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A Nemzetközi Barlangtani Unió (Unión Internationale de Spéléologie - UIS) 1965-ben a jugoszláviai 
Ljubljana-Postojna helyszínnel megrendezett 4. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus (International 
Congress of Speleology - ICS) szeptember 16-i zárónapján alakult meg. Ez az UIS születésnapja. Ekkor 
fogadták el az Alapszabályt, megválasztották az első vezetőséget (UIS Bureau) és elhatározták, hogy négy 
évente kongresszust tartanak. A legutóbbi, 2013-ban Brnoban (Cseh Köztársaság) megtartott immáron 16. 
ICS alkalmával már a 13. UIS Bureau került megválasztásra. Az elmúlt 50 évben 10 elnök és összesen 
33 ország szpeleológusai voltak az UIS Bureau tagjai, a szervezet irányítói. Jelenleg közel 60 tagországa 
van a Szlovéniában bejegyzett és a 70 éve alakított, mára a világ egyik vezető ilyen intézményévé vált 
postojnai Karszt Kutató Intézetben található székhellyel működő szervezetnek.

119



Az 50. évforduló megünneplésére a Postojnai-barlangban, az 1993 óta évente megrendezett Nemzet
közi Karszt Iskola (International Karstological School) keretei között került sor. Az esemény fővédnöke 
Borút Pahor, Szlovénia államelnöke volt. A résztvevők között megtalálhatók voltak a szlovén kormány 
és a helyi önkormányzat képviselői, az UIS Bureau volt és jelenlegi tagjai, valamint 36 ország 252 kép
viselője, köztük Arrigo Cigna, aki 50 éve a megalakuláskor is jelen volt. Magyarországot Egri Csaba, 
Fekete Zsombor, Fleck Nóra, Gáti Attila, Hazslinszky Tamás, Hegedűs Gyula, dr. Leél-Össy Szabolcs, 
Sűrű Péter és Timkó Attila képviselte. Az ünnepség megnyitóján a szlovén és az Európai Unió himnusza 
után a Slovenian Police Brass Quintet eljátszotta azt a zeneművet, amelyet Alojz Srebotnjak az 1965. évi 
4. ICS megnyitójára komponált.

Az üdvözlő beszédek elhangzása után rövid kultúrprogramot élvezhettek a résztvevők. Ezt követően 
a barlang bejárat mellett található szálloda báltermében bankettel folytatódott az ünneplés. Kyung-Sik 
Woo, az UIS elnökének köszöntője után díjak átadására került sor, majd kötetlen formában a barátságok 
és szakmai kapcsolatok további mélyítésével folytatódott az este.

Az évfordulóra a Szlovén Posta bélyeget, képeslapot és emlékborítékot jelentetett meg. Ugyancsak 
az évfordulóra jelent meg Jósé Ayrton Labegelini, az UIS egyik korábbi elnökének a szervezet 50 évét 
bemutató könyve (Fifty years of the UIS, 1965-2015).

Hegedűs Gyula
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(fotó: Peter Gedei)
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MONTENEGRÓ 2015-2016

2015 és 2016 augusztusában két újabb magyar expedíció indult Montenegróba, a Kotori-öböltől K-re 
magasodó karsztvidék barlangjainak feltárására; ami az utóbbi 12 évben - az olaszországi Canin-fennsík 
után - a Társulat második rendszeres külföldi programjává vált. A terület igazolta az első tapasztala
tok alapján (KISS—TAKACSNÉ, 2006) feltételezett jelentős kutatási potenciált: eddig nem volt egyetlen 
olyan esztendő sem, amikor az átlag 2 kilométer új feltárás mellett - további idő hiányában - ne kellett 
volna nyitott végpontokról is visszafordulni, és a talált újabb bejáratok közül ne maradt volna néhány 
felderítetlenül...
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