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AZ ELSŐ BURMAI HADJÁRAT − A BRIT HADTÖRTÉNELEM
LEGHOSSZABB VISSZAVONULÁSA

(THE FIRST BURMA CAMPAIGN − THE LONGEST RETREAT 
IN BRITISH MILITARY HISTORY)

1942. december 8-án a malájföldi japán partraszállással elkezdődött a második világháború Délkelet-Ázsi-
ában. A japán sikerek hatására 1942 februárjában már Burmában folytak a hadműveletek, amely terület 
védelmét Nagy-Britannia kulcsfontosságúnak tekintette India és a többi gyarmat megtartása szempontjá-
ból. Ennek ellenére a britek teljesen felkészületlenül álltak szemben a japán invázióval: hiányoztak a szük-
séges csapatok, felszerelés, légierő és hírszerző szolgálat. 
A szerző célja, hogy a hadműveletek ismertetésével bemutassa a brit politikai és katonai vezetés hibáit, 
melyek a kezdeti felkészületlenséget tovább súlyosbították. Amíg a japánok számára csapataik megerősí-
tése nem jelentett problémát, addig a britek kénytelenek voltak kínai szövetségesükre támaszkodni, de a 
kínai hadsereg állapota és a hatékony együttműködés hiánya eleve kizárta a győzelem lehetőségét. Végül 
csupán a fokozatos visszavonulást választhatták a szövetségesek, melynek következtében a brit erők 
1942 májusában sikeresen eljutottak Indiába, teljesítve ezáltal a brit hadtörténelem leghosszabb visszavo-
nulását

On 8. December 1942 with the Japanese invasion of Malaya the Second World War started in South-East 
Asia. The early success of the Japanese army resulted that in February 1942 the operations already took 
place in Burma, a country Great Britain regarded as very important for the defence of her colonies like In-
dia. Despite this the British were completely unprepared for the Japanese attack. They had no troops, 
equipment, air force, intelligence service necessary for the war. 
The author’s aim through the operations to present the faults of the British political and military leader-
ship which aggravated the initial situation. While reinforce the Japanese army was not a problem, the 
British were forced to accept the help of the Chinese but the condition of this army and the efficient co-
operation between the Allies excluded the possibility of victory. Ultimately with no alternative the Allies 
could only choose the gradual retreat and in May 1942 the British troops arrived to India hereby accom-
plished the longest retreat in the British military history. 

1941. december 8-án kezdetét vette a II. világháború Délkelet-Ázsiában és az események rendkívül gyorsan pe-

regtek. Nagy Britannia képtelen volt gyarmatai védelmére, így a japánok közel két hónap alatt elfoglalták Malájföl-

det és a kulcsfontosságú erődöt, Szingapúrt. 1942 februárjában hozzákezdtek hódításaik kiterjesztéséhez a Hol-

land-Kelet-Indiák felé, másfelől a szárazföldön Burma irányába, hiszen így megvethették volna egy India elleni tá-

madás alapjait is. Az események továbbra sem kedveztek a briteknek, hiszen a Malajziában kialakult hadi helyze-

tet ekkor már nem lehetett visszafordítani. Ily módon végül tanúi lehettünk a brit hadtörténelem leghosszabb visz-

szavonulásának, amely következményeként a britek Indiába szorultak vissza, míg Japán Burma egészét birtokba 

vehette.

Dolgozatunkban elsősorban a brit forrásokra támaszkodva próbáljuk meg feltárni mindazokat az előzményeket, il-

letve a hadműveletek során hozott téves döntéseket, amelyek brit részről hozzájárultak Burma elvesztéséhez. 

Természetesen így főleg angol szemszögből is láthatjuk az eseményeket, de ahhoz, hogy Burma védelmének ku-

darcát megértsük, elsősorban a védekező fél, vagyis a brit katonák, politikusok véleményét illetve tetteit kell alap-
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vetően figyelembe vennünk. Meg kell említenünk azonban, hogy a briteken kívül a védekezésben más nemzetek, 

elsősorban kínaiak (amerikaiak) is részt vettek, így az ő nézeteik sem elhanyagolhatóak. 

Mivel a hadi események Burmában 1941 decemberében kezdődtek, 1942. május végére időlegesen be is fejező-

dött a küzdelem, így elsősorban ezt az időszakot vizsgáljuk nagyobb részletességgel, habár a háborúra való fel-

készülés esetében egészen az 1930-as évekig kell visszatekintenünk, igaz nem olyan aprólékossággal, mint a 

fenti intervallum esetében.

Meg kell jegyezni, hogy mivel a burmai hadjárat a szárazföldön és levegőben vívott harci eseményekre korlátozó-

dott, a brit-japán tengeri háború részleteit nem tárgyaljuk, csak amennyit a téma szükségképpen megkíván.

Hadászatilag az ázsiai események szoros kapcsolatban voltak az európai és afrikai hadszíntérrel, amely esetünk-

ben korántsem mellékes. A részleteket mellőzve kijelenthetjük, hogy az 1941. decemberi moszkvai vereség után 

1942 tavaszára a német előrenyomulás új lendületet vett a Szovjetunió területén, Észak-Afrikában pedig 1942. ja-

nuár-február folyamán Sir Claude John Eyre Auchinleck tábornok hadereje a Crusader hadművelet sikerei után 

érzékeny veszteséget szenvedett Erwin Rommel tábornok meglepő ellentámadása következtében. Bár február és 

május között a hadműveletek szüneteltek, a döntő összecsapás előtt mindkét fél felkészüléssel töltötte az időt. A 

Távol-Keleten Szingapúr elfoglalása (február 15.) után viszont Burmában kellet a briteknek szembenézniük a ja-

pán terjeszkedéssel.

Mielőtt rátérnénk a tanulmány fő témájára, röviden szólnunk kell a rendelkezésre álló forrásokról is. Az eredeti for-

rások közül nagy jelentősége van a katonai vezetők (az indiai, a burmai főparancsnokok, illetve az ABDA1 vezető-

jének) egymással, illetve a birodalmi vezérkari főnökkel és a miniszterelnökkel folytatott levelezéseknek, az álta-

luk készített terveknek, jelentéseknek és utasításoknak, valamint a felsőbb parancsnokságok hadinaplóinak, me-

lyek rávilágítanak a stratégiai elképzelésekre és bepillantást engednek a felső vezetés tájékozottságába is a had-

műveletek folyamán. Alsóbb szinten a burmai hadsereg és a hadtestparancsnokság illetve az alacsonyabb egy-

ségek által kiadott parancsok és jelentések képezik az információk alapvető forrását a hadieseményekről, habár 

Burmában az adminisztráció kezdetlegessége miatt írott parancsok helyett gyakran a szóbeli közlés vált megha-

tározóvá.
A szakirodalmat illetően a legrészletesebb áttekintést az eseményekről az S. Woodburn Kirby által szerkesztett 
Háború Japán ellen c. sorozat első és második kötete nyújtja 2, amely a brit hivatalos hadtörténetírás részeként je-
lent meg. John Connell Wavell tábornokról írott életrajzi művében hűen fejezi ki a tábornok problémáit a hadmű-
veletek során3. Ezen kívül Basil Collier Háború a Távol-Keleten című műve4 is hasznos összefoglalót ad a hadmű-
veletekről. Az emlékiratok közül Winston Churchill A második világháború c. könyvének5 harmadik kötete nélkü-
lözhetetlen a brit kormány Burmával kapcsolatos terveinek megértéséhez, míg a katonák közül Sir William Slim 
tábornok, burmai hadtestparancsnok memoárja6 érdemel említést, amely kiegyensúlyozott és hű képet fest a had-
járat második szakaszának eseményeiről. Szerencsére Wavell Hutton Stevenson és Alexander tábornokok 1942-
es, hadügyminisztériumnak küldött beszámolóit is ismerjük, így az ő szemükből is végigkísérhetjük az eseménye-
ket. 
Annak ellenére, hogy számos értékes forrást, már az interneten keresztül is elérhetünk, a szakirodalmat tekintve 

alapvetően a Hadtörténeti Könyvtár állományára vagyunk utalva.

BURMA HELYZETE ÉS VÉDELMI TERVEK A HÁBORÚ KITÖRÉSE ELŐTT

Mielőtt a konkrét eseményekre rátérnénk, a hadszíntérről kell rövid jellemzést előrebocsátanunk, hiszen a terület 
megfelelő ismerete és a hozzá való alkalmazkodóképesség a hadviselő felek részéről rendkívül fontos tényező-

1 Az amerikai, brit, holland és ausztrál erők közös főparancsnoksága (1942. január 4- február 25)
2 S. Woodburn Kirby: The War Against Japan Vol. 1. London 1957., Vol 2. 1958. Továbbiakban Kirby.
3 John Connell: Wavell Supreme Commander, Collins London 1969. Továbbiakban Connell.
4Basil Collier: The war in the Far East, 1941-1945. London, 1969. Továbbiakban Collier
5 Winston Churchill: The second world war, Vol 4. The Hinge of Fate Houghton & Mifflin Company, Boston,1950. Továbbiakban 
Churchill.
6Sir William Slim: Defeat into Victory, Richard Clay and Company 1957.
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nek bizonyult a hadjárat folyamán. Burma hatalmas, 240 ezer négyzetmérföld kiterjedésű ország, amelynek nagy 
részét magas hegyek borítják, fő növényzetet pedig elsősorban az áthatolhatatlan dzsungel jelenti, amelyet az or-
szág déli részén sík területek, főleg rizsmezők tarkítanak. Az úthálózat rendkívül gyér és rossz minőségű volt eb-
ben az időben, akárcsak a vasúthálózat. A fő útvonalat a Burmaút jelentette, amely Rangoontól haladt észak felé 
a kínai határhoz. A területet bővizű folyók tagolták, mint az Irrawady vagy az Salween. A közlekedést nehezítette, 
hogy hidak csak kevés helyen álltak rendelkezésre, továbbá az utak nagy része csak ösvényeket jelentett, ame-
lyek a járművekkel való közlekedést eleve nem tették lehetővé. Mint látni fogjuk, a japánok teljes mértékben alkal-
mazkodtak a dzsungel-hadviselés követelményeihez, amely a briteknél csak nagyon kis mértékben és későn va-
lósult meg. Közlekedés szempontjából azonban a legfontosabb tényezőnek az bizonyult, hogy India és Burma kö-
zött szárazföldi út megépítésére nem került sor, hiszen a Bengáli-öbölben a kapcsolattartást hajózással jóval ol-
csóbban lehetett kivitelezni, így a döntéshozók bármilyen egyéb megoldást gazdaságtalannak minősítettek. Az 
éghajlat sem elhanyagolható, hiszen május és október között a monszun hatalmas esőzésekkel jár, amely szinte 
teljesen lehetetlenné teszi a közlekedést.7 Mielőtt rátérnénk a brit stratégiára, látnunk kell, hogy Burma földrajzi 
helyzetéből következően két lényeges tényező emelkedett ki, ami a brit döntéshozókat foglalkoztatta. Egyrészt In-
dia érdekében az ország egyfajta első védelmi vonalnak számított, másrészt, annak érdekében, hogy Kína a jö-
vőben is jelentős japán erőket kössön le, szükség volt folyamatos amerikai utánpótlás szállítására, amely azon-
ban ismét csak a fenti területeken keresztül volt lehetséges.8

1937-ben döntés született, hogy Burmát el kell különíteni Indiától, így ettől kezdve az ország önálló kormányzattal 

rendelkezett, gyakorlatban pedig beleszólása lett bizonyos kérdésekbe is, mint pl. a honvédelem. Az utánpótlás 

és ellátás továbbra is közvetlenül a londoni hadügyminisztériumhoz tartozott, de a hadműveleti irányítás kérdése 

ekkor még függőben maradt. Mivel az ország földrajzilag is szorosan kötődött Indiához, ezért logikusnak tűnt a 

hadműveletek vezénylését is az indiai főparancsnok illetékességébe vonni. A birodalmi vezérkari főnökök az érin-

tettek sürgetése ellenére azonban Malajziát tartották a Japán elleni védelem tengelyének, amelyhez a tervek ösz-

szekapcsolása szempontjából Burmának is csatlakoznia kellett. Így 1940 novemberében Burma hadműveletileg a 

Szingapúrban  újonnan  létrehozott  távol-keleti  főparancsnokság  alárendeltségébe  került.  A  következő  évben 

azonban, mivel az indiai és burmai hadvezetés továbbra is ragaszkodott korábbi elképzeléseihez, a londoni ve-

zérkar is újra értékelte korábbi döntését, így Burma három nappal a háború kezdete után 1941. december 11-én 

az indiai főparancsnok Archibald Wavell tábornok hatáskörébe került.9 A tábornok feladatait Churchill a követke-

zőképpen fogalmazta meg: „Most keletre kell tekintenie. Burmát az ön parancsnoksága alá helyeztük. Ellen kell 

állnia a japán előrenyomulásnak Burma és India felé…” 10

Wavell örömmel fogadta a döntést, hiszen elődeihez hasonlóan hitt benne, hogy Burma védelmének összehan-

golása csak az indiai főparancsnokság vezetésével lehetséges.11 A Burmáért felelős főparancsnokságok eseté-

ben a hadműveletek alatt is történtek változások, de erről még a későbbiekben lesz szó, annyi azonban megálla-

pítható, hogy háború idején ilyesfajta határozatlanság nem kecsegtet jó eredménnyel.

Burma haderejét a háború előtt csupán két brit és néhány burmai zászlóalj jelentette, amelyhez később csatlako-

zott a BFF burmai határvédő erő is, amelyet elsősorban rendőrségi feladatokra szántak. A kiképzés hiányosságai, 

a tüzérségi, utász, orvosi és páncélos erők távolléte miatt a japán invázió hajnalán Burma csaknem védelem nél-

kül maradt. A hadügyminisztérium az európai háború miatt képtelen volt a terület védelméről gondoskodni. A bur-

mai kormány pedig nem rendelkezett a szükséges anyagi forrásokkal a problémák orvoslásához.12

7 Kirby 1-5. o.
8 Kirby 1. o.
9 Kirby 5-8. o. Archibald Percival Wavell, később tábornagy (1883-1950) 1939-41. között közel-keleti főparancsnok, majd 1941. 
júniustól 1942. januárig indiai főparancsnok, 1942. január-február az ABDA főparancsnoka, majd újra indiai főparancsnok. 
1943-1947. India alkirálya.
10 Connell 52. o.
11 www.britain-at-war.org.uk/WW2/London_Gazette/Burma_Dec_1941_to_Ma...Letöltés (dátuma: 2007.02.15.) 
Továbbiakban:www.britain-at-war.org.uk
12 Kirby 8-9. o.
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Súlyosbítólag hatott, hogy amint az Malajziában is történt (amely pedig közvetlen veszélynek volt kitéve) a brit 

hadvezetés lebecsülte és távolinak tartotta a japán támadást.13 

Burma esetében a parancsnokságot ellátó tábornok még 1939-ben is elképzelhetetlennek vélt bármiféle veszélyt 

az országra nézve. 1940 augusztusában a vezérkari főnökök már számoltak a japán támadás lehetőségével, de 

mivel az utánpótlás terén Malajzia elsőbbséget évezett, gyakorlati intézkedés nem követte a felismerést. Október 

folyamán azonban egy értekezleten már a burmai brit vezetés is az erősítést szorgalmazta, amely végül is hosz-

szas alkudozások után kezdetét vette. 1941 júliusában J. Bruce Scott tábornok parancsnoksága alatt létrehozták 

az első burmai hadosztályt, de az alakulat nem kapott kiképzést, a nehéz fegyverek továbbra is hiányoztak.14 A 

légierőt tekintve Burma, akárcsak Malajzia rendkívül gyenge erőkkel rendelkezett, még közvetlenül 1941. decem-

ber előtt is csak egy RAF (Brit Királyi Légierő) vadász-század állomásozott a térségben, de segítségükre három 

AVG (Amerikai Önkéntes Csoport) század is az országban tartózkodott, hogy a kínaiaknak megígért amerikai tá-

mogatást biztosítsák. Az AVG ekkoriban kb. 50-60 szolgálatra alkalmas repülővel rendelkezett.15

A védelem szempontjából nem elhanyagolható tényező, hogy a hírszerzés nem rendelkezett naprakész informá-

ciókkal az országhatáron túli területekről, sőt gyakorlatilag önálló katonai hírszerzés sem létezett. Így a hadveze-

tésnek azokra az értesülésekre kellett támaszkodnia, amit Szingapúrból kapott. Ezek után nem nehéz belátni, 

hogy a japán támadás pontos előrejelzése szóba sem jöhetett.16 

Az ellenség terveiről tehát pontos információk nem álltak rendelkezésre, így a burmai haderők parancsnoka D. K. 

McLeod altábornagy arra a következtetésre jutott, hogy a Shan államok17 területén várható a döntő csapás Szi-

ámból kiindulva. Ezért csapatait ide csoportosította, parancsa szerint, ha a visszavonulás szükségessé válik, az 

ellenfél fölénye miatt a Salween folyónál kell felvenni újabb védelmi állást, amit azonban mindenáron tartani kell. 

A tábornok képességeit dicséri, hogy véleménye szerint a japánok két hadosztállyal és kb. 8 bombázó, valamint 4 

vadász-századdal próbálják megkísérelni Burma meghódítását, amely becslés, mint látni fogjuk, meglehetősen 

pontosnak bizonyult.18 

Később Wavell tábornok úgy vélte, három fő hibát követtek el a britek a Burma elleni japán támadásról alkotott 

terveikben. Az egyik, hogy a Shan államokban Kengtungnál várták a döntő támadást, mert csak itt voltak kiépített 

utak. Úgy hitték, a légierő könnyedén ellenőrizheti a határhoz vezető néhány utat, valamint, hogy a természeti vi-

szonyok elsősorban a dzsungel a japánok számára leküzdhetetlen akadály lehet.19

Tévedéseiket az események maximálisan bizonyították.

A BURMAI HADJÁRAT ELSŐ SZAKASZA

Amint a fentiekben már említettük, 1941. december 11-én Burma Wavell tábornok parancsnoksága alá került. Az 
indiai főparancsnok mindent elkövetett az újabb erősítések megszerzése érdekében, de a miniszterelnök Chur-
chill ígérete ellenére hamarosan be kellett látnia, hogy jelentős erőkre aligha számíthat. Mivel azonban közvetlen 
katonai veszély nem fenyegette Burmát, parancsnokváltásra is sor kerülhetett, amelynek következtében McLeod 
helyére T. J. Hutton altábornagy került, aki kitűnő szervező hírében állt, akiről az indiai főparancsnok úgy vélte, az 
egyetlen, aki képes Burma hatékony védelmének megteremtésére. 20

Nagy-Britannia a japán veszély láttán minden segítséget örömmel fogadott, így Csang-Kaj-Sek kínai kormányfő 
felajánlását is, mely szerint Burma (és az utánpótlási útvonal) védelmében Kína hajlandó csapatokat küldeni bur-
mai területre, ha megfelelő megállapodás születik Kína, az USA és Nagy-Britannia között a közös feltételekről.

13 Kirby Vol. 1. 458-459. o.
14 Kirby 10-12. o.
15 Martin Caidin: The ragged rugged warriors, Dutton, New York, 1956, 215. o. Továbbiakban Caidin.
16 Kirby 13. o.
17 A Shan-államok Burma észak-keleti terültét jelenti, amelyet északról és keletről Kína, dél-keletről pedig Thaiföld határol. A 
Burmaút a térség nyugati részén húzódott.
18 Kirby 14. o.
19 www.britain-at.-war-org.uk
20 Connell 114. o. Sir Thomas Jacomb Hutton altábornagy (1890-1981.) a II. világháború előtt a londoni hadügyminisztériumban 
és az indiai főparancsnokságon is különféle funkciókat töltött be. Majd 1938-40 között Indiában a nyugati katonai körzet pa-
rancsnoka, 1941. az indiai főparancsnokság vezérkari főnöke. 1942. hadseregparancsnok Burmában.
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Wavell tábornok, bízván abban, hogy a Burmában állomásozó amerikai légierő alkalmazására illetve bizonyos Kí-

nának szánt amerikai utánpótlásból történő részesedésre pozitív választ kap a Generalissimotól (Csang-Kai-Sek 

széles körben használt megnevezése), nagy reményekkel utazott a chunkingi konferenciára, amely azonban vilá-

gos döntés nélkül ért véget, ezáltal tovább nehezítve Burma védelmének amúgy sem könnyű feladatát. A találko-

zó amerikai résztvevői világosan látták, hogy a kínai hadsereg (V. és VI. hadsereg) burmai alkalmazásának a fel-

tétele, amit a Generalissimo támasztott, azt jelentette, hogy egy tömegben és pontosan körülhatárolt területen 

vessék be őket. Wavell számára azonban Csang-Kaj-Sek elvárásai túlzónak tűntek, így végül egyik fél sem lehe-

tett elégedett.21 Habár brit részről egyértelműnek vélték, hogy Wavell nem kötelezte el magát bizonyos kínai ígé-

retekért, hiszen erre felhatalmazása sem volt, a kínai és az amerikai fél úgy értékelte az eseményeket, hogy Wa-

vell elutasította a kínai segítséget, és a briteket tették felelőssé az eseményekért.22 
Az incidenseket 23 azonban sikerült áthidalni, így végül megegyezés született a további együttműködés koordiná-
lásáról. 
Wavell tábornok később úgy vélte, hogy a kínaiak nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a csungkingi események-
nek, másfelől pedig ha elfogadta volna a kínai ajánlatot, elnézve a kínai hadsereg állapotát, Burma sorsa így sem 
alakult volna másként.24

Számunkra azonban lényegesebb, hogy 1942. január 4-én megalakult az ABDA (American British Dutch Australi-
an Command) a brit-amerikai-holland erők egyesített ázsiai főparancsnoksága, melynek élére Wavell tábornokot 
nevezték ki. Bár a tábornok ellenezte Burma hozzákapcsolását az új szervezethez, a politikai álláspont diadal-
maskodott, amely szerint a területet azért rendelték alá az ABDA-nak, hogy ezáltal Csang-Kaj-seket is szorosab-
ban bekapcsolják a szövetségesek táborába. Ami azonban még rosszabb, bár Burma hadműveletileg Wavellhez 
tartozott, az utánpótlást illetően továbbra is Indiánál maradt. Hogy felmérjük a probléma súlyát, tudnunk kell, hogy 
az új főhadiszállás Jáván, kétezer mérföldre volt Rangoon-tól, közöttük pedig semmilyen kapcsolatra sem volt le-
hetőség. A kommunikáció csak Delhin keresztül volt lehetséges, így nem meglepő, hogy a későbbiekben Wavell 
szinte sohasem rendelkezett naprakész információkkal a burmai hadszínteret illetően.25 (Jelentésében Wavell tá-
bornok is megerősíti hogy a rossz kommunikáció miatt gyakran több napos késéssel jutottak el hozzá a hírek, így 
a hadműveleti helyzet gyors változását nem volt képes követni. Egyúttal úgy véli, Burmának továbbra is Indiánál 
kellett volna maradnia.)26

Eközben a vezérkari főnökök két hadosztálynyi erő érkezését tartották szükségesnek Burma védelméhez, amely 
egységek összetétele azonban a malajziai események hatására még jelentős változáson esett át.27 
Az eddigiekben a japán stratégiáról és célokról még nem esett szó pedig fontos részét képezik a történteknek. 
Burma katonai és gazdasági értelemben egyaránt lényeges szerepet kapott a japán tervekben. Stratégiailag első-
sorban Csang-Kaj-Sek utánpótlási vonalát szerették volna elvágni, majd a terület Japán dél-kelet ázsiai birodal-
mának nyugati határát képezte volna, így az ellenséges támadás elhárítását is itt kellett volna végrehajtani. Gaz-
daságilag elsősorban a rizs, az olaj, a wolfram, és a teakfa jelentette a japán hadigépezett számára a szükséges 
forrásokat, melyekre a háború folytatásához szükségük volt.28

Burma elfoglalására a japán 15. hadsereg, ezen belül a 33. és 55. hadosztály volt kijelölve a 10. repülő dandár tá-
mogatásával. A fenti egységeknek Sziám területén (Nakhorn-nál és a Kra földszorosnál) történő sikeres partra-
szállása után a Raheng, Moulmein, Rangoon útvonalon kellet előrehaladni Burma belső területei felé. Tokióban 
azonban pontosan nem határozták meg, hogy hol kell véget vetni a burmai hadműveleteknek, habár újabb erősí-
téseket helyeztek kilátásba a későbbi küzdelemhez.29

21 Kirby 16-18. o.
22 Romanus & Sunderland: United States in World War II: The China Burma India Theater Stillwell’s Mission to China, Washing-
ton 1953. 55-56. o. Továbbiakban Romanus & Sunderland
23 Időközben a britek bizonyos amerikai segélyszállítmányokat foglaltak le Rangoonban, amely tovább feszítette a brit-kínai kap-
csolatokat.
24 www.britain-at-war.org.uk
25 Kirby 21. o.
26 www.britain-at-war.org.uk
27 Kirby 21. o.
28 Kirby 1. o.
29 Saburo Hayashi,Al. D. Cook: Kogun the japanese army in the pacific war. The Marine Corps Ass. Quantico Va. 1959., 39. o.
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Ennek megfelelően december 11-én a japán erők elfoglalták Victoria Point repülőterét, Burma legdélebbi pontján, 

alig két nap múlva pedig már Rangoont is légitámadás érte.30 Habár a brit-amerikai légierő jelentős kisebbségben 

volt az ellenséggel szemben (Stevenson légimarsall, aki január 1-től a burmai légierők parancsnoka lett, ekkortájt 

összesen 30 gépet tudott bevetni 150 japán repülővel szemben)31 figyelemreméltó sikereket értek el már a had-

műveletek kezdetén, melynek eredményeként H.Obata tábornok az 5. repülő hadosztály parancsnoka kénytelen 

volt áttérni az éjszakai bombázásokra a nappali támadások helyett.32 

Itt kell megemlítenünk, hogy a brit légierő malajziai és burmai teljesítménye között látszólag óriási különbség fe-

dezhető fel. Valójában a maláj területeken sokkal nagyobb volt a japán fölény a harcok kezdetén, mint Burmában 

az első három hónap folyamán. Így a brit erők földön történő megsemmisítése itt nem járhatott sikerrel. A Rango-

on környékén kiépített radar-rendszernek is óriási szerepe volt a győzelmekben, amely hatékony védelmet jelen-

tett Észak-Malajziával szemben, ahol a rendszer teljesen hatástalan volt, hiszen a légvédelem Szingapúrra kon-

centrált. Az sem mellékes, hogy Malajziában főleg elavult repülőgépeket tudtak csak harcba küldeni a britek, míg 

Burmában még idejében sikerült modernebb, Hurricane gépeket is bevetni, az amerikai P40-es Tomahawk pedig 

szintén megfelelőnek bizonyult.33 

1942. január elején Hutton tábornok részletes feljegyzést készített Burma védelméről, melyben helyesen úgy vél-

te, Rangoon mind a légi és tengeri közlekedés szempontjából kulcsfontosságú bázis, amely azonban rendkívül 

sebezhető pozícióban van, tengeri és szárazföldi támadásnak egyaránt kitéve, ezért számos raktárat északra te-

lepített arra az esetre, ha a város evakuációjára szükség lenne, hogy a csapatok visszavonulását biztosítani le-

hessen. A japánok előretörését elsősorban Tenasserim-nél várta, de számított a japánok bekerítő hadmozdulatai-

ra és a kommunikációs vonalak védelmét mindennél fontosabbnak tartotta. Összességében a burmai erőknek a 

Shan államoktól egészen Mergui-ig kellett számítani japán betörésekre (akár a dzsungelben is), amely a rendel-

kezésre álló erőket jelentős mértékben szétforgácsolta.34 

Közben az ígért erősítések részeként megérkezett a 17. indiai hadosztály J. G. Smyth vezérőrnagy parancsnok-

sága alatt, amely Hutton parancsainak megfelelően három dandárjával 400 km-es frontszakaszt kellett figyelnie, 

hiszen az észak-dél irányú vasút és úthálózat védelme égetően fontos volt.35 Rendkívül káros hatással járt azon-

ban a hadosztályra nézve, hogy mivel különböző alakulatokból lett összeállítva, megfelelő kiképzésben nem ré-

szesült, ráadásul sivatagi felszereléssel látták el, a részleges kiképzés pedig szintén az észak-afrikai alkalmazás-

ra készítette fel a csapatokat. Így nem meglepő, hogy a hadosztály számára a dzsungelharc teljesen idegen volt, 

a kiépített utak hiánya pedig a nehéz járművekkel való mozgást szinte lehetetlenné tette.36

Január közepén a japán 55. hadosztály Tavoy-nál meglepte a tapasztalatlan brit erőket, amelyek visszavonultak 

Moulmein felé, azonban a 16. indiai dandár ennek során elvesztette szinte teljes szállítókapacitását. A japánok vi-

szont Mergui, Victoria Point és Tavoy reptereit elfoglalva jelentősen növelhették légierejük hatósugarát.37 

Ekkor kb. két hadosztályra lehetett becsülni a japán támadó hadsereg erejét, míg Hutton csak a 17. indiai hadosz-

tályt tudta szembeállítani velük. Így Smyth tábornok ebben a helyzetben a hadosztály koncentrációját szerette 

volna megvalósítani a Sittang torkolatánál és bizonyos esetben felkészülni egy ellentámadásra, de Hutton ezt 

nem támogatta, ugyanis a további erősítések érkezéséig szerette volna feltartani a japánokat és időt nyerni az el-

lencsapáshoz. Ily módon a hadosztálynak a lehető legtovább tartani kellett Moulmeint. Hutton döntését Wavell tá-

bornok is jóváhagyta, aki Jáváról Rangoon-ba érkezett a helyzet tisztázására.38 

Az ABDA főparancsnoka már korábban arra a következtetésre jutott, hogy a katonák alacsony morálja nagymér-

tékben járult hozzá az eddigi vereségekhez, ezért a burmai hadseregnek 1942. januárjában speciális parancsot 

30 Kirby 23-24. o.
31 Collier 223. o.
32 Kirby 25. o.
33 Kirby 150-151. o.
34 www.britain-at-war.org.uk
35 Collier 223. o.
36 Slim 24. o.
37 Kirby 28-29. o.
38 Kirby 30-31. o.
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adott ki, melyben hangsúlyozta: „Nem lehet kérdés a további visszavonulás… Az utolsókig védeni kell az álláso-

kat.” A japán átkaroló hadmozdulatokkal kapcsolatban pedig úgy vélte: „Ha a csapatok egy részét elvágták a töb-

bitől, nem gondolhatnak megadásra, hanem törekedni kell rá, hogy visszajussanak eredeti egységükhöz.” Véle-

ménye szerint India biztonságára nézve is elengedhetetlen Burma sikeres védelme.39

Bár Moulmein a tenger felől védhetőnek tűnt, az ellenség szárazföldi és légi fölénye ellen nem volt orvosság. Ja-

nuár 30-án Lida altábornagy a 15. hadsereg parancsnoka utasítására a japán 55. hadosztály megkezdte a város 

elfoglalását. Mivel a támadás visszaszorította brit erőket, Hutton és Smyth a visszavonulás mellett döntött, az 

evakuáció vezetését pedig Ekin dandártábornokra, a 48. dandár parancsnokára bízták, aki gőzhajók segítségével 

sikeresen végrehajtotta a visszavonulást Martaban körzetébe.40

Hutton tábornok mindent megtett, hogy újabb erősítéseket szerezzen. Wavellnek és a hadügyminisztériumnak 

küldött jelentésében összesen négy hadosztályt vélt elengedhetetlennek Burma védelmére.41 A londoni vezetés 

felismerte a probléma súlyát, így további nyomást gyakorolt az indiai főparancsnokra, hogy minél előbb küldjön 

újabb alakulatokat Burmába: ”Elnézve a helyzet fejlődését Burmában és Burma különleges fontosságát önök és 

Kína számára, szeretnénk, ha felgyorsítaná az újabb erősítések érkezését.” Indiában mindent megtettek a kérés 

teljesítésére, így különféle erőkből kb. 4 hadosztálynyi haderőt sikerült is elkülöníteni, a felszerelés hiánya miatt 

azonban Burma számára ez sokáig nem jelentett könnyebbséget.42 Az iménti nehézségek miatt egyszerűnek tűnt 

Hutton számára, ha az ígért kínai alakulatokkal próbálja megerősíteni hadseregét. Három hadosztályt (egy kínai 

hadosztály = 1 brit dandárral) a kínaiak el is küldtek, amely a Shan államokban foglalt el védelmi pozíciót, miután 

külön körzetet jelöltek ki számukra. Valójában azonban a briteknek csak névleges hatalmuk volt a kínaiak fölött, 

hiszen az egyes parancsnokok általában saját belátásuk szerint cselekedtek, utasítást pedig csak a felsőbb pa-

rancsnok által szóban vagy írott formában fogadták el, vezérkari tiszt útján nem. Ezen túl a felszerelés és kikép-

zés hiányosságai miatt is ezek az egységek csak nagyon korlátozott segítséget jelenthettek a japánok ellen.43 

Időközben Hutton továbbra is ragaszkodott tervéhez, hogy időt kell nyerni és az ellenséget mindenképp fel kell 

tartóztatni a Salween folyónál. Wavell tábornok, aki újabb látogatást tett a hadsereg-parancsnokságon, egyetér-

tett az elképzeléssel, sőt még az elvesztett területek visszafoglalásához is nagy reményeket fűzött. Nyilvánvaló, 

hogy a főparancsnok nem látta át a helyzet súlyát, de a fentebb említett kommunikációs problémák miatt ezen 

nem is lehet csodálkozni. A 7. páncélos dandár Burmába vezénylése viszont mindenképp helyes döntésnek bizo-

nyult, amely egységet a Rangoon környéki rizsmezőkön szándékoztak bevetni.44(Hutton tábornok szerint azonban 

később kiderült, hogy a páncélosok mozgása a rizsföldeken a számos gát következtében komoly nehézséget je-

lentett és könnyű célpontul szolgálhattak az ellenségnek)45

Smyth tábornok erőinek közel 100 mérföldön kellett ellátni a Salween folyó védelmét, amelyet a védelem mély-

ségben történő elhelyezésével és a főbb útvonalak lezárásával kívánt kivitelezni. Három dandárt ennek megfele-

lően helyezett el az újonnan érkezett 48. dandárt pedig hadosztály tartalékba helyezte. Február 9-én a japán 15. 

hadsereg parancsot kapott a Dél Területi Hadseregtől, hogy a 33. és az 55. hadosztállyal törjön előre a Salween-

en keresztül a Sittang folyóig, majd a 33. hadosztály foglalja el a fővárost, az 55. hadosztály pedig kanyarodjon 

Toungoo felé.46

Martabantól északra a brit védelmi vonalak mögött japánok szálltak partra és útelzárást hoztak létre, amit a britek 
felszámoltak, de végül a 46. és 48. dandár Smyth jóváhagyásával visszavonult északra.
Három nap múlva a japán 33. hadosztály átkelt  a Salweenen Pa-an közelében. Az ellentámadás nem hozott 
eredményt, különösen, hogy a kijelölt alakulatok egy része hamis tájékoztatást kapott, mely szerint az ellenséget 
már visszaverték, így részt sem vettek a támadásban. Február 14-én a japán 214. és 215. gyalogos ezredek már 

39 Wavell: Speaking generally, Broadcasts orders and addresses in time of war 1939-1943. London 1946. 53. o.
40 Collier 225-226. o.
41 www.britain-at-war.org.uk
42 Kirby 34-35. o.
43 Kirby 36-37. o.
44 Kirby 38-39. o.
45 www.britain-at-war.org.uk
46 Collier 228. o.
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átkeltek a folyón és úton voltak Thaton és Ahonva felé. Az események hatására Hutton tábornok is jóváhagyta a 
visszavonulást, így február 16-án Smyth egész hadosztálya a Bilin és a Sittang folyó között gyülekezett, míg a 2. 
burmai dandár a Sittang hidat őrizte. Smyth tervét az erők koncentrálására a Bilin mögött, Huttonnak írott levelé-
ben így indokolta: „A Bilin folyó mögött úgy vélem jobb esélye lenne a hadosztálynak komolyabb harcra és a had-
seregparancsnok két fő utasításának teljesítésére, hogy időt kell nyerni és megölni annyi japánt, amennyit lehet, 
ahelyett, hogy kisebb egységekkel előretolt állásokban harcolni az ellenséggel.”47

Smyth nem értett egyet a Bilinen túlra történő visszavonulással, Wavell pedig egyenesen károsnak tekintette vé-

dekezés szempontjából: „Nem tudom milyen meggondolás vezetett a visszavonuláshoz a Bilin folyó mögé további 

harcok nélkül…”, majd így folytatja „ahogy azt a Malajziában tapasztaltak is megmutatták, a folyamatos visszavo-

nulás károsítja a csapatok morálját, különösen az indiai csapatok esetében. Időt kell nyerni a legkisebb áron bátor 

ellencsapásokkal.”48 

Japán oldalon az utánpótlás okozott problémát, rendkívül megnyúltak az utánpótlási vonalak december óta és 

Iida tábornok 35000 fős haderejének 600 teherautóval és 700 lóval kellett megoldani a feladatát , de az egységek 

elsősorban arra voltak utalva, amit helyben megszereztek.49

Hutton és Smyth tábornokok mindenképp szerették volna az ellenséget feltartóztatni a Bilin folyónál ameddig le-

het, hiszen a 7. páncélos dandár frontra történő érkezése február 24-ére volt várható és a kínai hadosztályok is 

úton voltak. A Bilin folyó azonban több helyen is átjárható volt így a dzsungelben számos helyről bekerítő mozdu-

latok fenyegették a védőket, Smyth tábornok, hogy ezt kivédje, most is mélységben állította fel védelmét. Február 

16-án Hutton újra hangsúlyozta, hogy engedély nélkül tilos a visszavonulás, de a japán 33. hadosztály ekkor már 

átkelt a folyón.50

Wavellnek küldött jelentésében a burmai hadsereg parancsnoka aggályosnak tartotta a csapatok fáradtságát és a 

súlyos veszteségeket, így a Bilinnél való megállásra már ő sem számított: „Valószínűleg a legjobb, amit remélhe-

tünk, hogy tartani tudjuk a Sittang folyó vonalát, lehetőleg hídfőállásokkal a keleti parton.”

Február 19-én Hutton úgy vélte, a hadsereg elég időt nyert, a visszavonulás a Sittang mögé pedig elkerülhetet-

lenné vált, ezért felhatalmazta Smyth-t a visszavonulás elrendelésére. Időközben viszont a japán 33. hadosztály 

átkelt a Bilin folyón, az 55. hadosztály egységei pedig a 16. indiai dandár hátába kerültek. A britek számára sú-

lyos következményekkel járt, hogy a visszavonulási parancsot egy alakulat minden rejtjelzés nélkül megismételte, 

így a japánok tudomást szerezve a brit tervekről, átkaroló hadmozdulatok helyett a hídhoz való előtörést válasz-

tották. A Sittang-i vasúti hídon csak egy nyomtávon kelhettek át a járművek, így a torlódás szinte elkerülhetetlen-

né vált, habár Smyth mindent megtett a rend fenntartására, a 16. és 46. dandárokat még védekezésre utasította, 

miközben a 48. dandár közeledett a hídhoz. 21-én a hadosztály egységeit a brit légierő is tévedésből bombázta, 

amely nyilvánvaló zavart idézett elő az átkelésben. Alighogy a hadosztályparancsnokság és a 48. dandár nagy 

része átkelt a hídon, a keleti parton lévő erőket ellenséges támadás érte, amely azt jelentette, hogy a japánok 

könnyedén elfoglalhatják a hidat, és szinte akadálytalanul jutnak el Rangoonba. A 48. dandárparancsnokság, ha-

bár a hadosztály kétharmada még nem jutott át, a nyugati oldalra, engedélyt kért a híd felrobbantására a japán 

veszélyről értesülve. Itt újabb félreértésnek lehetünk tanúi, hiszen a hadosztályparancsnokságról egy tiszt azt kér-

dezte: „Hol van Jonah” (ami J.K. Jones-t a 16. dandár parancsnokát jelentette) „Átjutott-e a nyugati partra.” A 

tiszt, aki igennel válaszolt, talán összetévesztette őt Hugh-Jones-szal a 48. dandár parancsnokával, aki valóban 

átjutott. A beszélgetés lényege, hogy Smyth, feltételezve, hogy a hadosztály nagy része átkelt, parancsot adott a 

híd felrobbantására, amit sikeresen végre is hajtottak. A hátra maradt erők nehézfegyvereiket és járműveiket hát-

ra hagyva igyekeztek átkelni a folyón, sokan úszva vagy csónakkal. A sittangi katasztrófa eredményeként a 17. 

hadosztály állománya a hivatalos 8500 fő helyett 3484-re csökkent és az egység egy időre megszűnt létezni, mint 

harcoló alakulat.51

47 Kirby 44-42. o.
48 Kirby 45-46. o.
49 Collier 229. o.
50 Kirby 60-61. o.
51 Kirby 65-73. o.
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Wavell tábornok a súlyos vereségért a 17. indiai hadosztály parancsnokságát tette felelőssé, mert szerinte a „Bilin 

folyótól a Sittangtól nyugatra rosszul vezette a visszavonulást”, valójában ekkor már ő is felismerte, hogy a fővá-

ros megtartására kevés az esély.52

A hadműveletek első szakaszának zárultával megállapíthatjuk, hogy a kezdeti felkészületlenséget tovább súlyos-

bították a hadvezetés által elkövetett hibák, illetve kisebb félreértések is. Alapvetően Wavell tábornok, aki több 

esetben nem mérte fel helyesen saját és az ellenfél erejét, illetve Hutton a hadsereg parancsnoka, aki az „időnye-

rés” érdekében képtelen volt bizonyos esetekben rugalmasan kezelni a visszavonulást, hibáztathatóak a hadve-

zetési hibákért, habár egyértelmű, hogy a sittangi katasztrófához jóval hosszabb út vezetett, amelyekért elsősor-

ban nem őket terheli a felelősség.53

A HADJÁRAT MÁSODIK SZAKASZA

Február 20-án Hutton tábornok már számolt a védelem esetleges összeomlásával, másnapi jelentésében pedig 

arra figyelmeztette Wavellt, hogy a sittangi védelem összeomlása esetén Rangoon közeli elestével is számolni 

kell. Wavell Jáván nem ismerve a burmai hadi helyzetet, a következő választ küldte a burmai hadsereg parancs-

nokának: „El kell kapni az ellenséget, hiszen biztos, hogy kimerült és súlyos veszteségeket szenvedett. Semmi 

jele, hogy túlerőben lenne. Meg kell állítani minden további visszavonulást, és ahol lehet ellentámadást indítani. 

Az egész Távol-Kelet sorsa függ a legmakacsabb és legkeményebb ellenálláson…”54

Bár Wavell számára Rangoon védelme egyértelmű volt, Londonban a birodalmi vezérkari főnökök úgy döntöttek, 

abban az esetben, ha a japán előrenyomulás elvágná a fővárost az ország többi részétől, a további védelemnek 

nem lenne értelme, de addig az ellenállást folytatni kell a Burma út nyitva tartása érdekében is.

A londoni vezetés ekkor látva, hogy Wavell teljesen elszigetelődve képtelen a hadműveletek irányítására, február 

22-ei hatállyal Burmát újra az indiai főparancsnok Sir Alan F. Hartley tábornoknak rendelte alá.

A sittangi események előtt viszont Indiában már a brit politikai és katonai vezetés egyaránt elégedetlen volt a bur-

mai hadműveletek irányításával, amely véleményt Londonban is osztották. Így a burmai hadsereg élére március 

5-től Sir Harold Alexander tábornok került, Hutton pedig a vezérkari főnöke lett.55 Ezzel egy időben létrehozták a 

burmai hadtest-parancsnokságot (Burcorps) William J. Slim altábornagy vezetésével, amely az 1. burmai hadosz-

tályból, az újjászervezett 17. indiai hadosztályból és a 7. páncélos dandárjából tevődött össze.56

Időközben a brit kormány szerette volna a Közel-Keletről hazafelé tartó ausztrál hadtest egy részét Burmába kül-

deni erősítésként, de Churchill minden győzködése ellenére az ausztrál miniszterelnök nem volt hajlandó elfogad-

ni ezt az elképzelést. A brit miniszterelnök úgy vélte, Japán nem kockáztatná Ausztrália megtámadását, amely 

biztonságának védelmére az USA ígéretet tett. Burmát illetően pedig úgy fogalmazott: „Ez az egyetlen erő, amely 

még időben elérheti Rangoont.”57

Mivel Burmában az erősítésre óriási szükség lett volna, Churchill és bíztatására Roosevelt elnök is több kísérletet 
tett az ausztrál kormány meggyőzésére, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. (Miután Churchill önkényesen Ran-
goonba küldte a hadosztályt szállító konvojt, a brit-ausztrál viszony még feszültebbé vált.)58 John Curtin válaszá-
ban rámutatott a burmai légierő gyenge helyzetére, amely hasonló következményeket eredményezhet, mint 1941 
tavaszán Görögországban, majd így folytatta: „Jáva közeli invázióval néz szembe. Ausztrália külső védelme gyor-
san gyengül… Elsődleges kötelességünknek érezzük nemcsak Ausztrália védelmét, hanem megőrzését is bázis-
ként a Japán elleni háborúban.” Így a fenti egységet végül Ausztráliába irányították.59 

52 Connell 189. o.
53 Kirby 74-76. o.
54 Connell 189-190. o.
55 Kirby 80-81. o. Sir Harold Alexander, később tábornagy, (1891-1969) 1938-40 hadosztályparancsnok, 1940. június-december 
hadtestparancsnok, 1940-42. déli területi főparancsnok az Egyesült Királyságban, 1942.március-augusztus Burmában hadse-
regparancsnok, 1942. augusztus-1943. február közel-keleti főparancsnok, 1943-44 az Észak-Afrikában és Olaszországban har-
coló szövetséges csapatok helyettes parancsnoka, majd 1944-45-ben főparancsnoka.
56 Slim 31-32. o.
57 Churchill 157. o.
58 Churchill 157-165. o.
59 Kirby 57-58. o.
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Érdemes megemlíteni, hogy Wavell tábornok a teljes ausztrál hadtestet szerette volna Burmába vezényelni. E tö-
rekvését pedig J.D. Lavarack tábornok az egység parancsnoka is támogatta. Az ausztrál tábornok kormányának 
küldött jelentésében azzal indokolta nézeteit, hogy „nagyon fontos Japán területének direkt fenyegetése a légierő 
által, illetve szárazföldi háború folytatása is szükséges Ausztráliától minél távolabb, hogy lekösse a japánokat.” 
Véleménye szerint ezért Burmát mindenáron tartani kellett.60

Annak ellenére, hogy Burma védelméért már nem ő volt felelős, február 22-én Wavell kifejtette a vezérkari főnö-
köknek és Huttonnak, hogy Burmában védekező módszerekkel nem lehet eredményt elérni, csak kemény ellentá-
madásokkal, amelyhez a 7. páncélos dandár és egy ausztrál hadosztály szükséges. Az ausztrálok elutasítása 
után viszont a helyzet megváltozott, igaz a 7. páncélos dandár megérkezett Rangoon védelmére, a további erősí-
tésként csak a 63. indiai dandárt lehetett számításba venni.61

 A fentiek ismeretében február végén Hutton tábornok úgy vélte, Rangoon kiürítése elkerülhetetlenné vált, hiszen 
gyenge erővel erősítések hiányában képtelen feltartóztatni a japán hadsereget. A csapatoknak a fővárosba törté-
nő bezárását pedig szerette volna elkerülni. Hartley tábornok beleegyezett a kérésbe, de a helyzet zavarosságát 
érzékelteti, hogy az ABDA parancsnokság feloszlatása után 28-tól újra Wavell lett az indiai főparancsnok, így újra 
az ő hatáskörébe került Burma. Ő azonban elutasította Hutton kérelmét.62

Március elején Wavell látogatást tett a hadsereg parancsnokságon, ahol kiderült, Smyth betegsége folytán képte-
len a 17. hadosztály vezetésére, így helyére D.T. Cowan dandártábornokot nevezték ki.
Időközben a japánok átkeltek a Sittangon, így március 5-én már Pegut is elfoglalták, a 33. hadosztály pedig meg-
kapta a parancsot Iida tábornoktól Rangoon elfoglalására, az 55. hadosztály pedig a britek üldözésére.63

Ugyanezen a napon érkezett  Rangoonba az új főparancsnok Alexander tábornok, aki a kapott utasításoknak 
megfelelően küzdelem nélkül nem akarta elhagyni a várost, de a túlerővel szemben nem volt esélye. Miután a ci-
vil lakosság már elhagyta a várost, március 8-án az utolsó katonai egységek is visszavonultak a térségből.64

Erősítésként megérkezett a 63. indiai dandár, de Intagavnál a japán mesterlövészeknek köszönhetően már az el-
ső harcérintkezése során elvesztette a dandár az összes zászlóalj parancsnokát, így az egység harci értéke je-
lentős mértékben csökkent.65

Azonban a japánok is követtek el hibákat. Március 7.-án a 33. hadosztály 214. ezrede útelzárást létesített a Ran-
goonból Promeba vezető úton, de az ezredparancsnok és Sakurai tábornok a hadosztály parancsnoka leplezni 
próbálta céljait a britek előtt, továbbá fontosabbnak tartották Rangoon gyors elfoglalását, ezért továbbhaladva 
nyugat  felé megszüntették az útlezárást,  így a brit  erők akadálytalanul  vonulhattak vissza északra.  Ellenkező 
esetben azonban Alexander tábornok és hadserege csapdába került volna.66

Rangoon elvesztése rendkívül súlyos következményekkel járt a szövetséges hatalmakra nézve. Kína teljesen el-
szigetelődött, mert az utánpótlást más útvonalon nem lehetett célba juttatni. A britek elvesztették Burma értékes 
kincseit, az olajat, a rizst, a faanyagot és az ásványokat, de egyúttal a burmai hadsereg is teljesen elzáródott a 
külvilágtól. Utánpótlás hiányában csak az északon korábban felhalmozott raktárakból lehetett ellátni a haderőt 
egy ideig. Rangoon repterének elvesztése a légierő sorsát is megpecsételte, hiszen utánpótlás nem érkezett, az 
új bázisok pedig mint Akyab és Magwe nem rendelkeztek megfelelő radar rendszerrel, így a japánok meglepetés-
ből csaphattak le rájuk.67

Alexander tábornok szavaival élve: „Rangoon elvesztése gyakorlatilag eldöntötte a hadjárat kimenetelét. Az én 
feladatom ezek után már csak az volt, hogy maximális mértékben késleltessem az ellenséget.”68

Ráadásul Rangoon megszerzésével a japánok most már a tengeren akadálytalanul biztosíthatták csapataik ellá-

tását és az erősítéseket. Március közepén a 7. és 12. repülő dandárok érkeztek meg, ami a japán légierő állomá-

60 Connell 174-176. o.
61 Kirby 82-83. o.
62 Kirby 86. o.
63 Kirby 93. o.
64 Collier 236-239. o.
65 Kirby 90. o.
66 Kirby 97-99. o.
67 Kirby 100. o.
68 www.britain-at-war.org.uk
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nyát 420 gépre emelte. Később pedig az 56. és 18. gyalogos hadosztályok csatlakoztak a burmai harcokhoz, ez-

által is növelve az erőfölényt a britekkel szemben.69

Slim tábornok átvéve a Burcorps parancsnokságát, látta, hogy a kezdeményezést vissza kell szerezni a japánok-

tól, de ehhez a két hadosztályt koncentrálnia kellet, továbbá mobil tartalékot kellett képezni, majd így korlátozott 

ellentámadásokat indítani.70 Mint látni fogjuk, a terv nem valósulhatott meg.

A kínai hadsereggel való kapcsolattartás továbbra sem bizonyult egyszerű feladatnak a britek számára. A pa-

rancsnoki rendszer bonyolultsága pedig előrevetítette a nehézségeket. J. W. Stilwell amerikai altábornagy (Ecet 

Joe)71 márciusban Csang-Kaj-sek vezérkari főnöke lett, majd hosszas egyezkedés után a Burmában harcoló kínai 

erők vezetését is rábízták. Utóbbi minőségében Alexander alá rendelték, de mivel a főparancsnoki (Kwan-fang) 

címet nem kaphatta meg a Generalissimotól, a kínai tábornokok nem engedelmeskedtek utasításainak, ha azt 

„felsőbb helyről” nem erősítették meg. A helyzetet tovább rontotta, hogy a kínai expedíciós erő parancsnokát Lo 

Cho Ying tábornokot nem lehetett megkerülni a parancsok kiadásánál, de a Lashioban székelő Lin Wei tábornok, 

aki a Generalissimo meghatalmazottja volt, szintén beleszólást követelt az irányításba. Ezután nem nehéz megér-

teni, hogy a kínai erők gyors, félreértésektől mentes mozgatása, illetve hadműveleti alkalmazása sohasem való-

sult meg.72 (Talán nem érdektelen Stilwell tábornok szerepéről felidézni egy kínai tiszt véleményét, mely szerint: 

„Mi kínaiak azt gondoljuk, az egyetlen út hogy Amerikát a háborúban tartsuk, hogy adjunk nekik néhány parancs-

nokságot papíron. Nem fognak azonban sok kárt csinálni, amíg mi tesszük a dolgunkat.)73

A gyorsan romló hadi helyzet megkövetelte a visszavonulási tervek készítését, amit már Wavell tábornok is szor-

galmazott. Március 19-én a miniszterelnökhöz írott táviratában így fogalmazott: „Nem számíthatunk rá, hogy felső 

Burmát sokáig tartani tudjuk, ha a japánok egy határozott támadást indítanak.”74 Mindezek után úgy vélte, a Kíná-

val való kapcsolattartás mindennél fontosabb, ezért a brit erőkkel a Kínába történő visszavonulást javasolta. Az 

utánpótlási problémák miatt Alexander csak az erők egy részének (7. páncélos dandár és egy gyalogos dandár) 

Lashióba érkezését tartotta kivitelezhetőnek.75

Március végére Alexander, hogy erejét koncentrálja, beleegyezett, hogy a Sittang völgyét kínai csapatok védjék, 
de az ígéretek ellenére Toungoo védelmét csupán a 200. kínai hadosztály látta el. További két hadosztályt a kínai 
hadvezetés visszatartott. A katasztrófa nem váratott magára sokáig, hiszen a japán 55. hadosztály bekerítette a 
kínaiakat,  Stilwell  parancsait  pedig a hadosztály-parancsnokok nem teljesítették.  Így az áttörést  nem lehetett 
megakadályozni.76 Hogy a kínaiakra nehezedő nyomást csökkentsék, Alexander Csang-Kaj-sek sürgetésére el-
lentámadásra vezényelte a Burcorpsot, amely azonban hibának bizonyult, hiszen az Irrawady völgyében vezetett 
támadás a Pegu Yomas által elválasztva a Sittangtól az események menetére nem lehetett befolyással. Ehelyett 
a kimerült  17. hadosztály,  amely még nem heverte ki korábbi veszteségeit,  Prometól délre újabb csapásokat 
szenvedett el. Az általános visszavonulás április elejére már elkerülhetetlenné vált.77 Slim tábornok úgy vélte: „To-
ungoo elvesztése volt valójában a fő katasztrófa, a mi vereségünk a Sittang folyónál csak másodlagos.”78

A vereség után Alexander számára egyértelmű volt, hogy az Irrawady völgyét mindenképpen tartani kell a terve-
zett visszavonulás érdekében, habár így a Burcorps több mint 40 mérföldes védekező pozícióra kényszerült. A kí-
nai ígéret, hogy az 1. hadosztályt Taungdwingy-be küldik, újra nem valósult meg, lehetővé téve egy japán ezred 
átszivárgását a védelmi vonalon, a Pin Chaung folyónál a britek hátába. Veszteségek árán ugyan, de az útelzá-
rást végül sikerült leküzdeni és a visszavonulást folytatni. Meg kell említeni, hogy a hónap közepétől a kínai 38. 
hadsereg élén Sun Li-jen altábornaggyal Slim tábornok alárendeltségébe került, aki rendkívül jó kapcsolatot tu-

69 Kirby 145-146.
70 Slim 38. o.
71 Stilwellt jó katonának tartották, aki azonban durva és nyers volt alárendeltjeivel, sőt feletteseivel szemben is. Politikai kérdé-
sekkel pedig nem szívesen foglalkozott, így a kínaiakkal is meglehetősen hűvös viszonyt alakított ki.
72 Romanus & Sunderland 97-98. o.
73 Dick Wilson: When tigers fight the story of the sino-japanese war 1937-1945., Penguin Books, NewYork 1983. 195. o.
74 Churchill 168. o.
75 Kirby 152-153. o.
76 Slim 52-55. o.
77 Kirby 216. o.
78 Slim 55. o.
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dott kiépíteni a kínai parancsnokkal. A kínai tábornok az USA-ban végzett a katonai akadémián, így kitűnően be-
szélt angolul és a hadtudomány szakértőjének bizonyult.79

A visszavonulási terveket illetően fontos változás, hogy a katonai helyzet, illetve az élelmezés szempontjai felülbí-

rálták a politikai előnyöket, így döntés született, hogy a brit erők India felé vonulnak vissza, ha a helyzet úgy kí-

vánja,a kínaiak pedig a Lashio úton Kínába. A döntést a kínai fél is támogatta.80

A fentiek értelmében Alexander ezután már India védelmét tartotta fő céljának, valamint a haderő megőrzését, il-

letve a japánok késleltetését. Szándékát április 26-án ismertette a hadtest parancsnokával. Két nappal később az 

utasításában a Chindwin folyót Myittha völgyet illetve a Yeu úton át a Kalewa völgyet nevezi meg a visszavonulás 

lehetséges útvonalaként, továbbá a 38. kínai hadosztály is a britekhez csatlakozna.81 

A monszun közeledtével a visszavonulással sietni kellett, hiszen ha az utak járhatatlanná válnak, a katasztrófa el-

kerülhetetlen. Május 9-ig a nehéz körülmények (dzsungel ösvények, híd nélküli folyókon átkelés) ellenére minden 

a tervek szerint haladt, de ekkor a japán 213. ezred Shwegynnél meglepte átkelés közben a 16. indiai dandárt. A 

hátra maradt erők végül páncélosaik, járműveik és nehéz fegyvereik elvesztése árán eljutottak a kijelölt visszavo-

nulási pontra. Az utolsó harci érintkezésre május 10-én került sor, majd 19-én már a brit utóvéd is elérte Tamut az 

indiai határon túl. A kínaiak többsége hazájába vonult vissza, de két hadosztály és Stilwell tábornok sikeresen el-

jutott Indiába.82 Alexander tábornok parancsnokságát ezt követően megszüntették, majd megkezdték az erők újjá-

szervezését az indiai főparancsnok fennhatósága alatt. A hadjárat végeztével Burma japán megszállás alá került.

A hadviselő felek veszteségeiről az alábbi táblázat nyújt felvilágosítást.

Halott, sebesült Eltűnt Összesen
Brit 3670 6366 10036

Japán 4597 - -

Egyéb burmai egységek 363 3064

A kínaiak kb. 10 ezer főt veszítettek

A légierőt tekintve a szövetségesek 116, míg a japánok 117 gépet veszítettek a harcok során. Végül ahogy a hi-

vatalos brit hadtörténetírás fogalmaz: „A burmai hadsereg anélkül, hogy összetartó erejét egyszer is elvesztette 

volna, közel ezer mérföldet hátrált, három és fél hónap alatt végrehajtva a brit hadtörténet leghosszabb visszavo-

nulását.”83

Végezetül röviden össze kell foglalnunk, hogy mik voltak a fő okai Nagy-Britannia súlyos vereségének, melyet az 

első burmai hadjárat során elszenvedett.

A legfőbb ok, hogy a britek Burmában teljesen felkészületlenül álltak szemben a hódító japán erőkkel szemben. 

Ez a felkészületlenség több aspektusban jelentkezett. Hiányzott a szükséges csapatok, a felszerelés, légierő, hír-

szerzési szolgálat és hadtáp egységek. Így a hadműveletek kezdetén sebtében összegyűjtött, hiányosan kikép-

zett csapatrészekkel kellett felvenni a küzdelmet a jól képzett japán erőkkel szemben. Ráadásul a brit csapatok 

kiképzése a sivatagi harcokra készítette fel őket, ami további nehézségeket eredményezett. A másik fő probléma 

azonban abban keresendő, hogy a kínaiakkal történő együttműködést nem sikerült idejében megvalósítani, így a 

japánok részenként verhették meg ellenfeleiket. A továbbiakban pedig a kínai hadvezetés és a hadsereg állapota 

is hozzájárult a vereségekhez.84

Részben a felkészületlenséghez kapcsolódik, hogy Burma folyamatos legfelsőbb parancsnokváltáson ment ke-

resztül, ami a hadműveletek szintjén késedelmet és félreértéseket eredményezett, és lehetetlenné tette a véde-

lem erős kézben történő összefogását. Hutton tábornok esetében pedig szintén a bűnbakkeresés lehetett a döntő 

motívum, habár a hibákért a legfelsőbb szinten kellett volna felelősöket keresni. A felelősség mindenért a londoni 

vezetést terheli, hiszen pl. a háború kitörése és a burmai hadműveletek kezdete között hat hét telt el, eközben 
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83 Kirby 210. o.
84 Kirby 218-219. o.
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Általános

azonban a védelem megerősítésére semmilyen intézkedés nem történt. Később pedig a stratégiai helyzet és más 

érdekek ezt már nem tették lehetővé (Pl. ausztrál hadosztály). 

Véleményünk szerint azonban az általános védekezés a brit katonai és politikai vezetésben, mely szerint Szinga-

púr szinte bevehetetlen erőd és a Japánok Észak-Malajziában feltartóztatják, egyenesen eredményezte azt, hogy 

Burmát, amely még távolabb volt Malajziától is, egyáltalán nem tartották veszélyeztetettnek japán támadás szem-

pontjából.85

Harcászati szinten, ahogy Slim tábornok is megfigyelte, a britek dzsungelharcra teljesen képzetlenek voltak, jár-

műveik, felszereléseik is az utakhoz kötötték őket, így kitéve magukat a folyamatos japán átkaroló hadműveletek-

nek, útelzárásoknak. Ehhez járul még a katasztrofális hírszerzés, amely miatt a britek folyamatosan sötétben ta-

pogatóztak a japánok céljait illetően.86

Burma Japán általi elfoglalása hatást gyakorolt a II. világháború további távol-keleti stratégiájára. Egyrészt, mivel 

Kína magára maradt, az amerikai támogatás pedig csak a burmai úton volt lehetséges, másfelől pedig csak ez a 

terület képezhette minden további szárazföldi hadművelet bázisát Japán ellen, ezért a szövetségesek (elsősorban 

Nagy-Britannia) legfontosabb célját az ország visszafoglalása jelentette. (A britek számára természetesen az Indi-

ára gyakorolt állandó fenyegetés is meghatározó volt.) A győzelemhez azonban még hosszú út vezetett.

Kulcsszavak: II. világháború, távol-kelet, burmai hadszíntér, japán támadás, szövetségesek visszavonulása

Keywords: Second World War, Far East, Burman Theatre of War, Japanese Attack, Retreat of the Allies
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