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A második világháború utolsó éve. A fasiszta Japán 
hadigépezete már minden ízében recseg-ropog. A szö
vetséges erők egyre szorosabban húzzák a gyűrűt a 
japánok által megszállt délkelet-ázsiai szigetvilágban.

Az Új-Quinea (ma Irian Barat) térségében folyó 
harcokban az amerikai hadvezetés nehéz bombázói 
számára minél előbb újabb repülőterekre volt szükség, 
így került előtérbe Biak szigete, ahol három megfelelő 
repülőtér is volt. (Mokmer, Borovoe és Sorido). 
A szigetet Kuzume ezredes parancsnoksága alatt 
10 000 főnyi jól fegyverzett japán csapategység tar
totta megszállva.

A Horace Fuller vezérőrnagy parancsnoksága alatt 
álló 41. amerikai hadosztály a sziget déli részén szállt 
partra. A japánok csekély ellenállás után visszavonul-

A szigeten az amerikaiak nagymennyiségű japán 
gázbombát zsákmányoltak. A parancsnokok között 
vita volt, hogy kezdeményezhetnek-e egy földalatti 
gáztámadást a japánok ellen — azok gázbombáival. 
Végül úgy döntöttek, hogy igen.

A gázbombákat zsombolynyílásokon át engedték 
le a karszt üregrendszerébe és elektromos úton rob
bantották fel azokat. A hatás nem maradt el: a gáz 
sokezer japánt ölt meg a mélyben.

Legtovább az ún. Nyugati-barlang tartotta magát. 
Itt volt Kuzume főhadiszállása is, a barlang belsejében 
villanyfejlesztő berendezés működött és 900 japán 
katona tartózkodott benne. Nagy lőszerraktárral, sok 
élelmiszerrel és vízzel rendelkeztek. A barlang szája 
előtt mocsár terült el, ez természetes védelmet nyújtott

tak és szinte nyomuk veszett. Az amerikai csapatokat 
azonban kellemetlen meglepetés érte : éjszakánként hol 
itt, hol ott váratlanul japán katonák törtek táboraikra.

Biak szigetét harmadkori karsztosodó mészkövek 
építik fel, a fennsíkok mélyén hatalmas barlangrend
szerek alakultak ki. Az amerikai túlerővel szemben 
Kuzume csapatai a földalatti világba vonultak vissza. 
A felszínen látszólag az amerikaiak voltak a sziget 
urai, de a mélyben még a japánok voltak a sziget igazi 
birtokosai. . .

Az amerikai hadvezetés belátta, hogy addig nem 
lehet a sziget elfoglalásáról beszélni, amíg a barlangok 
japán kézen vannak. Fuller vezérőrnagy elrendelte a 
barlangok elleni általános rohamot. A karsztos szige
ten ekkor már komoly gondot okozott a vízellátás is, 
a barlangi vízfolyásokhoz leereszkedő amerikai kato
nákat az ott rejtőzködő japán katonák sorra lelövöl
dözték. . .

Először kézigránát kötegeket dobáltak a barlan
gokba, majd lángszórókkal indítottak támadásokat. 
Ez a módszer azonban nem hozott megfelelő ered
ményt, és a barlangi harcok során sok amerikai 
katona is életét vesztette. Az amerikai parancsnokok 
újabb harci módszereket kerestek.

a barlanglakóknak. Az amerikai katonák a barlang 
feletti platón azonban zsombolynyílásokat fedeztek 
fel, ezeken keresztül nagymennyiségű robbanóanyagot 
és gázbombát eresztettek le mintegy 100 m mély
ségbe és ott felrobbantották azokat. Ugyanitt egy 
víznyelőn át többszáz hordó üzemanyagot engedtek a 
mélybe, majd meggyújtották.

A hatás nem maradt el. Az egész plató szinte füstölt, 
minden résből áramlott a kénes gáz, a fekete füst. 
Kuzume egy osztaga a barlangszájon kitörést kísérelt 
meg, az ideállított gyorstüzelő fegyverek azonban le- 
kaszabolták őket. Csak néhánynak sikerült a mocsá
ron át az őserdőkbe menekülnie . . .

Évszázadok, évezredek múlva a biaki barlangokban 
dolgozó szpeleológus csodálkozva fogja tapasztalni, 
hogy a cseppkövek gyűrűjében vékony fekete csík 
látszik. Az eljövendő békekorszak embere talán nem 
is sejti, hogy milyen borzalmak rejlenek e vékony 
füstcsíkok mögött. . .

(Ismertetés DON CONGDOV: The war 
with Japan c. könyvének „The caves of 
Biak” — „Biak barlangjai” címn fejezeté
ből.)
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