglalni Kohimát, azonban a hadosztály 
parancsnoka, Kotoku Sato már a tervezés szaka-
szában szkeptikus volt. Elsősorban őt nem vonták 
be a teljes tervezésbe, mindössze annyi informá-
ciót közöltek vele, amennyi Kohimát érintette, 
másrészt Satónak kétségei voltak a hadművelet 
sikerének esélyeivel kapcsolatban, valamint már 
ekkor megjegyezte, hogy attól tart, a katonái egy-
szerűen éhen halnak majd a hiányos utánpótlási 
lehetőségek miatt. Ezeken túl Sato személyes el-
lentétben is állt Renya Mutaguchi altábornaggyal, 
akit tökfejnek tartott. Mindezek ellenére március 
közepén a „U-Go” hadművelet kezdetét vette. A 
Brit hírszerzés úgy ítélte meg, hogy Kohima el-
zártsága miatt a japán hadvezetés nem tud né-

Bevezető

 Az előző számban írtam egy cikket Thai-
föld megszállásáról a második világháború kezde-
tén, vagyis az ázsiai szakasz kezdő időszakában, a 
mostani cikkem annak egy folytatása. Habár nem 
a Thaiföld megszállását azonnal követő esemé-
nyeket foglalja magába, sőt éveket ugrik előre 
az időben, mégis a következő jelentős esemény-
nek tekinthető a Malájföld - Indiai szubkontinens 
térségében ebben az időszakban. Thaiföld elfog-
lalását követően Japán kiterjesztette befolyását 
és katonai jelenlétét Malájföldön, ameddig csak 
tehette, sőt aktív konfliktusba is került az indiai 
gyarmat brit/helyi katonáival. Az imperialista Ja-
pán elkerülhetetlenül sodródott tovább a vég-
zetes kimenetelű második világháború végéhez, 
addig azonban még számtalan véres és emberte-
len ütközetet vívott hadseregével. Az egyik ilyen 
csata Kohima ostroma volt, egy harc, melyben a 
japán csapatok mind a vesztes, mind pedig a „rosz-
szak” szerepét megkapták, már amennyire egy 
csatamezőn vannak jók és rosszak. 

Az ostrom előszele

 1943-1944-ben William Slim tábornok irá-
nyítása alatt, mintegy 18 hónap leforgása során 
a 14. Brit-Indiai hadsereg logisztikai és utánpótlás 
pontokat épített ki Dimapur és Imphal között. Di-
mapur a helyi régió, Naga központja volt ameddig 
Imphal a Burmával közös határon helyezkedett Kohima ostroma térképen Indiai és gurka katonák vizsgálják a japán lőszereket
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emberhátrányban vannak, úgymond ’rövidre vág-
ták’ a védelmüket, és feladták a feljebb említett 
állások közül azokat, amelyek el voltak zárva vagy 
csak nehezen voltak megközelíthetőek a többi ál-
lásból. Ez ahhoz vezetett, hogy az újonnan kiüre-
sedett területeket elfoglalták a japán csapatok, 
és itt védelmi pozíciókat építettek ki. A védekezők 
morálja új erőre kapott, amikor április 7-én egy kö-
zeli faluból, Jotsomából segítségükre érkezett a 
rádzsput regiment. Azonban az agresszív japán 
előrenyomulást így sem tudták megállítani, és a 
védők arra kényszerültek, hogy további terüle-
teket adjanak fel. A csata természetesen tovább 
folyt Kohima körül is, így például az út Kohima és 
Jotsoma között el lett zárva később a japán csa-
patok által, akárcsak Jotsoma és Dimapur között. 
Továbbá a tény, hogy a japánok mindennap sú-
lyos veszteségeket szenvedtek, jól mutatja, hogy 
a brit/indiai csapatok is ellenáltak amennyire csak 
tudtak, de a japánok hatalmas emberfölénye ga-
rantálta az előrenyomulást. Ezt követően elérke-

zett a méltán rettegett Teniszpálya ütközet. 
A teniszpálya a gerinc közepén helyezkedett el és 
a 4. Királyi Nyugati Kent hadosztály védte. Április 
13-án a japán csapatok megrohamozták, mind a 
teniszpályát, mind pedig a DC Bungalow álláso-
kat, ez a roham ahhoz vezetett, hogy elszabadul-
jon a pokol. A támadás nagy erejű és látszólag el 
állni sem akaró tüzérségi bombázással kezdődött, 
melyet agresszív gyalogsági rohamok törtek meg. 
A rohamok idején testközeli harcok törtek ki a két 
fél között, és a gránátok sem maradtak ki azok kö-
zül az eszközök közül, amelyekkel véleményt cse-
réltek. De nem szaporítom a szót, helyette inkább 
idézni szeretnék egy a 4. Királyi Nyugati Kent egy-
ségben szolgáló katona naplójából:

 „Éjszaka, április 13-14. ismét keserves har-
coknak volt szemtanúja. Az FSD állásnál a rádzs-
put csapatokat arra kényszerítették, hogy feladják 
lövészárkaikat, mivel direkt találat érte őket egy 
75 milliméteres ágyúból… A japánok egy erőteljes 
támadást indítottak a DC Bungalow irányából, és 
sikerült áttörniük a védelmünkön, elfoglalva egy 
apró, de stratégiailag fontos kunyhót egy dombte-
tőn, amikor egy Bren típusú gépfegyver lőszercsö-
ve beragadt.
 Az osztagparancsnok, King hadnagy sike-
resen megfordította a csata kimenetelét azáltal, 
hogy visszaszorította a japánokat a kunyhóból 
gránátok segítségével, épp csak megelőzve egy 
Bren gépfegyverest, akinek sikerült egy ásót fel-
kapnia, és azzal ütnie támadóit.

Így tehát mindkét fél kijátszotta a lapjait, hogy 
egy hasonlattal éljek. A csata elkerülhetetlen volt, 
mindkét oldalon olyan katonák álltak, akiknek a 
megadás vagy meghátrálás nem volt lehetőség.
Kohima ostromát két részre lehet osztani:
 1. Az ostrom, ami 13 napon át tartott 
 2. A 31. Japán Hadosztály kiszorítása Kohi-
ma térségéből április közepétől június 22-ig.
 

Az ostrom

 Az ostrom április 5-én vette kezdetét. Ekkor 
a Szövetségesek oldaláról még nem érkezett meg 
az erősítés, így tehát a majdnem tízszer kevesebb 
brit védők (mintegy 1500 ember) elfoglalta a kö-
vetkező védelmi állásokat Kohima körül: Garrison 
Hill, Field Supply Depot (FSD), Detail Issue Hill 
és Deputy Commissioner’s (DC) Bungalow . Még 
aznap késő délután a Japán Birodalmi Hadsereg 
12000 katonája megkezdte a brit állások ostro-
mát. Mihelyst a britek megtapasztalták mekkora 

Garrison Hill
A teniszpálya csata 

(Terence Coneo fotólitográfiája)

Utánpótlás az FSD állásánál
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egy talpalatnyi lapos föld sem összetéve, kiveszi 
az utolsó erőt még a legrátermettebb személyek-
ből is. Levegőért kapdosol, holott úgy érzed, hogy 
semmi levegő sem jut a tüdődbe, húzod magad 
után a lábaidat fel a dombra mindaddig, ameddig 
annyi erő marad bennük, mint egy gyufaszálban, 
mindeközben pedig az izzadságot törlöd a szemed-
ből… majd megállsz. Megpihensz egy kicsit, hogy 
arra szörnyedj fel: vagy a mögötted jövő ember lök 
vállon, vagy az előtted lévő tiszt szid.” 

Boshell őrnagy beszámolója:

 „Kezdésnek el szeretném mondani, hogy 
egy olyan pontot vettem át, amelyről direkt rálá-
tásom volt a teniszpályára… a terület domborza-
ta miatt lehetetlen volt, hogy nappal mozduljunk 
előre, ugyanis a japán mesterlövészek lesben áll-
tak. Három hete voltunk Kohimában.  Minden éj-
szaka megtámadtak minket, hullámokban jöttek, 
az egész olyan volt, mint egy galamblövészet. 

 Április 14-e vitathatóan az ostrom forduló-
pontja volt, közel 1500 mérföld utazás után a 2. 
Hadosztály elérte Kohimát. A védők morálja ismét 
ugrásszerűen megnőtt, az ostrom felszabadítása 
pedig csak idő kérdése volt. Ezt a japán hadveze-
tés is tudta, éppen ezért egy utolsó elkeseredett 
támadást indítottak április 15-16. között az FSD 
állás ellen, abban a reményben, hogy ezzel kedve-
zőbb helyzetben lesznek, amikor a 2. Hadosztály 
megérkezik. 
 A harc sokáig kaotikus volt, az állást elfog-
lalták, majd elvesztették a japánok, végül súlyos 
veszteségeket szenvedve, a brit katonáknak fel 
kellett adniuk az állást. A helyzet ismét krízis kö-
zelbe került a védők számára, úgy tűnt, hogy a ja-
pánok újonnan megszerzett pozíciójukat használ-
va elfoglalják Kohimát. 
 Az idő azonban elfogyott, és a 2. Hadosz-
tály bemenetelt Kohimába, a Lee tábornok típusú 
tankok és a Királyi Tüzérség segítségével végül ki-
űzték a japánokat Kohimából.

2.Szakasz, az ellentámadás

 Nos, legalábbis első ránézésre így nézett ki, 
ez azonban nem a teljes igazság. Igen, a japán csa-
patok nem ostromolták többé Kohimát, ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy az ütközet véget ért vol-
na. A japánok Kohima körül maradtak, és minden 
alkalmat megragadtak arra, hogy ellentámadásba 
lendüljenek, vagy ha a lehetőség úgy hozza, is-
mét ostromba fogják Kohimát. Éppen ezért a 2. 
Hadosztály a Kohimában állomásozó csapatokkal 
együtt azt a feladatot kapta, hogy indítson egy el-
lentámadást a megmaradt japán csapatok ellen. 
Ebben az esetben azonban a helység dombos jel-
lege a szövetségesek ellen dolgozott. Hogy ezt 
jobban megértsük, ismét a szemtanuk jelentésére 
hagyatkozom, Horner őrmester elbeszélése: 

 „A fizikai megterhelést, ami minket ér, ne-
héz megérteni. A perzselő meleg, a levegő ned-
vesség, a szintkülönbségek és a tény, hogy nincs 

Árpilis 14.
 A kora reggeli órák egy újabb támadást kö-
szöntöttek a japánoktól, amit támogatott tüzér-
ségi bombázás is, de sikeresen visszaszorították 
őket, mely során az ellenség súlyos veszteségeket 
szenvedett el. A légi utánpótlás sikeres volt, és a 
nekünk szánt vizet sikerült biztosítanunk. Az el-
lenség tüzérsége azonban egész nap aktív maradt, 
és bombázott minket, a robbanóanyagok mellett 
néha füstbombákat is bevetettek, ami arra utal, 
hogy a tőlünk zsákmányolt lőszer a végét járja. Ké-
sőbb ez a feltételezés beigazolódott.” 

4. Zászlóajl Királyi Nyugati Kent háborús napló 
1944. április 13-14.

 A víz ritka erőforrás volt a katonák között, 
‘Semmi borotválkozás!’ volt a vezényszó, amit a 
tisztek mondtak a katonáiknak. A legelőre tolt 
lövészárkok időről-időre kifogytak a munícióból, 
melyeket Williams őrmester látott el a szükséges 
javakkal, mindeközben mit sem törődve a saját 
testi épségével, később a Katonai Kereszt (Milita-
ry Cross) kitüntetést érdemelte ki ezzel. A terület 
azonban dombos és nehezen elkülöníthető volt, 
nem egyszer történt meg, hogy a Szövetségesek-
nek szánt utánpótlás a japánok ölébe hullott. 

 Természetesen brit győzelmek is voltak az 
ütközetben, a Jotsoma gerincről a Királyi Tüzér-
ség rendszeresen támogatta a védőket. Ezzel a ja-
pán hadvezetés is tisztában volt, és megpróbálták 
elfoglalni, de a kísérlet kudarcot vallott.

Repülőtér 1944-ben és napjainkbanGurkák pihennek harc után
M3 Lee tábornok típusú tank, 

25. Dragonyosok, Kohima, 1944. június
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tettek el ezrek után, a különböző jelentések azt 
állítják, hogy alultápláltak, gyengék, betegek vol-
tak, és a lőszer is híján volt. Mégis mindahányszor 
a britek, gurkák vagy indiaiak közel kerültek egy 
japán bunkerhez, a golyók, mint a zápor, hullottak 
rájuk.”

 Május 13-ra azonban a térség stratégiailag 
fontos pontjainak többsége brit kézre került, egy 
maréknyi azonban továbbra is ellenállt. Az egyik 
ilyen pont a DC Bungalow volt, az ott folyó küz-
delmet Michael Lowry őrnagy így írta le:

 „Ezt követően mesterlövész párharcok tör-
tek ki, utána pedig olyan dolgok történtek, amilyet 
még sohasem láttam. Leginkább hógolyócsatához 
lehetne hasonlítani. A levegő megtelt gránátok-
kal, mind a miénkkel, mind pedig az övéikkel, mi 
pedig megpróbáltunk eltűnni, a gránátok elől, mi-
előtt azok felrobbannak. Úgy tűnt, hogy ez a harc 
a végtelenségig tart…” 

 A japánok félelmet nemismerő ellenállása 
ugyan hősies volt, de hasztalan, csak elodázták az 
elkerülhetetlent. Lassan ugyan, de végletesen, a 
brit csapatok dominálni kezdték őket, végül má-
jus 31-én Sato tábornok elrendelte a visszavonu-
lást. Sato így beszélt a rendelet kiadásakor:
 „Két hónapon át harcoltunk abszolút és ren-
díthetetlen bátorsággal mindaddig, ameddig elér-
tük az emberi tűrőképesség határát… Most kese-
rű könnyekkel a szememben távozom Kohimából.”

 Az ütközet végén az elhalálozottak, sérül-
tek és eltűntek száma a brit oldalon 4000 környé-
kén volt, míg a japánok több mint 7000 embert 
vesztettek.

Kohima napjainkban

 Kohima napjainkban is egy eldugott kisvá-
ros a Naga dombságban, de nem is erről szeretnék 
most írni. Amit még mindenképp meg kell említe-
nem, az egy sírfelirat. Ahogy a címben utaltam, ez 
az ütközet mély nyomokat hagyott a történelem-
ben, számos egyéb jelentős csatához hasonlítják, 
és amint azt szemléltettem, jogosan nevezik az 
egyik legbrutálisabb harcnak. Ezek után dukál egy 
csattanós sírfelirat, íme:

 „Amikor hazatérsz, mesélj nekik rólunk és 
mondd, a te jövődért mi feláldoztuk a jelenünket.” 
(„When you go home, tell them of us and say, for 
your tomorrow we gave our today.”) 

 Az éjszakák többségében lerohanták a zász-
lóalj egyes pontjait, szóval nem volt más választá-
sunk, mintsem ellentámadásokat indítani. A száza-
dom több mint 100 fővel bírt Kohima előtt, miután 
távoztunk onnan, 60-an voltunk.”

 Amint az látható, a harc legalább annyi-
ra könyörtelen és veszélyes volt az ostrom után, 
mint az ostrom ideje alatt. Arthur Swinson, Kohi-
ma elismert történész kutatója, így írt:

 „Május 7. és az utánakövetkező három nap 
jó eséllyel a legelkeseredettebb harcok időszaka 
volt Kohimában. 34 napon és éjszakán át tartó kö-
zeli, véres harc után, mindazok után, hogy eltűrték 
az éhínséget, a szomjúságot, a kényelmetlensége-
ket és jelentős veszteségeket, az ellenség továbbra 
is markában tartotta a legfontosabb bástyát. Úgy 
látszott, hogy sem bombázással, sem aknázássaé, 
sem lángszóróval, de még a gránátokkal sem lehe-
tett kiűzni őket onnan… A japánok ezreket vesz-

A cikk a defensionem.com írása 
alapján készült.

Kiegészítő forrás: Battle of Kohima wiki
Kohima - katonai temetőA West Yorkshire ezred és a 10th Gurka 

lövészgyalogság az Imphal-Kohima úton.
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