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az újonnan kiépített védelmi vonalnak a egyik 
eleme volt Iwo Jima is, így amennyi emberi erő-
forrást meg tudott spórolni a japán hadvezetés, 
azt erre a szigetre küldték. Ahogy az 1944-es év 
közeledett a vége felé, a Japán körüli vulkanikus 
szigetek stratégiai értéke is növekedett. Ez több 
okból származott, először is ezek az apró szige-
tek figyelmeztető bázisokként szolgáltak a japán 
főszigetek számára, ugyanis az amerikai bombázó 
egységeknek át kellett repülniük a látó horizont-
jukon, így rádión értesítették a Központi Szigetek 
légvédelmi egységeit a közelgő támadásokról. 
Másodsorban, akármennyire is aprók és alkalmat-
lanok voltak ezek a szigetek, az összeomlás szélén 
álló japán légierő és haditengerészet számára ér-
tékes megpihenő/kiinduló pontot jelentettek az 
ellencsapások során. 

A táblázat adatai a Wikipedia alapján készültek 

Az ütközet előestélye

 Az 1944-es év egy rendkívül véres év volt a 
csendes-óceáni hadszintéren. Számtalan stratégi-
ai szempontból lényeges ütközet zajlott le, ame-
lyeket ugyan sorra megnyertek a szövetségesek, 
az emberi áldozatok száma és a harcban elvesz-
tett katonai felszerelések mennyisége mindkét 
oldalon hatalmas méreteket öltött. A különbség 
a két fél között ott volt fellelhető, hogy ameddig 
a Nagy-tavak környéki (Chicago és Ditroit környé-
ke elsősorban) ipari létesítmények továbbra is 
sértetlenül termelték az utánpótlást, addig a ja-
pán ipari létesítmények egyre gyakrabban és egy-
re sikeresebb légitámadások áldozatai lettek. A 
helyzetet tovább nehezítette a japánok számára, 
hogy az Amerikai Egyesült Államok hadi termelé-
se már a kezdeti induló szakaszban is meghaladta 
a japán potenciált. Így tehát 1944 végére ’45 ele-
jére a japán légierő és haditengerészet nem csu-
pán látványosan elmaradt a szövetségesekétől, 
hanem várhatóan jelentős időn belül nem is volt 
képes talpra állni! (A talpra állás akkor lett volna 

lehetséges, ha a japán termelő egységek éppség-
ben maradnak.)
 Miután 1944-ben a Japán Birodalmi Had-
sereg vereséget szenved a Marshall-szigeteken, a 
Truk atoll-nál és a Carolines-szigeteken is, egyéb 
kevésbé jelentős vereségek között, a hadveze-
tés újra értékelte a háború állását. Kénytelenek 
voltak lenyelni a keserű pirulát, mely azt mutat-
ta, hogy az egyetlen lehetőség, amiben még re-
ménykedhetnek, az egy hatékony védekezés. 
Ennek megfelelően az ugyan csekély, de mégis 
ütőképes hadihajókat és repülőket egy új, belső 
védelmi gyűrű kiépítéséhez használták el. Ennek 

Bevezető

 Ebben a cikkben a második világháború 
egyik legvéresebb ütközéséről szeretnék rövi-
den, de velősen írni. Habár az ütközet emberi éle-
tek elvesztése alapján is kiemelkedő, nem ez az 
elsődleges oka annak, hogy górcső alá vettem a 
történetet. Az ütközet 1945 februárjában kezdő-
dött, ekkorra már nyilvánvalóvá vált, hogy a Japán 
Birodalmi Hadsereg az elkerülhetetlent odázza 
el, mégis a japán hadvezetés úgy döntött, hogy 
a végsőkig harcol és nem próbálja meg diplomá-
ciai úton megmenteni azt, amit a szövetségesek 
rendszeressé vált bombázásai nem tettek a föld-
del egyenlővé. Ugyanez elmondható Iwo Jimáról 
is, a sziget teljes mértékben el volt vágva bármifé-
le utánpótlástól, erősítéstől vagy a visszavonulás 
lehetőségétől, mégis az itt állomásozó katonák a 
harcot választották. Így tehát, habár mindössze 
metaforikusan, de az Iwo Jima-i ütközet egyúttal 
Japán végső időszakát is tükrözi a második világ-
háborúban.

Emberi veszteségek az ütközetben
 (megközelítő értékek)

Ameriaki Egyesült Államok Japán

26040 17500-18500



távol-kelet
146időgép

TartalomjegyzékAniMagazin △

lós eseményeket helyezik az első helyre, hanem 
valami mást, ebbe inkább most ne menjünk bele. 
Erről az ütközetről azonban készült két nagyszerű 
film, egész pontosan egy filmpár, mivel ugyanaz 
a produkciós iroda készítette őket tandemben. A 
filmek egyike az ütközetet a szövetségesek szem-
szögéből, a másik pedig a japánok szemszögéből 
mutatja be. A szövetséges verzió címe Apáink 
zászlaja (Flags of our fathers), a japán szemszö-
get pedig a Levelek Ivo Dzsimáról (Letters from 
Iwo Jima) szemlélteli. A két filmet egymás után 
érdemes megnézni, a sorrend nem fontos, mivel 
együtt adnak egy teljes képet arról, hogy milyen is 
volt az ütközet!

Az ütközet fontosabb pontjai

 Azonban az amerikai hírszerzés mit sem tu-
dott arról, hogy a japán hadvezetés egy új belső 
védelmi vonalat épített ki, aminek Iwo Jima is a 
része volt. Az elszámolás további oka volt az is, 
hogy az Iwo Jimán állomásozó katonák egy eddig 
ismeretlen és teljesen új védelmi stratégiát hasz-
náltak. A partraszállók dolgát tovább nehezítette, 
hogy Iwo Jima egy természetes és mesterséges 
erődítmény volt, azaz a sziget vulkanikus jellege 
miatt egyáltalán nem volt rajta,  vagy csak nagyon 
kevés kőzetlerakodás, talajtakaró, így a partra-
szállók nem tudták magukat beásni a védők fegy-
vertüzeivel szemben. Az így kialakult természetes 
kőzeteket a japánok még a háború előtt beton 
tömbökkel, bunker rendszerekkel, rejtett állások-
kal és ágyúkkal egészítették ki, egy összetett és 
modern erődítményt létrehozva. 
Mindezen stratégiai tényezők mellett volt még 
egy faktor, ami az ütközet vérességéhez vezetett, 
mégpedig, hogy a „kamikaze” hozzáállás már szé-
les körben elterjedt volt a japán katonák körében. 
Ezt jól mutatja, hogy a közel 20.000 japán védő-
ből mindössze 216 adta meg magát, ezeknek is a 
többségük eszméletét vesztette vagy a sérülései 
miatt nem tudott tovább harcolni. 
Így tehát az előrevetített egy hét küzdelem he-
lyett az amerikai hadvezetés egy öt hétig tartó 
vérfürdőben találta magát. Már az ütközet ideje 
alatt is, de főleg utána sokan megkérdőjelezték, 
hogy a sziget stratégiai értéke valóban elegendő 

volt-e egy ekkora áldozat meghozataláért. Azon-
ban a szövetségesek nem fújhattak félúton visz-
szavonulót, a komoly vereségsorozattal rendelke-
ző Japán Birodalmi Hadsereg morálját igencsak 
megdobta volna egy hirtelen és minden szem-
pontból lehetetlen győzelem! Miért lehetetlen? 
Pusztán a számok alapján, az ütközet elején az 
Amerikai Egyesült Államok több mint 100.000 ka-
tonát vetett be, a teljes légi- és tengeri tüzérségi 
támogatás mellet már a csata elején nyilvánvaló 
volt, hogy nem létezik olyan forgatókönyv, amely-
ben a szövetségesek elveszítsék az ütközetet.

Filmajánló
 
 Személy szerint nem szeretem azokat a 
filmeket, amelyek valamilyen ütközetet vagy ha-
dosztályt visznek vászonra, ugyanis az esetek 
többségében a film készítői túloznak, nem a va-

 A Leyte ütközetet (1944. október 17. - de-
cember 26.) követően a szövetségesek haditer-
vében egy nagyjából két hónapos szünet maradt 
az okinawai partaszállásig. Ekkora pihenési időt 
természetesen nem akartak adni a Japán Biro-
dalmi Hadseregnek, így tehát felmerült a kérdés, 
hogy hol a legsebezhetőbb és leggazdaságosabb 
megtámadni a Japán birodalmat? A választás Iwo 
Jimára esett számos okból kifolyólag, mint pl.: a 
szigetről gyakran indultak meglepetés rajtütések 
a frissen szerzett Marshall-szigetek ellen, ami az 
amerikai bombázó egységek útvonalában volt, ha 
az amerikaiak megszerzik a szigetet, vadász kísé-
retet tudnának adni a bombázó egységek mellé 
stb. Mindezek mellet az amerikai hírszerzés úgy 
ítélte, hogy a sziget védelme gyenge és valószinű-
leg egy hét alatt elfoglalják a tengerészgyalogo-
sok!

Források: 
Iwo Jima-i csata wikipédia

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Iwo_Jima

