
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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Az expedíciók előzményei
A kutatott terület jelenleg már kb. 45 km--t fed le, s hagyományos táborhelyünk, a Njegusi-polje 

mellett magában foglalja az azt É-ról szegélyező hegyvidék egy részét, valamint a tőle D-re emelkedő. 
1952 óta nemzeti park státuszt élvező Lovcen-vonulat főtömegét is. Az utolsó eljegesedés gleccsereinek 
hordalékfoltjait leszámítva, e térség egésze felső-triász és jura mészkövekből épül fel; legalacsonyabb 
pontja a polje talpsíkja (845 m tszf), a legmagasabb pedig a Stirovnik-csúcs (1749 m tszf). Az évtize
dekkel ezelőtt végzett néhány víznyomjelzés alapján, a nyílt karsztfelszínen elnyelödő-beszivárgó vizek 
a Kotori-öböl mentén fakadó nagy karsztforrásokban (Ljuta, Skurda, Gurdic) lépnek ismét a felszínre.

E területen az eddigi expedíciók során már 170 barlangot jártunk be; közülük 7 haladta meg az 1 km 
hosszt és/vagy a -200 m mélységet, további öt az 500 és/vagy -100 m-t, s még 28 barlang bizonyult 
mélyebbnek -50 m-nél (7. ábra). Korábbi ismertséget tanúsító irodalmi adatot vagy helyszíni nyomokat 
viszont mindössze 30 objektumnál találtunk; amelyek átvizsgálása aNjegusi-polje két nagy barlangjában 
látványos eredményeket hozott. Az osztrák G. Lahner által 1916-ban, a -310 m (a mi mérésünk szerint 
„csak” -285 m) mélységben lévő szifonig feltárt Duboki rfo-ban már a legelső expedíción egy új oldalágat 
sikerült felfedezni; majd a 2005-2006. évi akciók során búváraink leküzdve az előző merülőket visszafor
dulásra késztető aknák sorozatát, elérték a -506 m-en elhelyezkedő második szifont. Ehhez fűződik a ma
gyar barlangkutatás történetében az első szifonon túli bivak is, s az összesen 850 m új járattal a barlang 
hossza 2,5 km-re emelkedett. Egy 1988-as angol feltárást, az általunk Montenegró híres uralkodójáról 
elnevezett Njegos-barlangot 2004-ben kezdtük kutatni. Itt egy ablak kimászásával még abban az évben 
1 km-t jutottunk tovább; s 2007-re elértük a mélypontot jelentő szifont (a főbejárat alatt -350 m, az utóbb 
talált felső bejárattól -382 m mélységben). Akkori 3,5 km-ével a rendszer már az ország második leghosz- 
szabbja volt, a DK-i labirintus 2009. évi felfedezésével pedig azóta a 6 km-t is átlépte.

1. ábra. A kutatott terület és a tárgyalt barlangok elhelyezkedése 
(jelmagyarázat: • 500 és/vagy -100 m-t meghaladó barlang;

• 200 és/vagy -50 m-t meghaladó barlang)
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A Lovcen már ismert barlangjai közül a legjelentősebb eredményeket a Stirovnik Ny-i előterében nyíló 
Jeges-barlangban értük el (ahol a szlovének 1959-ben -110 m-ig jutottak). Itt egy kis bejövő szifon 
2006. évi leszívásával a 330 m hosszúságú és -223 m mélységbe vezető K-i ág tárult fel ; majd a barlang 
kutatása tavaly vett új fordulatot: az addig észrevétlen Ny-i ágban rejtőző összekötő járat felfedezésével 
a Kétlyukú-Jeges-rendszer részévé vált...

A poljétől É-ra emelkedő, s szakadéktöbrök százaival tagolt felszínü Vrsanj-fennsík két nagy barlangja 
viszont már teljes egészében magyar feltárás. Az aknák és szűk meanderek váltakozásából álló Nyúl-likát 
2006-2013 között - előbb a huzat, lejjebb a víz útját követve - kb. 1,8 km hosszban és -400 m mélységig, 
egy azóta is bejáratlan újabb aknáig sikerült felderíteni. Az ettől párszáz m-re nyíló, 2010-2012 között 
feltárt Bogos-barlang pedig -250 m alatt tágas, szintes folyosók szerteágazó rendszerére torkollott rá, 
amelynek mélypontjait kis tavak töltik ki; e barlang kb. 2 km-es hosszának zömét ezek a járatok alkotják.

Ezzel egyidejűleg kezdődött meg a Jezerski vrh (a Lovcen második legmagasabb csúcsa) K-i lábánál 
talált, s a térség úttörő kutatójáról elnevezett Lahner-barlang felderítése is. Az aknákkal lépcsőzött, több 
ágból táplálkozó meanderben 2011 nyarán már -240 m-ig jutottunk, s bár az ott lévő hatalmas omla- 
dékzónán sikerült áttörni; a következő akadályt, a nem sokkal mögötte elért szűkületet még nem tudtuk 
legyőzni.

Végül az eddigi legnagyobb felfedezésnek a Stirovnik alatt 2009 óta kutatott Kétlyukú-barlang bi
zonyult, ahol a további feltárások kulcsát a bejárati akna oldalablaka jelentette. Innen előbb egy NyÉNy 
felé tartó aktív meanderbe, majd 2013-ban több szintben szerteágazó járatok egész labirintusába sikerült 
bejutni. Az ekkor már 4,6 km hosszú barlangban nemcsak a számos nyitott végpont kínált további esé
lyeket: patakos főágának a régóta ismert Jeges-barlang alá-mellé nyúló helyzete felvetette az összeköté
sük lehetőségét is. Amint kiderült, a Kétlyukú-Jeges- 
szelvényének felső részeit kellett alaposabban át
vizsgálni; a főág folyásirányú felderítésének foly
tatásával pedig a rendszer kiterjedése az expedíció 
végére elérte a 6 km/-410 m-t, ahol a mélyponton 
a patak egy jó 30 m szélességű, beláthatlan mély
ségű aknába bukott alá...

A Kétlyukú-Jeges-rendszer továbbkutatása
A 2015. augusztus 1-15. között, összesen 100 fő 

résztvételével lebonyolított 13. expedíció elsődle
ges célpontja - természetesen - a Kétlyukú-Jeges- 
rendszer volt, ahol a kutatások folytatása nemcsak 
figyelemre méltó, de kettős magyar rekordnak szá
mító eredményt hozott.

Itt az első naptól kezdve az utolsóig, a három 
egymást váltó (5 illetve 4^4 napos) bivak mellett 
még napi 2-3 leszálló brigáddal folyt a munka, amit 
elősegített a mélyzónának immár a Jeges-bejárat fe
lőli, gyorsabb megközelíthetősége is. A két bejárati 
akna és a patakos főág alsó szakaszán, az addig sze
líden meanderezö járatot felváltó akna- és letörés
sorozat beszerelése augusztus 5-én érte el a végpon
ton tátongó, ismeretlen mélységű Hubertusz-aknát, 
ám annak talpa még két műszakkal lejjebbről sem 
látszott...

■rendszer tavalyi „megszületéséhez” csupán a Jeges

A Hubertusz-akna előtti letörés-sorozat 
(fotó: Berentés Ágnes)
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2. ábra — A Kétlyukú-Jeges-rendszer poligon-hosszmetszete a 2015. évi feltárásokkal

A legszűkebb részén is 15 m átmérőjű aknában a biztonságos kötélpálya kialakítását a befolyó patak 
vízesésén kívül némi spontán köhullás is nehezítette, a direkt mélysége pedig végül 281 m-nek (sőt, 
teljes függőleges kiterjedése a beszállás fölött még látható szakasszal együtt 312 m-nek) bizonyult, azaz 
magyar feltárásként tudomásunk szerint az eddigi legmélyebb egytagú akna. Az alatta meredeken KDK 
felé tartó járatot sajnos rövidesen visszaduzzadási nyomokat is mutató omladék zárta le; de -715 m-re 
növekedett mélységével a Kétlyukú így is a magyarok által feltárt eddigi legmélyebb barlanggá vált.

A mélypont támadása mellett folytattuk a rendszer egyéb kérdőjeleinek felderítését is. Ezek során 
a legjelentősebb, közel 500 m-es továbbjutás a főági patak bejövő szakaszán történt; ami kb. 200 m után 
kettéválva, mindkét ágával a Kétlyukú bejárati aknája alatt még 2009-ben megismert Osfosszil felé vezet, 
elért végpontjait felülről betorkolló aknák alkotják. Az ENy felé tartó Orca-ág folytatását 350 m, a foági 
aknasor előtti Agyagos-oldalágat pedig 150 m hosszban sikerült feltárni (az előbbi végét omladékzóna 
zárja le, míg az utóbbi egy felülről érkező akna alá vezet); s egy új járattal bővült a Jeges-barlang 
2007-ben felfedezett K-i ágának felső vége is. Mindezekkel a rendszer ismert hossza elérte a 7,4 km-t 
(2. ábra), így 2015-ben Montenegró második leghosszabb és - a csehek által feltárt írón Deep (-1162 m, 
Maganik) illetve a Jama na Vjetrenim brdima (-775 m, Durmitor) mögött - a harmadik legmélyebb bar
langjává lépett elő!

A 2016. évi expedíción (ahol egy erdélyi és több rozsnyói kutatón kívül már 2-2 szerb és amerikai bar
langász is színesítette a rekord-létszámú, összesen 120 fős csapatot) a legtöbb energiát ismét e rendszer 
kutatására fordítottuk: itt 6 végponton, átlag napi 3 brigádban folyt párhuzamosan a munka. A legnagyobb 
várakozás érthetően a hatalmas Hubertusz-akna tavaly kimászott ablaka mögött mutatkozó további aknák 
felderítését előzte meg. Ehhez először is az ablakhoz vezető majomhíd kiváltására egy laza dupla híd lett 
beépítve, majd onnan az öt maratoni (18-22 órás) akció tagjai egy 606 m mélységbe vivő tágas aknasort 
és mellette két szőkébb mellékaknát tártak fel. Mindezek összesen 473 m-rel gyarapították a rendszer 
felmért hosszát, ám a titkon remélt eredményt, azaz a Hubertusz-akna alatti mélypontot eltorlaszoló om
ladék megkerülését nem sikerült elérni: az aknasor alján egy kis szifonból érkező, ismeretlen eredetű víz
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folyás alig 20 m után egy járhatatlanul szűk hasadékban tűnt el. Némi kárpótlásul az egyébként porszáraz 
Lisztes-ág feltárása Montenegróban még sosem látott képződményekkel: gipsz- és aragonitkristályokkal, 
illetve mattfehér huntit(?)-csomócskákkal bővítette a barlang kiválás-együttesét.

A további kérdőjelek közül befejeződött a patakos főág felső végét alkotó Vegyész-ágnak, a bejáratközeli 
zónába eső Loreley-akna ablakának, és a főág középső része fölött húzódó Bivakfosszil folytatásának a fel
derítése is. Ezek együttesen mintegy 300 m új feltárást: az első kettő esetében „csak” felfelé tartva elágazó 
és elszükülö meandereket eredményeztek; a Bivaltfosszil végül szintén elszükülő folytatása azonban egy 
újabb, a Tízlábú disznó-akna kiváltását lehetővé tévő összeköttetést is teremtett a főág felé.

A rendszer kisebbik tagját képviselő Jeges-barlangban pedig a kutatások folytatása igazi meglepetést 
hozott. A 2007-ben bejárt és felmért K-i ág 80-as aknájának ismételt átvizsgálása ugyanis kiderítette, 
hogy az aljára szemből lenyúló törmeléklejtő fölött a járat nem záródik, hanem egy újabb aknába bukik 
alá, ami 30 m-rel lejjebb a Kétlyukúba, a Hubertusz-akna előtti szakasz Kantyútlan-aknájának ablakába 
lyukad bele! Egy kétnapos villámbivak aztán (az ág felső végén történt 50 m-es továbbjutás mellett) 
újabb fejleményekhez vezetett. Kiderült, hogy az új aknából (ami egy szokatlan színű és formájú csepp- 
köalakzatról a Vérpulyka nevet kapta) nyíló fosszil pontosan a Hubertusz-aknához vezető járat fölött 
halad; s nemcsak további összenyílásokat, de - bár a kőszórás veszélye miatt a feltárását most nem le
hetett folytatni - talán egy újabb lehetőséget is kínál az immár 8,3 km összhosszúságúra növekedett 
Kétlyukú-Jeges-rendszer végomladékának megkerülésére.

Részlet a Bogos-barlang mélyzónájából (fotó: Berentés Ágnes)

További eredmények
Persze a két expedíció során más 

barlangokban is folyt a munka. ANje- 
gos-barlang DK-i labirintusának to- 
vábbkutatását célzó bivakos akciók 
keretében 2015-ben az ÉNy-i nagy 
fosszilis folyosóhoz vezető ún. ke
rülőjárat oldalágában történt kisebb 
továbbjutás (ami az iránya alapján 
valószínűleg a 2008-ban felfedezett 
Afrika-ágba fog majd visszakötni); 
s ígéretesen alakult az ENy-i vég
ponton lévő Moria-terem kimászá
sa is: sikerült elérni a terem tetejé
be nyíló második kürtő torkolatát, 
ahonnan két tágas, meredeken felfe
lé tartó járat látszik. A 2016. évi bivak pedig a DNy-i ág két fennmaradt kérdőjelét támadta. Az idetorkolló 
tágas kürtő kimászása kb. 24 m magasságba ért fel (a vége még nem látszik), s a kürtőből csordogáló víz 
elfolyását követve, kb. 50 m előrejutás történt a huzatoló végponti omladékban is. A barlang ismert hossza 
a már felmért 6089 m alapján eléri a 6,3 km-t.

A Lahner-barlang végponti szűkületén viszont továbbra sem sikerült áthatolni (még a patakba bele- 
fekve se). Itt új feltárásként 2015-ben csak egy rövid felső meanderszakasz bejárásáról számolhatunk 
be a barlang vízfolyását bevezető Patakos-ágban', míg 2016-ban a 220—230 m mélységben húzódó om- 
ladékzóna és a végpont közötti szakaszon a Rezsi-álma-kürtő kimászásával egy termecskét, ugyanitt és 
a -130 m körüli zónában pedig kisebb átkötő járatokat sikerült felderíteni jó 100 m együttes hosszúság
ban. A térképezés terén azonban számottevő előrelépés történt: a felmérés már -255,6 m-ig jutott (ami 
alátámasztja a még kb. 80 m-rel arrébb és 20—30 m-rel lejjebb lévő végpont korábban becsült -280 m-es 
mélységét), s az eddig felmért 1058 m alapján a barlang feltárt hossza megközelíti az 1,3 km-t.
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A Pec előcsarnokának végén tátongó aknaszáj 
(fotó: Hegedűs András)

2016-ban újraindítottuk a Bogos-barlang évek 
óta „hanyagolt” kutatását is. A -250 m alatti mély
zóna számos kérdőjeles végontja közül a Vízipók- 
ágban két, az Ajándék-ágban és az A lagyagos-szi- 
fon után pedig egy-egy oldaljáratot tártunk fel kb. 
150 m együttes hosszban; de a dokumentáltan is
mert szakaszok hossza ezekkel sem lépi túl a 2012- 
ben becsült 2 km-t.

E nagy barlangok kutatása mellett megkíséreltük 
a továbbjutást pár kisebb, de ígéretesen huzatoló 
barlangban is. Ezek közül a Dolovi határában, a sze
kérút szélén nyíló Bence-likában sikerült is a 2015. 
évi expedíció „Síim team”-jének áttörnie a végpon
ti szűkületet; de az alatta feltáruló meander -80 m 
mélységben sajnos végképp elszűkült. Egy kis pár
huzamos akna felderítése -82 m-re növelte a Jeges
sel szomszédos töbörben 2014-ben felfedezett Öt
órai tea mélységét is, ám az ott talált rozsdás dübel 
egyértelműen mutatta, hogy ebben a barlangban bi
zony már mások is jártak előttünk...

A két expedíció terepbejárásai 20, illetve 15 té
tellel gyarapították az általunk ismert barlangok 
számát; de az irodalmi adatok és helyszíni nyomok 
alapján közülük nyolc biztosan nem mi felfedezé
sünk. 2015 legnagyobb „fogása” pl. a fennsíkpere
men régóta keresett Pec azonosítása volt; amely
nek tágas előcsarnokáról és a mögötte tátongó 14 
másodperces aknáról az osztrák Lahner számolt be 
elsőként (az 1960-as években pedig már konkrét 
mélységadatok is jelentek meg róla: -214 m és -226 m). Az impozáns méretek dacára az akna fenekén 
nyoma sincs folytatásnak, a jó 30 m-re táguló, szintes talpat iszap és pár hollótetem borítja. 2016-ban pe
dig - egy helyi lakos információi alapján - sikerült végre megtalálni azt a Marusinska janta-l is, aminek 
az aljára Lahner - pont száz esztendővel azelőtt - a 80 méternyi hágcsó-készletével nem tudott lejutni. 
Sok nem hiányzott hozzá; a törmelékkitöltéssel záruló egytagú akna -93 m mélységűnek bizonyult.

Az új felfedezésnek számító objektumok zöme - a korábbi tapasztalatokkal összhangban - csak sze
rény kiteijedésű volt, a -50 m-es mélységet is csupán 1—1 képviselőjük haladta meg. Az aknasorral lépcsőzött, 
s nagy omladékos teremmel végződő Backo-barlangja bejáratát (183 m/-68 m) a Lóvéén Nemzeti Park 
volt igazgatója mutatta meg 2015-ben; míg a szintén egy hatalmas teremre torkolló Bukovicka junta 
(107 m/-93 m) szájához a szerb kutatótársak tolmácsolásának köszönhetően, egy Kranji do-i lakos veze
tett el 2016-ban.

Az összesen 2,1 illetve 1,8 km új feltárással és 4200 m-t meghaladó poligonméréssel, no meg a Két- 
lyukú-Jeges-rendszerben elért kettős magyar rekorddal a 13. és 14. expedíció méltó folytatása volt az ed
digieknek. A sikeres lebonyolításban - a résztvevők lelkesedésén és a már jól összekovácsolódott szerve
zőgárdán túlmenően bizonyára közrejátszott az évröl-évre fejlődő és mostanra szinte összkomfortossá 
vált tábori infrastruktúra, továbbá a terepmunkát segítő olyan „újítások” sora is, mint pl. a barlangok 
alapdokumentumait egy-egy törzslapra tömörítő tábori kataszter 2007. évi bevezetése, a már kutatott 
barlangok bejárati azonosítását könnyítő táblácskák kihelyezése, vagy a két legújabb: GPS-adatainknak 
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