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Arjun Subramaniam

Légiharc Banglades fölött

P. V. S. Jagan Mohan és Samir Chopra: Eagles 
over Bangladesh. The Indian Air Force in the 
1971 Liberation War. (HarperCollins India, 
2013, 428 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Miután a The India-Pakistan Air War of 1965 (Az 
1965-ös indiai-pakisztáni légi háború) cím_ elsQ 
közös könyvükben részletes elemzéssel szolgál-
tak az 1965-ös légi háborúról, a P. V. S. Jagan 
Mohan és Samir Chopra nevével fémjelzett szer-
zQpáros – ketten a modern katonai repülés legis-
mertebb indiai szerelmesei és krónikásai közül 
– újabb érdekes munkával jelentkezik. Az 1971-
es indiai–pakisztáni háború keleti hadszínteré-

nek légi hadviseléssel összefüggQ eseményeirQl 
szóló könyv az Eagles over Bangladesh (Sasok 
Banglades egén) címet viseli.

Az 1965-ös háborúban a Pakisztáni LégierQ 
a konfliktus elsQ hetében teljes erQbedobással 
harcolt új F–86 Sabre és F–104 Starfighter tí-
pusú vadászgépeivel, ezután viszont kifogyott 
a lendületbQl. A háború után az Indiai LégierQ 
nagyszabású modernizációs programba kez-

dett: fokozatosan kivonták a hadrendbQl az 
olyan régebbi gépeket, mint a sugárhajtású 
deHavilland Vampire vagy a Dassault Mystere, 
és korszer_sítették a sokoldalú, vadász- és bom-

bázó/alacsonytámadó repülQgépként egyaránt 
bevethetQ Hawker Huntereket, amelyek nagyon 
ígéretesnek t_ntek, de viszonylag kicsi volt a 
hatótávolságuk és a repülési idejük. 1971-re 
már szolgálatba álltak az új MiG–21FL (illetve 
ahogy Indiában nevezték, T–77) típusú (jelentQs 
földi támadó képességgel is rendelkezQ) szovjet 
vadászgépek, illetve rendelkezésre állt a meg-

növelt hatótávolságú Hunter Mk.56, a Szuhoj 
Szu–7 vadászbombázó, továbbá több századnyi 
a jól bevált Folland GnatbQl. (Utóbbi az 1965-
ös háborúban a pakisztáni Sabre-k ellen nyújtott 
kit_nQ eredményeivel kiérdemelte a „Sabre-
gyilkos” [Sabre Slayer] becenevet.)

Érdekes a konfliktus elQzményeinek bemu-

tatása, mivel betekintést kínál a MiG–21/T–77 
hadrendbe állításának történetébe, és az olyan fi-

atal indiai m_veleti parancsnokok, mint „Mally” 
Wollen repülQezredes (a tezpuri légibázis pa-

rancsnoka) és Csandan Szingh Dzsorhat repü-

lQezredes üdítQen agresszív megközelítésébe. 
Az indiai légierQ tapasztalt vezérkari fQnöke, 
Pratap Csandra Lal légimarsall hozzáértését 
dicséri az a szisztematikus mód, ahogyan az 
Indiai LégierQ a keleti hadszíntéren vezényelte 
az erQit, és kihasznált minden rendelkezésre álló 
repülQteret a vadász-m_veletek számára azzal, 
hogy kisebb egységekben széttelepítette a gépe-

ket és kiépítette az infrastruktúrát olyan addig 
ritkán használt repülQtereken is, mint Panagarh.

Érdekes és leny_gözQ olvasmány a 37. 
(Fekete Párducok) repülQszázad Hunterjei által 
1971 októberében a kelet-pakisztáni légtérben 
végrehajtott agresszív felderítQ berepülések le-

írása, ami egyben kiemeli a m_veleti parancs-

nokok és az Indiai LégierQ hajózó állományának 
gondolkodásmódjában bekövetkezett változást 
is. Ehhez társult az Indiai LégierQ fokozott 
képessége a helikopteres és a légi szállítású 
m_veletek végrehajtására az indiai hadsereg-

gel együttm_ködve. 1971. november 21-én az 
Indiai LégierQ akcióba lendült, hogy támogassa 
a 350. és a 42. gyalogsági dandár összevont 
erQinek hadm_veleteit, amelyekben a Mukti 
Bahini gerillák (a Kelet-Pakisztán, azaz a mai 
Banglades függetlenségéért küzdQ szabadság-

harcosok) is részt vettek a Boyra-kiszögellés 
dzsesszori szektorában. A 22. (Suhanók) repü-

lQszázad Folland Gnatjeit Dumdum repterérQl 
riasztották, hogy elfogják a támadó Sabre-ket. 
Az Indiai LégierQ azonban elQször csak másnap, 
november 22-én ért el légi gyQzelmet, amikor a 
22. repülQszázad négygépes Gnat-köteléke le-

lQtt két pakisztáni Sabre-t Boyra felett. Amikor 
nem sokkal ezután a légierQ vezérkari fQnöke és 
a honvédelmi miniszter meglátogatta a száza-

dot, az ünneplés láttán az elQbbi megjegyezte: 
„Úgy t_nt, mintha már azelQtt megnyertük vol-
na a háborút, hogy elkezdQdött volna.”

A szerzQk aprólékos részletességgel írják 
le a légi háború történetét, amely hivatalosan 
december 4-én (illetve december 3-án éjfélkor) 
kezdQdött; azt követQen, hogy december 3-án 
a Pakisztáni LégierQ megelQzQ légi csapásokat 
hajtott végre nyugaton. A sodró lendület_ nar-
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ratívában megelevenedik Dakka, Kurmitola, 
a Tezgaon repülQtéere, Csittagong és más pa-

kisztáni katonai célpontok szüntelen támadása a 
14., 7., 37., 28., 4. és 30. repülQszázad Hunterjei 
és MiG–21-esei által. A 15., 22. és 24. re-

pülQszázad Gnatjei légi fedezetet nyújtottak, 
amikor csak szükség volt rájuk, és biztosították 
az Indiai LégierQ bázisainak és taktikai harci 
területeinek légvédelmét. Az eredetileg bombá-

zónak épült, de késQbb felderítQként is kit_nQen 
bevált Canberrákkal végrehajtott felderítQ kül-
detésekrQl is olvashatunk, így például a 16. re-

pülQszázad mély berepüléseirQl Kelet-Pakisztán 
légterébe. Az indiai MiG–21-esek szovjet gyárt-
mányú M–62-es bombákkal meredek zuhanóre-

pülésbQl támadták a pakisztáni repülQtereket. A 
támadások mély krátereket ütöttek a kifutópá-

lyákon, és december 5-tQl a földre kényszerítet-
ték a Pakisztáni LégierQ gépeit.

Nagyon érdekesnek találtam a „Kilo Flightról” 
és a vele kapcsolatos eseményekrQl szóló leírást. 
Kilo Flight volt a fedQneve az 1971 szeptembe-

rében megalakult bangladesi légierQnek, ami 
az indiaiak által a Mukti Bahininak átadott két 
teherszállító gépbQl – egy DC–3-as Dakotából 
és egy DHC–3-as OtterbQl – és egy felfegyver-
zett Aloutte III-as helikopterbQl állt. A három 
gépet az eredetileg még a II. világháborúban 
épült dimapuri repülQtérre telepítették. A két 
teherszállítót alkalmassá tették bombák, illetve 
(az Ottert) rakéták hordozására. A Dakotát végül 
csak személyszállításra használták, de az Otter 
és a helikopter több bevetésben is részt vett.

A közvetlen légi támogatást és a lefogó 
m_veleteket három indiai hadtest (II., IV. és 
XXXIII.) támogatására megkönnyítette, hogy 
a légi m_veleteket a csata elQrehaladásának 
függvényében könnyedén tudták átváltani szek-

torról-szektorra. Szagat Szingh altábornagy IV. 
hadtestének rendelkezésre állt a maximális lé-

gi kapacitás, beleértve nagyjából tíz Mi–4-es 
helikoptert, ami lehetQvé tette számára, hogy 
megtervezze és végrehajtsa az elsQ különleges 
helikopteres szállítású hadm_veletet. Sylhet vá-

rosa mellett három hullámban egy zászlóaljnyi 
gurkhát raktak ki az ellenséges vonalak mögött, 
rakétákkal felfegyverzett Alouette helikopterek 
fedezete mellett. Az ezt követQen kialakult t_z-

harcban Hunterek és Gnatek lQtték rakétákkal 
és géppuskával az ellenséges vonalakat, az el-
szánt pakisztáni védQk ellen harcoló gurkhákat 
támogatva. Mi–4-es helikopterek segítségével 
hajtották végre azt a m_veletet is, amikor egy 
gurkha zászlóaljat dobtak át a Meghna folyón. 
Ezek mellett két másik m_veletrQl olvashatunk 
részletesen: a december 11-ei Tangail melletti 
ejtQernyQs deszantolásról, illetve a dakkai kor-
mányzói rezidencia elleni támadásról december 
14-én.

A december 11-ei m_veletet eredetileg úgy 
tervezték, hogy egy dandárt dobnak le, amely-

nek több feladata lett volna, beleértve egy 
repülQtér és egy létfontosságú híd elfoglalását, 
illetve a Dakka elfoglalására elkülönített erQ 
megerQsítését. KésQbb azonban módosították 
a terveket, és csak egy zászlóalj vett részt a 
m_veletben, amelynek egyetlen célja az volt, 
hogy elfoglaljon egy hidat a Poongli folyón és 
elvágja a visszavonuló pakisztáni csapatokat 
a Dakkából érkezQ erQsítéstQl. Majdnem öt-
ven repülQgép (Antonov An–12-esek, Fairchild 
C–82-es Packetek, Dakoták, illetve a vadászkí-
séretet adó Gnatek és MiG-ek) vett részt ebben 
a m_veletben, amelyben végül (nem számottevQ 
ellenállás mellett) sikeresen ledobták a 2. ejtQer-
nyQs zászlóaljat és egy támogató tábori üteget.

Sokat írtak már az évek során arról, hogy 
milyen pszichológiai hatással járt a kelet-pa-

kisztáni katonai vezetésre nézve a kormányzói 
rezidencia ellen a 28. és a 4. repülQszázad MiG–
21-esei, illetve a 37. repülQszázad Hunterjei 
által december 14-én végrehajtott légicsapás, 
és milyen szerepet játszott abban, hogy Amir 
Abdullah Khan Niazi altábornagy végül a fegy-

verletétel mellett döntsön. A szerzQk ezt a had-

m_veletet idézik fel a könyv végén, méltó finá-

lét biztosítva ezzel a leny_gözQ elbeszéléshez.
A függelékek rengeteg statisztikai adatot tar-

talmaznak, különös tekintettel a csapatok erQs-

ségére, a hadrendekre, a repült bevetések szá-

mára, a veszteségekre, a felhasznált fegyverek 
mennyiségére és az elnyert kitüntetések számá-

ra. A szerzQk az Indiai és a Pakisztáni LégierQ 
számos, a konfliktusban harcolt veteránjával 
készült interjúval egészítették ki a könyvet. A 
munka egyértelm_en arra összpontosít, hogy 
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hogyan játszott a megújult Indiai LégierQ az 
indiai hadsereggel együtt fontos szerepet a 
kelet-pakisztáni politikai-katonai vezetés el-
lenállásának felQrlésében és megadásra kény-

szerítésében. MeglehetQsen meglepett, hogy 
a szerzQk úgy döntöttek, hogy csak az Indiai 
LégierQ Banglades területe fölötti légi hadjárat-
ára összpontosítanak, holott ezzel egyidej_leg 
a nyugati szektorban jóval hevesebb légi csata 
folyt. A csata mindkét frontján bekövetkezett 
események bemutatása érdekesebbé tette volna 
a könyvet, ennek ellenére az indiai szerzQpáros 
munkája igazi kötelezQ olvasmány, nemcsak a 
légi hadviselés rajongói számára, de a hadtörté-

net iránt érdeklQdQk számára is.

(The Hindu)

Uttara Choudhury

Együttm_ködés és rivalizálás: Kína és 
India kapcsolatai a 21. században

Jeff M. Smith: Cold Peace: China–India Rivalry 
in the Twenty-First Century (Lexington Books, 
2013, 290 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Jeff M. Smith amerikai stratégiai elemzQ, a 
washingtoni Amerikai Külpolitikai Tanács 
(American Foreign Policy Council) munkatársa. 
Új könyve, a Cold Peace: China–India Rivalry 
in the Twenty-First Century (Hideg béke: Kína 
és India rivalizálása a 21. században) csodála-

tosan árnyalt elemzése a komplex indiai–kínai 
kapcsolatoknak, amelyeket immár csaknem hat 
évtizede mérgez a rivalizálás, ám ugyanakkor 
áthat a meglepQen folyamatos együttm_ködés 
is a diplomáciai és gazdasági szférában. „A 
valóság az – írja Smith –, hogy ma, másfél 
évtizeddel az új évszázad kezdete után Kína és 
India politikailag elkötelezettebb egymás iránt 
és gazdaságilag jobban függ egymástól, mint 
korábban bármikor azóta, hogy a két ország mo-

dern nemzetállamként (1949-ben, illetve 1947-
ben) megszületett.”

Smith megemlíti, hogy a kínai–indiai kapcso-

latokat sokáig leginkább úgy határozták meg, 
a „leghosszabb folyamatos határtárgyalások, 
amely bármely két szomszédos ország között 
zajlottak a második világháború utáni idQkben.” 
Amikor 2013 májusában Delhibe látogatott Li 
Ko-csiang kínai miniszterelnök, a felek kijelen-

tették, hogy a jövQben új módokon próbálják 
enyhíteni a feszültséget a két ország közötti 
vitatott határszakaszon, miután katonai patt-
helyzet alakult ki a Himalájában. A régóta tartó 
határvita akadályozza a két szomszédos ország 
közötti gazdasági kapcsolatok erQsítését, de a 
nyereségek még így is felt_nQek. A kétolda-

lú kereskedelem volumene tavaly elérte a 66 
milliárd amerikai dollárt, Indiának azonban 29 
milliárd dolláros kereskedelmi deficitje van 
Kínával szemben – egy fájó pont, amit a kínai 
miniszterelnök igyekezett orvosolni egy közös 
nyilatkozatban, különös tekintettel a gyógyszer-
ipari termékekre, az informatikai szolgáltatá-

sokra és a mezQgazdaságra.
2006-ban Peking és Újdelhi aláírt egy szán-

déknyilatkozatot, amelyben rendszeres közös 
hadgyakorlatok rendezésérQl és éves védel-
mi csúcstalálkozók szervezésérQl állapodtak 
meg. 2007-ben megrendezték a „Kéz a kézben 
Hadm_veletet”, a legelsQ közös hadgyakorlatot 
az indiai és a kínai hadsereg részvételével, amit 
2008-ban, illetve 2013-ban hasonló gyakorlatok 
követtek. A két ország együttm_ködött abban 
is, hogy együttesen adjanak hangot közös prob-

lémáiknak a különbözQ nemzetközi fórumo-

kon, így például a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) elQtt is.

Smith szerint mindez számos kínai tudóst arra 
indított, hogy vitassák azt az állítást, miszerint 
Kína és India riválisok lennének. Nyugati elem-

zQk és néhány indiai katonai vezetQ, mondják, 
„találta ki a kínai–indiai rivalizálás narratíváját 
annak érdekében, hogy viszályt szítsanak Ázsia 
két nagyhatalma között, és belerántsák Indiát 
egy USA által vezetett Kína elleni szövetségbe.”

Smith egy másik irányból közelíti meg a 
kérdést: „Bár a rivalizálás elemei, amelyek 
csaknem hat évtizede beárnyékolják a kapcsola-

tokat valódiak és mélyek, nagyrészt természetes 
velejárói a kétoldalú kapcsolatoknak.”


