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FRANCIAORSZÁG LEGMÉLYEBB BARLANGJAIBAN

Kardos László

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szerző Franciaország három legmélyebb barlangját és környezetét ismerteti, melyeket magyar barlang- 
kutatók 1985-ben a Pierre Saint-Martin Expedíció és 1986-ban a Béke 86. Barlangkutató Expedíció alkalmával 
látogattak meg. Bevezetésében az expedíciók felkészítéséről ír, majd a Vercors-hegységet és barlangjait, illetve 
a Rhododendrons-Berger-barlángot (— 1242 m), Franciaország harmadik legmélyebb barlangját mutatja be. 
Ezután a Pireneusokban levő Pierre Saint-Martin-barlangot (— 1342 m), Franciaország második legmélyebb 
barlangját, a rendszer kutatását és a Panno nia-bar láng feltárását ismerteti. Végül a Foillis-hegységben található 
Jean-Bernard-barlangot (— 1535 m), a világ legmélyebb barlangját és a környéken folyó biztató kutatásokat 
írja le.

A Pannónia Speleoalpin Csoport 1979 óta szer
vezte a Pierre Saint-Martin Expedíciót. 1981-ben 
felvette a kapcsolatot a Francia Barlangkutató 
Szövetséggel, ennek során hazánkba látogatott 
Michel Decarbert, a szövetség elnöke és Gerard 
Aime főtitkár. 1982-ben a Francia Barlangkutató 
Szövetség meghívására részt vettek a Francia 
Barlangkutató Iskola által megrendezett I. Nem
zetközi Barlangtechnikai Találkozón. Az össze
jövetel a Vercors-hegységben volt. Itt elsajátították 
az ún. „austral frog” technikát, meglátogatták a 
Rhododendrons-Berger-barlangot. 1983-ban ismét 
francia barlangkutatók meghívására vettek részt az I. 
Nemzetközi Barlangi Mentőtanfolyamon. Még ab
ban az évben ellátogatott Magyarországra Pierre 
Rias, a Francia Barlangkutató Iskola vezetője, — aki 
a Jean Bernard-barlang feltárását vezette —, és sok 
hasznos tanáccsal látta el a csoportot. 1985-ben 
27 fő, 1986-ban 30 fő vett részt az expedíción.

A Vercors-hegység és barlangjai
A Vercors-hegység Franciaország DNy-i részén 

fekszik, Grenoble és Valence városok között. 
Jellemző domborzati formák a hirtelen sziklafal-ki
emelkedések, melyek festői látványt nyújtanak a 
hegy szerelmeseinek. Itt a közlekedés igen veszélyes, 
mivel a sziklába vájt szűk utak mellett több száz 
méter mély szakadék van, néhány helyen védőkorlát 
nélkül. A fő alkotó kőzet a kréta időszaki, jól 
karsztosodó mészkő, melyet a Berger-barlang előtt 
nagyszerűen lehet tanulmányozni. A csúcsok 500 és 
1900 m magasságúak, kitűnő terepek a sziklamá
szóknak, télen pedig síelést kedvelőknek. A barlan

gászok számára valóságos paradicsom, hisz ideális 
környezetben számtalan barlang található. A bar
langokra jellemzők a tagolt aknarendszerek, sok 
vízeséssel, patakos járatokkal, szifonokkal.

A hegység közepén találjuk a St. Martin en 
Vercors és La Chapelle en Vercors falu között a 
Francia Barlangkutató Iskolát, ahol az expedíciók 
előképzése folyt, Pierre Rias és Mike Meredith 
vezetésével. Az oktatások keretén belül alkalom 
nyílt megismerni a hegység barlangjait. A legmé
lyebb a Rhododendrons—Berger-barlang (—1242 m), 
mélység szerint a következő a Gouffre de la Froma- 
gére (—902 m), ezt követi a Gouffre de la Combé de 
Fér (—582 m), és sorolhatnánk, hisz 20 olyan bar
lang van még, mely hazánk legmélyebb barlang
jánál mélyebb.

Rhododendrons-Berger-barlang
A barlangot közvetlen Grenoble fölött, a Sornin- 

fennsíkon találták meg 1956-ban. A feltárást egy 
grenoble-i barlangkutató klub végezte. A főbejárat 
1460 m magasságban nyílik, —250 m-ig tagolt, 
szűk aknasorok találhatók, majd —500 m-ig nagy, 
tágas folyosókon át tavas, szifonos járat következik. 
A barlangban a közlekedés veszélyes, mivel egy 
esetleges felszíni esőzés miatt a szifonok hamar 
feltöltődnek és a kutatók bennrekedhetnek. Példa 
erre az 1982. évi oktatáson történt esemény is, 
amikor egy kétnapos, több csoportra tervezett 
túra idejét az esőzés hosszabbította meg. Az 1-es 
csapat szép időben indult, hogy —500 m-ig kiépítse 
a barlangot, a 2-es csapat a végpontig igyekezett. 
Közben a felszínen elkezdett esni az eső, a szifonok
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1. ábra. A Verna-terem kialakulása

bezáródtak és a csapat nem tudott visszajönni. 
A 3-as csapat már menteni indult, közösen a Francia 
Barlangi Mentőszolgálattal. A 3. napon tudtak csak 
kiszabadulni a víz fogságából, miután az esőzés 
elállt és a szifon vize leapadt.

Az 1985. évi expedíció során sikerült újra ellá
togatni a barlangba. A polgármestertől kapott a 
magyar csapat leszállási engedélyt egy angol kutató- 
csoporttal együtt. —500 m-ig telefon volt kiépítve, 
itt kapták meg a kutatók a felszíni időjárásjelentést. 
A magyar csoport idáig ismerhette meg a barlangot, 
eddig szólt az engedély. Angol társaik, miután 
megkapták a felszíni időjárásjelentést, tovább
indultak a végpont felé.
A Pireneusok legmélyebb barlangjai

A Franciaország és Spanyolország határán fekvő 
Pireneusokban vannak Franciaország leglátványo
sabb karsztterületei, a mészkőcsúcsok 600 és 2 500 
m magasságra emelkednek. Az évi csapadék átlaga 
1200 mm körül mozog. A hegység nagyon törede
zett, tipikus magashegyvidéki karsztterület. Francia- 
országban itt található a legtöbb barlang. Jelenleg 
a Pierre Saint-Martin a legmélyebb barlang (—1342 
m), a spanyolországi oldalon pedig a Puerta de 
Illamina (BU56) (—1338 m), a hegység második 
legmélyebb barlangja.
A Pierre Saint-Martin-barlang

A barlang bejáratát 1950-ben Georges Lépineux 
vezetésével találták meg a francia—spanyol határ
kőnél. 1951-ben Max Cosyns vezetésével expedíció

érkezett és feltárták a —346 m mély Lépineux- 
aknát, az akna alján fekvő nagy teremmel együtt. 
Egy évvel később újabb járatokat, termeket fedeztek 
fel. A kutatás során Mareel Loubens életét vesztette, 
holttestét csak 2 év múlva tudták felszínre hozni. 
1954-ben tárták fel a barlangot a Verna-teremig. 
1960-ban a Francia Elektromos Művek alagutat 
fúrt (EDF alagút) a Verna-teremig, így könnyen 
meg lehetett közelíteni a végpontot. Spanyol kuta
tók 1961-ben a Verna-terem falán felfedeztek egy 
nyílást, ami a továbbjutást jelentette. 100 m-es 
sziklamászás után egy hatalmas járatot találtak, 
melyet Aranzadinak neveztek el.

Norbert Casteret és társai 1962-ben feltártak 
az Aranzadi-csarnok folytatásaképpen egy szűk ha- 
sadékrendszert —270 m mélységig. Egy spanyol és 
francia kutatókból álló csoport 1965-ben az Arlasi- 
hegyszorosban felfedezett egy mély barlangot, a 
D9-et, melyet Tété Sauvage-nak (Vadfejnek) nevez
tek el.

1965-ben megalakult az ARS1P, a Pierre Saint- 
Martin-barlangot kutató nemzetközi szervezet, 
melynek feladata koordinálni az expedíciókat, 
összegezni az eredményeket, vigyázni a barlang- 
kutatók biztonságára. Miehel Douat és Rabén 
Gómez megtalálták 1984 m magasságban a 4. bejá
ratot. Még abban az évben az angol BristolExplorers 
Klub tagjai felfedezték az SC 3 barlangot.

Az 1985—86. évi magyar expedíciók a Pierre 
Saint-Martin-barlangban és környékén

A Pireneusok nyugati részén található Pierre 
Saint-Martin-barlangot Pau városból közelíthetjük 
meg. A barlangrendszer kutatására mindkét alka
lommal az ARSIP adott engedélyt. Korábbi kuta
tások során a felső járatokat gyakorlatilag fel
tárták. Ezért a magyar csoport tagjai inkább az 
alsóbb régiókban próbáltak kutatni. A feltételezés 
az volt, hogy vagy a végpontról, vagy pedig a fel
színen kutatva találjanak összefüggést az esetleges 
alsóbb barlangok között.

Az 1985. évi vállalkozást Mareel Loubens emlék
táblájának megkoszorúzásával kezdték, majd a 
Lépineux-aknánál levő földalatti sírnál rótták le 
tiszteletüket. A barlangban mintákat gyűjtöttek, 
tudományos megfigyeléseket végeztek, filmeztek. 
Egy csoport felmászott a Verna-terem 100 m-es 
sziklafalán és az Aranzadi-járaton keresztül a vég
pont felé —1250 m-ig jutott el. Sajnos itt komolyabb 
kutatást nem tudtak végezni, mivel a vártnál nehe
zebb volt az útvonal. A bentlévő csehszlovák köte
lek és felszerelések balesetveszélyesek voltak, többek 
között emiatt halt meg egy csehszlovák kutató egy 
hónappal a magyar expedíció érkezése előtt.

A Pierre Saint-Martin-barlang kutatása során 
tanulmányozták a Verna-termet, amely szabályos 
köralakú, 270 m hosszú, 230 m széles, a boltozat 
kupola formájú, az alját hatalmas kövek borítják. 
A St. Vincent-folyó vízesést alkot a teremben, óriási 
dübörgés kíséretében nyelődik el és a Kakouetta- 
völgyben lép ki a barlangból. Vízhozama másod
percenként 20 000 liter. Ez a folyó alakította ki a 
Verna-termet az Amont-járatból az Aranzadi-járat
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felé haladva, miközben az élére állt mészkő és pala 
határán utat talált magának, egyre koptatva az 
elnyelődési krátert. Ezzel egyidejűleg elkezdődött 
a felharapódzás a törésvonalak mentén.

A geológiailag nagyon érdekes vidéket a felszínen 
is tanulmányozták a magyar kutatók. AzEDF alagút 
és a Trou du Renard-barlang között félúton találtak 
két kis szűk barlangbejáratot, 920 m tengerszint 
feletti magasságban. Mérőkötelükkel —18 m mély
séget mértek, a barlang szélessége eredeti állapotban 
10 cm volt, ezt sikerült kézzel, botokkal úgy kibon
tani, hogy egy ember bele tudott állni és a szűk 
repedésen további barlangszakaszokat tudott meg
figyelni. A huzat is biztató volt: 1,5 m/sec. Idő 
hiányában azonban feltárni nem tudták. A hazai 
mérések és szerkesztések azt mutatták, hogy a két kis 
barlang tektonikai hasadékai a Pierre Saint-Martin 
végpont és a Trou du Renard-barlang közötti lég
vonal felé irányulnak. Feltételezésük az volt, hogy 
mindkét barlang összeköttetésbe hozható a Pierre 
Saint-Martin rendszerével és a környező barlangok
kal. Ezen fellelkesülve újabb expedíciót szerveztek.

A Pannonia-barláng feltárása
Az 1986. évi expedíció tagjai megérkezésükkor 

rögtön elkezdték a feltáró munkálatokat. Lyukat 
fúrtak a robbanótölteteknek, és Rubén Gómez veze
tésével kirobbantották a barlang bejárati szűküle
teit. A szűkület kirobbantása után újabb szűkület 
következett, így nagyon sokat kellett robbantani. 
A Pannonia-barlang végül is megnyílt és —10 m-t 
ereszkedhettek. Ezután megint szűkület következett, 
biztató további részekkel. Robbantással eltávolí
tották a szűkületeket és egy 4 m-es, illetve egy 6 m-s 
kürtőt sikerült feltárni. Itt újabb szűkület zárta el 
az utat, de idő hiányában abba kellett hagyni a 
további kutatást. Az egyhetes kutatási időtartam 
alatt sikerült a Pannonia-barlangot feltárni (2. 
ábra).

A másik barlangba a sok robbantás ellenére sem 
tudtak bejutni. A vélemény a barlangrendszerrel 
kapcsolatban az előző évihez képest nem változott. 
Ezt igazolta, hogy francia barlangkutatók a Pierre 
Saint-Martin- és a Trou du Renard-barlangrend- 
szerben olyan járatokat tártak fel, amelyek a két 
barlangot, illetve a Pannonia-barlangot megközelí
tették.

A magyar barlangkutatók ennyivel tudtak hozzá
járulni 1986-ban a Pierre Saint-Martin-barlang- 
rendszer kutatásához. Michel Douat, az ARSIP 
elnöke megköszönte munkájukat, tájékoztatva 
őket arról, hogy nagyon sok külföldi csoport kutatja 
ezt a rendszert robbantásos módszerrel és hasonló 
eredménnyel.

A Hanté-Savóié barlangjai
A hegység az Alpok Ny-i peremén, a Genfi-tótól 

D—DK-re fekszik, átmérője 10—15 km. Meredek 
sziklafalai jól áttekinthető és elkülöníthető geológiai 
rétegsorokból állnak. A tipikus alpesi magas- 
hegységet nyáron is jég borítja, gleccserei bővizű 
patakokat táplálnak. Átlagos magassága 2500— 
3000 m között van. A hegységet jó utakon, köny-

2. ábra. A Pannonia-barlang függőleges metszete

nyen meg lehet közelíteni. A hegy lábától csak 
gyalogosan, hegymászással lehet a felsőbb gerince
ket és csúcsokat elérni, 1000—1500 m-es szint- 
különbség megtétele után. A Pireneusokhoz és a 
Vercors-hegységhez képest itt tehát nehezebb a 
közlekedés, a barlangkutatás is később kezdődött 
itt el. 1963-ban a Vulkán Barlangkutató Csoport 
fedezte fel a Jean-Bernard-barlangot. A hegység 
legmélyebb barlangjai: Mirolda-barlang — 1030 m, 
a Petit Loir/TV 1 —768 m, a Sans Bet —685 m, a 
Combé des Foges —577 m, a Trois Barbus —382 m, 
a Karén —369 m, a Morts-Vivants —365 m, az 
LP9 —358 m. A hegységben jelenleg is folynak a 
feltáró munkálatok.

A Jean-Bernard-barlang
—1535 m mélységével jelenleg a világ legmélyebb 

barlangja. Megközelíthető Samoéns faluból a 
Vallon des Chambres völgyben fölfelé haladva a 
Foillis menedékházig. A menedékház fölött 1860 m 
tengerszint feletti magasságban találhatók a feltáró 
bejáratok: a V4, V5, V6 és V I1., 2 150 m tszf. 
magasságban a B19, 2 190 m-nél a B22, 2 210 m-nél 
a B21-es bejárat. A barlang 30°-os dőlésszögű réteg
sor mentén alakult ki, triász mészkőben.

A barlangot nyáron könnyű megközelíteni, 
ilyenkor azonban a hóolvadásból eredő vízfolyások 
a barlang szifonjait felduzzasztják, és csak —550 
m-ig, a Jean Dupont-vízesésig biztonságos a köz
lekedés. Ha valaki végig szeretné járni a barlangot 
(—1455 m-ig juthat, mivel a barlang alsó részét 3
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szifon képezi, melyet csak búvárok tudnak bejárni), 
a februári indulási időpont a legalkalmasabb, ami
kor nem folyik be patak a barlangba. Ebben az 
időpontban viszont a barlang megközelítése ne
hezebb a hó miatt.

A barlang tipikus alpesi jellegű, a bejárati sza
kaszon jégcsap-képződmények gyönyörködtetik a 
kutatót. A további szakaszok szűicek, 30°-os Iejtésű- 
ek, kevés a cseppkő, melyeket az árvizek letörnek, 
képződésüket a hideg idő befolyásolja. A barlang 
alsóbb részei már tágabbak, melegebbek. A techni
kai bejárás aránylag könnyű, mert jó minőségű 
nittek, szerelések vannak beépítve a barlangba. 
A vízesések miatt jellemzők az 5— 15 m vízszintes 
elhúzások.

Az 1985—86. évi expedíciók a Jean-Bernard-bar- 
langban

A magyar kutatócsoport Samoéns falutól 1 km-re 
létesített tábort. Első megérkezésük alkalmával, egy 
filmes csoport dr. Temesvári Péter vezetésével el
indult fel a hegyre a Foillis menedékházig, majd 
följebb a barlang bejáratáig. Délután már a tábor
ban nézhették meg a videofelvételeket, melyek 
alapul szolgáltak a barlangos vállalkozás meg
tervezéséhez. Itt ez a csoport volt az első magyar 
expedíció. A barlangi túrát —550 m-ig tervezték. 
A leszállás a V4 bejáraton történt. A túrát a Jean 
Dupont-vízesésig tették meg (—550 m), itt elhelyez
ték a magukkal vitt zászlót és a nemzetiszínű szalag 
egy darabkáját. A csoport tagjai Kökény Károly, 
Vozák László és Kardos László voltak. Kiérkezéskor 
cseréltek a felszíni biztosító csapattal, akik elvégez
ték a kiszerelést. A tagok Gálán Mihály, Tohai István 
és Kardos Attila voltak.

Az 1986. évi expedíció célja az volt, hogy újabb 
csoporttársaikat is megismertessék a Jean-Bernard- 
barlanggal és arról tv-filmet forgassanak. A barlan
got a 40 m mélyen levő Savoyard-aknáig sikerült 
lefilmezni. Ezúttal találkoztak a területet kutató 
Vulkán Barlangkutató csoporttal is, akik beszámol
tak arról, hogy újabb barlangokat kutatnak a terü
leten. Feltételezésük szerint a Jean-Bernard-barlang- 
gal párhuzamos rendszerről van szó, s az esetleg 
mélyebb barlang lesz. Másnap a magyarok is velük 
tartottak a kutatási területre. A feltárás itt szintén 
robbantásos barlangtágítással kezdődött. A bar
lang megnyílt, sajnos a további kutatásban már nem 
tudtak részt venni.

Az expedíciók tapasztalatai
Nagyon fontos volt az egyéves felkészülés, közös 

gyakorlás. A különféle csoportokból kikerült tagok 
sokat segítettek egymásnak. Az expedíciók ideje 
alatt kisebb-nagyobb problémák jelentkeztek, mert 
mindkét alkalommal elég vegyes volt a csoport 
összetétele. Feladataikat, a kitűzött célokat mindkét 
esetben teljesítették. A gyakorlati feladatok teljesí
tésénél baleset nem történt. A hozott vizsgálati 
anyagok tudományos feldolgozása folyamatban van. 
A Franciaországban történt kutatásokról jelentést 
küldtek az ARSIP számára. A Francia Barlangkuta
tó Szövetség elismerően nyilatkozott a munkáról.

A szervező csoport ezúton mond köszönetét az 
Álba Regia Barlangkutató Csoportnak, a Ferenc
városi Természetbarát Sportkör Barlangkutató Szak
osztályának, a Tisza földvári Hajnóczy József Gim
názium Barlangkutató Csoportjának, a Gépipari 
Spartacus SE Lóczy Lajos Barlangkutató Csoport
jának, az Acheron Barlangkutató Csoportnak, a Mis
kolci Marcéi Loubens Barlangkutató Csoportnak, a 
Mecseki Karsztkutató Csoportnak és a Vakond 
Barlangkutató Csoportnak, és mindazoknak akik az 
expedíciókat támogatták.

Kardos László 
Budapest 
Jászladány u. 55. 
1172

I R O D A L O M

ARSIP (1966-1976): L ’ARSIP á 10 ans -  ARSIP  
ARSIP (1980): Bulletin de 1’ARSIP -  ARSIP 
BAUDOUIN LISMONDE (1981): Paysages du Vercors Sou- 

terrain
CH. STERINGOTS (1966): Les récentes explorations dans les 

réseaux amont du Gouffre de la Pierre Saint-M artin — Paris 
ER1C GILLI (1984): Recherches sur le creusement et la stabilite 

des grands volumes karstiques souterrains — Université de 
Provence Aix , Marseille, Laboratoire de Géologie appliquée. 

HAROUN TAZ1EFF (1952): Le gouffre de la Pierre Saint-M ar
tin — B. Arthaud, Grenoble

JEAN-FRANCOIS PERNETTE (1982): Des Gouffres de la 
Pierre-Saint-M artin-S.N.M .J. — Pau 

MICHEL DOUAT (1985:) Spéléo Sportive á la Pierre Saint- 
M artin — Édisud La Calade, Aix-en-Provence 

MICHEL DOUAT, JEAN-FRANCOIS PERNETTE (1986): Les 
Canyons du Pays Basque P — rofils et Couleurs 

NORBERT CASTERET (1962): Epilogue á la Pierre Saint- 
M artin — Spelunca

PAUL COURBON (1979) : Atlas des G rands Gouffres du Monde
— Jeanne Laffitte, Marseille

PHILIP WINKLER (1976): NASA The Report o f the European 
Region o f the National Speleological Society Expedition to  the 
Gouffre de la Pierre St. M artin, Francé — USA 

PIERRE MIN VIELLE (1977) : Grottes et Canyons -  Denoél, 
Paris

PIERRE RIAS (1981): —1 455 Metres et Apres? — Record du 
Monde Speleo-Samoéns

RICHARD MAIRE (1973): Recherches Geomorphologiques 
dans le massif du Haut-Gouffre et de ses Bordures — NICE 

RICHARD M AIRE (1981) : Actes du Colloque de seyssins sur le 
K arst — Federation Francai se de Speleologie, Paris 

RICHARD M AIRE (1982) : Haute Savoia -  Ed is ion 
RICHARD MAIRE (1982): Recherches hydrogéomorphologi- 

ques et spéléologiques sur le bassin-versant du Saint-Georges 
et le réseau du BU 56 ( —1 338 m) (Navarre et Pyrénées Atlan- 
tiques) — Revue de Géographie Alpine, L X X —1982 —3.

RUBÉN GÓMEZ (1984): L’aménagement de la Pierre Saint- 
M artin — Spelunca

S. SARTHOU J . - J .  BACH (1980): Massif du Vercors Royans
— Didier Richard — Grenoble

IN THE DEEPEST CAVES OF FRANCÉ

Author narrates the history of the two Hungárián 
expeditions aiming at touring in the deepest caves 
of Francé. The first expedition took piacé in 1985 
and the Réseau de la Pierre Saint-Martin, was visited. 
In the same year, the Réseau Rhododendrons-Berger 
of Monts Vercors followed and finally in 1986 they 
ended up in the Réseau Jean-Bernard of Haute- 
Savoie. Alsó in 1986 a 20 m deep shaft was found in 
the vicinity of the Pierre Saint-Martin Cave and 
named Pannónia Cave.

Author briefly cutlines the way of preparation fór 
the expeditions and the experience gathered.
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