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MAGYAR BARLANGÁSZOK ELŐSZÖR 2000 M MÉLYSÉG ALATT 
AVAGY A MAFC 2009. ÉVI NYÁRI TÚRÁJA

Bevezető
Egy hat nemzetből álló barlangász expedíció részeként alkalmunk nyílt eljutni a Föld jelenleg ismert 

legmélyebb barlangjába -  a cikk írása idején 2191 m mély Krubera-Voronya-barlangrendszerbe. Ezzel 
a vállalkozással a magyar barlangászok számára egyik utolsó ismeretlen karsztvidék adta meg magát: 
a Kaukázus hegyei alá komoly szervezett barlangászexpedícióval még nem jutott el hazánkfia ezelőtt. 
A 3,5 hetes vállalkozás a litván Aidas Gudaitis vezetése alatt zajlott, szoros együttműködésben a barlangot 
feltáró és azóta is kutató Ukrán Barlangász Szövetség helyszínen lévő expedíciójával.

Visszatekintés és előzmények
Mélyebbre és mélyebbre: mindannyiunk vágya, akik belekóstoltunk a barlangok világába. Egy bi

zonyos határig ugye könnyen adják magukat az eredmények kis hazánk barlangjaiban és mélységeiben. 
Ez felett (még inkább alatta) mindenképpen nehezedik a barlangász sorsa, nehezebben adják magukat 
az eredmények. Bár az elmúlt évtized alatt megváltoztak a geopolitikai körülmények, könnyebbé vált 
az utazás; mindig szívet melengető érzés egy mély barlangba leereszkedni, de már maga a felkészülés is 
sok kellemes perccel ajándékoz meg bennünket.

A 80-as években jutottak le először magyar barlangászok a bűvös 1000 m mélység alá, majd ’96-ban 
állította be egy több klubból álló „válogatott” a több mint 10 évig tartó mélységi rekordot: 1355 m a hor
vátországi Lukina Jama barlangban. Ennek megdöntésére tett kísérletet 2005-ben egy szintén vegyes 
csapat a spanyol Torca dél Cerro barlangjában, azonban az expedíciót egy sajnálatos és végzetes baleset 
következtében félbe kellett szakítani. Igazság szerint a 2000-es évek elején kicsit ki is került a barlan
gászok látóköréből és vágyaik kis tarisznyájából a mélységi rekord megdöntésének kísérlete, az akkor 
gőzerővel folyó Gortani kutatások teljesen lekötötték a rekorddöntögetők energiáit.

Miután az ottani kutatások szerkezete és aktivitása átrendeződött, a szabad energiák egy része túrák 
irányába ment el. Az információáramlás a világháló fejlődése miatt soha nem tapasztalt módon leegy
szerűsítette a kapcsolattartást külföldi barlangászokkal, és ezáltal új fejezet tudott megnyílni előttünk 
a túraszervezés és a lehetőségek tekintetében.

2005 nyarán a MAFC barlangászai meghívást kaptak a spanyolországi Aranonera-barlang kutatására 
szerveződött óriási (45 fö feletti részvétel) barlangásztáborba, ahova több alkalommal is vissza tudtunk 
térni. Az itt kialakult személyes kapcsolatok és barátságok teremtették meg annak a lehetőségét, hogy 
eljussuk a Kaukázus egyik legnagyobb, a Föld legmélyebb barlangjába. Érdekes csavar a sorstól: a Kau
kázusba Spanyolországon keresztül vezetett az utunk... Tehát az itt megismert litván barlangászok 2008- 
ban már tettek egy részletes ismerkedő túrát az Arabika-fennsíknak ebbe a barlangjába (is), és engedélyt 
kaptak a következő évre a legmélyebb pont elérésére. Mivel az előző szilvesztert nálunk töltötték Szögli
geten, szinte kézenfekvő volt a meghívás: vegyünk részt az ez évi Krubera-Voronya expedíciójukon!

A tervezés időszaka
Az expedíció céljai természetesen folyamatosan alakultak és módosultak a tervezés hónapjai során. 

Fő célként az expedíció szervezői a tavaly megkezdett vízszintregisztrációs mérések folytatását tűzték ki.
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Water Level: Chamber of Soviet Spelaeologists (-1710m)

A vizszint alakulása a Szovjet Barlangászok termében 2008. IX.-2009. VIII. között

A vizszint alakulása a Nagy Elágazásnál 2008. IX.-2009. VII. között
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Ekkor a barlangban 2 helyen vízszintregisztrálókat helyeztek el (17,10 m mélységben a Szovjet Bar
langászok termében és a Big Junction melletti szifonban 1800 m mélyen). Ezek a regisztrálók félórás 
gyakorisággal rögzítették a vízoszlop magasságát, annak hőmérsékletét, valamint egy kiegészítő mérő 
a légnyonyomást is (amennyiben a légnyomásmérő maga is nem kerül víz alá). Ezekből az adatokból, il
letve a vele azonos időben mért meteorológiai jellemzőkből, reményeink szerint, majd következtetéseket 
lehet levonni a legalsó szifonok „mögötti-alatti” járatok méretére. Tehát a tavaly letelepített regisztrálók 
leolvasása és újak telepítése volt az expedíció legfontosabb feladata. Az egyik új regisztráló helyének 
a barlang 2158 m mélyben lévő pontját, a Dva Kapitana-szifon felszínét szemelék ki. Ennek az elérésé
hez azonban keresztül kell merülni az 1980 m mélyen lévő Kvitochka-szifonon. Ehhez viszont le kellett 
vinni a megfelelő mennyiségű (térfogatú és súlyú) felszerelést. Ez lett tehát a fő feladatunk, egyszerűen 
fogalmazva: serpázni a búvárok cuccát. Mellékcélként egy tavaly megkezdett kürtőmászás folytatását, 
térképezést és szeméthordást határozva meg.

A létszámot és a felszerelést ezekhez a feladatokhoz kellett idomítani, és ehhez a már említett kommu
nikációs lehetőségeket maradéktalanul ki is használtuk. Csúcsidőszakban naponta mentek az ideiglenesen 
létrehozott levelezőlistára a levelek, kérdések és válaszok.

Az először 14-18 fősre tervezett expedíció létszáma a végére 20 fő lett, és a magyar kontingens is sze
rencsésen alakult: a kezdeti 2 főre szóló meghívást sikerült egy kis alkudozással 4 fősre emelni: Kucsera 
Márton (36), Németh Zsolt (39), Sass Lajos (39), Zih József (49).

A merüléshez szükséges búvárfelszereléseket a merülő búvárok állították és válogatták össze, ezzel 
nekünk nem sok dolgunk volt, szerencsére: nem is értünk hozzá. Egyébként is elég feladatot adott a saját 
személyes felszerelésünk kiválasztása.

A „búvármotyón” kívül litván barátaink vállalták az összes közös felszerelés és élelem beszerzését, 
mind a felszínre, mind a barlangba. Ez részükről nagy körültekintést igényelt és nagy felelőséggel járt, 
20 dühös és éhes barlangász nem a legjobb társaság. A többi felszereléssel (tartalék kötelek, karabinerek, 
hevederek, begek, mászócucc, tábori felszerelés) együtt kb. 1,5 tonna közös cucc! De összeállt!

A barlangban ránk váró körülményekről meglepően kevés adat és információ állt rendelkezésünkre. 
A hőmérsékletre vonatkozóan voltak elképzeléseink, melyeknek megfelelően a magashegyi barlangok
ban tapasztalt fázós 2-3 fokról indul majd a hőmérséklet a barlangban, és a végpont felé megközelíti 
a 7 fokot (ekkora mélységben már mindenképpen érezni és mérni lehet a Föld geotermikus hőjét is). 
Ennek megfelelően meleg aláöltözettel készültünk. Mivel 1410 m mélységben egy szabad tüdős merülés 
is várt ránk, illetve a térképen gyanúsan sok vízesés volt jelölve, második aláöltözetnek neoprénruhát 
szereztünk be. Ezzel eléggé formabontóvá váltunk, ugyanis rajtunk kívül és előttünk mindenki az orosz 
csodát, a „gidrokosztyümöt”, azaz a komplett gumiruhát (egybeöntött gumiruha, hason bebújva, majd 
ugyanott megcsomózva -  0% szellőzés, 100% befülledés; előre tudtuk) választotta és használta. Mi nem 
akartunk ilyen ormótlan és bizonytalan ruhát beszerezni, ami ráadásul egy esetleges árvíz kellemetlen 
fázós hatásait sem tudná megfelelő mértékben csillapítani. A hagyományos neoprénruházatot azonban 
nem lehet tartósan jelentős mellékhatások nélkül használni; az ún. neoprénbetegség hatásait, a vérző, 
feltört könyököt és térdhajlatokat többen ismertük már... Ennek megfelelően búvártársunk rendkívül 
hasznos tanácsát követve egy viszonylag új fejlesztésű, ún. extra streccs, extra lágy -  5 mm vastagsá
gú -  ruhát szereztünk be. A hozzávaló kapucnit luxusterméknek gondoltuk, a helyszínen azonban hálát 
adtunk a sorsnak meglétéért.

A világítás kényes kérdés volt, hiszen 9-11 napot terveztünk egyhuzamban a föld alatt tölteni. Karbid 
szerencsére nem engedélyezett, szerencsére, mert így megmenekültünk a rengeteg leszállítandó karbid és 
felszállítandó karbidmész súlyától... Tehát elektromos lámpa: megfelelő fényerővel, vízhatlansággal és 
tartós áramforrással. A „piacra” nemrég kikerült SCURION lámpákat választottuk, egyetlen ellenérvünk 
csak az ára lehetett volna, azonban egy jó kis alkudozással -  a csoportos beszerzés nagyságát és a túra 
céljait tekintve -  a gyártók jelentős kedvezményével ezen is sikerült faragni. Meg kell még említeni a na
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gyobb mennyiségű vízhatlan zsákot, melyek használatával személyes és alvós felszerelésünket kívántuk 
szárazon tartani a barlangban, a szifonon túl is... Sisak, overáll, slósz, szervezőink és „főnökünk” tanácsá
ra gyakorlatilag mindenből duplán kellett volna vinni, ezt mi persze nem gondoltuk komolyan...

A barlang, mint említettük, a Kaukázusban nyílik, egy gyakorlatilag nem létező állam területén. 
Abháziéban. A megközelítésre két fő lehetőség kínálkozott számunkra: repülő vagy vonat. Litván ba
rátainknak nem volt választásuk: vonat. Ők hozták ugyanis az összes felszerelést, 4 határon és 2 napon 
keresztül zötykölődtek a széles nyomtávú posztszovjet vasútvonalon Vilniustól Szocsiig, ahonnan az eny
hén szólva kaotikus orosz-abház határt gyalogosan lépték át. Az íreknek és spanyoloknak megint nem 
volt választásuk: a vonat elmondhatatlanul bonyolult, drága és hosszú lett volna, maradt a repülő. Egyedül 
nekünk volt választási lehetőségünk: a repülőt választottuk. Ez az időben történt foglalás és jegyvásárlás 
miatt csak egy kicsit volt drágább, mint a vonat, de majd 5 nappal volt rövidebb. A vízumbeszerzés körüli 
bonyodalmakat és nehézségeket egy nemrég alakult utazási iroda oldotta meg; segítökészségük és hozzá
állásuk minden szolgáltatást végző vállalkozás számára példamutató!!

A barlang és a terület rövid kutatástörténete
A barlang bejáratát 1960-ban grúz barlangászok találták meg, és tárták fel a bejárati 60 m-es aknát. 

A barlangot ők nevezték el Alexander Kruber orosz geográfusról, aki az 1910-es évek elején végzett úttörő 
kutatásokat a területen. A másik ismert nevét -  Voronya -  a bejáratában fészkelő nagyszámú havasi csókáról 
kapta; a kutatók azonban a Krubera nevet részesítik előnyben, a továbbiakban tehát mi is ezt használjuk.

A barlang tehát a Kaukázusban, Abháziában, az Arabika-fennsíkon és azon belül az Ortobalagan-völgy 
felső végében nyílik, 2256 m magasan, felső júra-alsó kréta mészkőben. A mészkőrétegek vastagsága és 
mennyisége megdöbbentő: a 2200-2400 m átlagos magasságú plató, ameddig csak a szem ellát, mészkő, 
és vastagságában a tenger szintje alá nyúlik le. Számottevő nem karsztosodó betelepült kőzetet nem írnak 
le a szakirodalmak, gyakorlatilag minden karsztosodásra alkalmas mészkőből van...

A barlang ismert életének a korai, szovjet éveiben hírhedt szűkületeire és nehézségeire jellemző, 
hogy csak pár elkötelezett híve járt oda kutatni és tágítani. Mélysége akkoriban 340 m volt, de 25 m 
mélységben két egyértelműen kecsegtető ablakot jelöltek a térképen... Nem is igen foglalkoztak vele, 
hiszen a közvetlen közelében lévő Kujbyshevskaja-barlangban a szisztematikus munka eredményeként 
450 (1981), 700 (1982), 900 (1985), majd 1986-ban 1110 m mélységet értek el. Munkájuk nehézségeire 
jellemző, hogy -700-on a továbbjutás 3 évig tartó bontás után lett meg. Ezt a barlangot végül összekötöt
ték a Genrikhova Bezdna-barlanggal, és ez után kapta az Arabika-rendszer nevet az új „szisztem”. Feltéte
lezték, hogy a Kruber is becsatlakozik majd a rendszerhez, és ezért fordítottak rá egy kicsit több energiát, 
mivel egy sikeres összeköttetés esetén a bejárata magassága miatt 60 m-rel nőtt volna a barlang mélysége. 
A völgy másik nagy barlangja, a BerchiFskaja-barlang is emiatt került a munkák fókuszába; a hatalmas 
kiterjedésű függőleges omladék azonban megakadályozta a sikeres összeköttetést; -500-on például egy 
végig bontott 60-as akna jelenti a barlang ismert végpontját. Míg a 60-as években az Arabikáról így 
nyilatkoztak: potenciálisan jó hely mély barlang kialakulására, de feltárva még nincs egy sem, addig 
a 80-as évek végén már meggyőződtek a valódi mélység elérésének lehetőségéről (Klimcsuk 1990). (Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a -  barlangképzödési szempontokból -  hasonlóan jó földtani adottságokkal 
rendelkező Bzyb-fennsíkon már ekkoriban a Snezhnaja-barlang elérte az 1380 m-es mélységet (később 
több barlang sikeres összekapcsolásával ebből lett híres-hírhedt Snezhnaja-Mezhonogo-Iljuzia-rendszer, 
1753 m-es jelenlegi mélységgel).

A Szovjetunió széthullását követő kaotikus évtized nem kímélte ezt a területet sem: a 1992-94 közötti 
véres konfliktus, majd az azt követő instabil bel- és külpolitikai helyzet miatt a terület barlangjainak a ku
tatása teljesen leállt. Az első expedíciók 1998-ban jöttek a területre, és kezdték el a barlangok félbehagyott 
továbbkutatását.
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Út a mélységi rekord felé
Ekkor a már említett Ukrán Barlangász Szövetség (Ukr. S. A.) szervezésében, Yury Kasjan vezetésével 

újból elindultak az expedíciók a Krubera-barlangba is. Az első eredmények nem is sokat várattak maguk
ra, a már említett 2 ablakon besétáltak, és a barlang két egymástól független részét tárták fel. Az egyik 
részt (a számukra akkor még fontosabbat, hiszen ezt vélték a Kujbyshevskaja összekötő járatának) abban 
az évben -500-ig, a másikat -750-ig tárták fel. Természetesen következő évben nagy erőkkel vonultak 
a helyszínre és augusztusban, majd októberben is szerveztek egy-egy expedíciót. Előbbi 1215 m-es mély
séget ért el, majd a második -1410 m-ről fordult vissza egy járhatatlan, szűk, vizes járatból, de -1340-en 
megtaláltak egy ablakot, mely egy fosszilis részbe vitt be.

Természetesen nagy volt a várakozás, nem is tudtak a folytatással várni a következő nyárig, 2001 telén 
visszatértek. Ekkor az Ukr.S.A. és a CAVEX barlangász klub (moszkvai, ukrán, francia és spanyol bar
langászok kifejezetten extrém barlangok kutatására alakult csoportja) közös expedícióján 11 barlangász 
vett részt. Az új részek feltárása az új évezred 3. napján kezdődött meg az említett ablakba beereszkedve. 
Január 5-én megdöntötték az előző mélységi világrekordot, az ausztriai Lamprechtsofen (1632 m) mély
ségét. Ezzel először (és az oroszok-ukránok szerint végleg) került a legmélyebb barlang büszke címe 
máshova, mint Nyugat-Európába.

A kutatások természetesen nem álltak le, és jöttek az eredmények is. 2003-ban a CAVEX tagjai sike
res merülést hajtottak végre a -1440 m-en lévő SÍ jelű szifonban, és a mögötte lévő aknasorban 1660 m 
mélységet értek el. Ez a merülés eredményezte, hogy a CAVEX és az Ukr. S. A. útjai finoman szólva 
szétváltak, és azóta egymás elől, egymás ellen végzik a feltárásokat....

2004 júliusban a CAVEX elérte az S2-es szifont 1840 m-es mélységben (később -1775-re pontosítva). 
Augusztusban az Ukr. S. A. expedíciója keresztülment a barlang talán legkeményebb helyén, a Way to 
the Dream kuszodáján, és elérték az 1840 m-es mélységet, szabad továbbhaladással. Természetesen nem 
hagyták a nyitott kaput szabadon, októberben visszatértek és lejutottak a Game Over nevű terembe, elérve 
a 2080-as mélységet.

Az ezt követő télen (2005) megint az Ukr. S. A. kutatói egy aktív ágba beereszkedve szifont találtak 
(Kvitochka 1980 m mélységben), melyet sikeresen úszott át Nikolay Solovyov, és a szifon túloldalán 
az utat szabadon találta lefelé. Majd nyáron jött a CAVEX, és leereszkedve a Dva Kapitana felszínéig, 
-2140 m-rel övék a dicsőség. De nem túl sokáig: 2006 augusztásában Gennadiy Samokhin merülésével 
-2158 az új rekord: Ukr. S. A. áll nyerésre megint. De aztán megint jön a télen a CAVEX, merül egyet és 
azt mondja: -2170! Ezt aztán az Ukr. S. A. cáfolja (nem is olyan a járat mint mondjátok, nem is hagytatok 
ott vezetőkötelet!!!), és aztán megint Samokhin merül: -2191 m a jelenlegi rekord!

Közben párhuzamosan a mélységi rekordért folytatott harccal a Non Kujbyshevskaja-ágban folyik 
a munka. Hatalmas omladékokat áttörve, hol fosszilis, hol aktív járatokat keresztezve lejutnak először 
a -1200-as szintre, ahol hatalmas méretű fosszilis galériát találnak, majd az évek során -1558 m-ig tolják 
a mélypontot. Itt jelenleg (2009) minden eddig látott folyosónál nagyobb fosszilis részbe jutottak be, 
hatalmas huzattal; ezen van most az ukrán barlangászok tekintete, és nem foglalkoznak a -2000 m-es 
végpontokkal. Meghagyták azt a CAVEX-nek... Az „oldalág” nevéről egyébként fellebbent (előttünk is) 
a fátyol: az 1 km hosszú, rendkívül szűk meander végén található hatalmas teremhez elérve a feltárók azt 
gondolták: megvan az összeköttetés, bejutottak a Kujbisevszkaja-barlangba! A felszínen a társak méltón 
meg is ünnepelték ezt a nem mindennapi felfedezést és összeköttetést. Másnap kijózanodva le is eresz
kedtek a később 105 m mélynek mért terembe, és megállapították, ez mégsem a Kujbisevszkaja. Azért 
a néven már nem változtattak, csak az előjelén módosítottak, mementóként arra nézve, előre ne igyunk 
a medve bőrére!
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Az expedíció története
Az előző részben összefoglalt viharos eseményekről leginkább nem is tudva, boldogan kezdtük meg 6 órás 

utunkat a kellemetlen hidegben az Arabika fennsíkja felé. Egy igazi GAZ66 platóján nyomorogtunk, de hi
hetetlen boldogok voltunk. Úgy ment minden, mint egy svájci óra! A repülés, a túlsúlybüntetés alkudozása 
Seremetyevón, a találkozás, a tengerparti buli, a vízum megszerzése: mint a valóra vált álom! És a fennsíkra 
felérkezés után is minden olyan volt -  csak mint egy téli álom! Hideg volt, fagyott, de még ez is jó volt.

Az első fagyos éjszakát követően egész nap pakoltunk, csomagoltunk, készültünk a végpont felé. 
Megbeszéltük a terveket, véglegesítettük a csoportokat. A terv' szerint 3 litván búvár merül majd, a 4 ma
gyar, 2 spanyol és 2 ír kiszolgálja őket: viszi a szükséges felszerelést és mintegy mellékesen letúrázik 
a -2080 m-es végpontra is. Menet közben javítjuk-pótoljuk a kötélpályát, telefonvonalat és a bivakokat 
Leolvassuk a tavaly lerakott vízszintmérőket, és újakat helyezünk le.

Összesen 39 db közös bégünk volt, kicsit soknak tűnt, amikor összerendeztük őket egy nagy hegybe.. 
Ehhez még hozzájöttek a személyes zsákjaink, összesen majd’ 60 zsákot kellett mozgatni.

Itt kell szót ejteni a mi általunk megszokott, és az orosz (pontosabban posztszovjet) barlangász 
módszer közötti különbségről. Mi a mindenki magának elvet követjük. Mindenki saját magának vásá
rol be a boltban felszíni és barlangi kaját, saját maga csomagolja azt be, a saját zsákjában viszi azt fel 
a hegyre, majd le a barlangba. Legfeljebb egy kis teát, unikumot, csokit adunk a másiknak, de mindenki 
a kis saját világába beburkolózva éli az életét (kevés kivétel persze akad, de általánosan ez igaz ránk 
és nagyjából minden nyugat-európai barlangászra). Ennek sok előnye van, és nem sok hátránya. Talán 
csak a közösségépítésnek egy sajátos hangulata hiányzik belőle, de ezt csak az tudja, aki már próbálta 
a másik oldalt is. Az a következőképpen néz ki: a mindenki által bedobott közös pénzből megvásárolt 
kosztot közösen csomagolják, teszik barlangi, illetve hegyi szállításra alkalmassá. Mindenkit szépen, 
egyenletesen megterhelve juttatják fel azt a hegyre. A táborok hossza és a nagy távolságok miatt nem 
ritka a helikopteres szállítás sem, ennek a költségei persze első hallásra meglepően magasak, de a „ho
zománya” szinte megfizethetetlen. A barlangi koszt aztán közös zsákokba kerül, az általános gyakorlat 
szerint 1 zsák ennivaló 5 embernek 2 napra elegendő. Ez nálunk, a mi expedíciónknál egy kisebb mére
tű hízókúrának felelt meg. Közösen vannak a lábasok, főzök is csomagolva, tehát nagyon jó  hangulatú 
közös főzésekben és kajálásokban lesz részünk. A nagy számok törvénye alapján mindig akad a csa
patban önjelölt szakács, aki többé-kevésbé jól megfőzi a mindennapit. Természetesen a résztvevőktől 
ez maximális toleranciát igényel: de ugye nem is várunk el mást azoktól a társainktól, akikkel életünk 
nagy kalandjára indulunk!!!

Külföldi túrákon már találkoztunk a sátorban bivakolással, de nem nagyon részesítettük eddig 
előnyben. Kicsit nem is értettük, hogy a rengeteg felszerelés mellé mi a szösznek kell még a sátrakat 
is levinni. Aztán megértettük. De ehhez mindenképpen szólni kell a főzőről is. Mi, magyarok modern 
emberként nem a benzinfőzőket részesítjük előnyben, hanem mindenki a gázfőzőket, a saját gázfözőket 
használja. Itt a közös zsákokba szépen bekerültek a benzinfőzök, benzinnel természetesen. És milyen 
hatalmas érzés volt a sátorban meztelenül megszáradni a benzinfőzők mellett, és teljesen komfortos 
melegben lehetett aludni a sátorban! Ezt a dolgot azért majd szeretnénk meghonosítani a következő 
túráinkon.

A felszínen egy kis fogyasztású és csendes járású áramfejlesztő szolgáltatta a mindenféle akkumulá
torok töltéséhez szükséges energiát. Egy nagy közös sátorban zajlott a közösségi élet, szélben, fagyban, 
esőben sem kellett a saját vackunkba visszahúzódni. A felszíni koszt is közös volt természetesen, minden
nap más páros látta el a konyhaszolgálat nemes (főzés) és nemtelen (mosogatás) feladatait.

A mi táborunk kicsit szeparált volt az ukrán szövetség táborától, de csak egy halk kiabálásnyira 
voltunk egymástól. Jó hangulatú nyitó-, záró- és közbenső bulik alkalmával többször meghívtak nagy 
közös vacsorára magukhoz. Nagyon jó érzés volt azokkal egy asztalnál ülni, akik munkájának köszön
hetően alkalmunk nyílt a föld legmélyebb barlangjának végpontjára leereszkedni. Gyennadij Samokin.
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Jurij Kasjan ott ült a kőből épült asztal mellett, és jókedvűen álmodoztak velünk együtt a barlangokról! 
Azzal az emberrel koccintani, aki egyedül járt 2191 m mélységben (Samokin): emlékezetes pillanat 
marad!

A barlang a Kvitocska-szifon bejára
táig be van szerelve erős telefonkábellel, 
ezzel biztosítva összeköttetést a felszínnel.
Nekünk „csak” az volt a feladatunk, hogy 
menet közben ellenőrizzük és a szükséges 
helyeken javítgassuk a vezetéket. Hatalmas 
munka lehetett a több km vezeték beépítése!
Természetesen a barlang másik fő járatában, 
a Non Kujbisevszkaja-ágban is van fix ká
bel, és mivel a felszínen össze voltak kötve 
a vezetékek, volt állandó fix kapcsolatunk 
a Kujbsevszkaja-barlangban bivakolókkal is.
Elég szürrealisztikus volt az 1640 m mélyen 
lévő bivakban fetrengve beszélgetni a másik 
ágban dolgozókkal, a felszínnel, vagy a másik barlangban ügyködőkkel! Hát még milyen érzés volt ezen 
a telefonon keresztül kiüzenve a felszínre, azt továbbítva Magyarországra, kommunikálni a hazaiakkal!

A barlangban töltött időn túl fantasztikus élmény volt a felszínen túrázni. Szembesültünk azzal, hogy 
miért mondják ukrán, orosz és litván barátaink: az Arabika a barlangászok paradicsoma! Végtelen karszt
területek, ameddig a szem ellát! Barlangász által soha be nem járt fennsíkok, töbörsorok. Mint a valóra 
vált barlangászálom, tényleg!

A barlang leírása
A barlanggal való ismerkedés jól kezdődött, négyen 8 nagy zsákot vittünk le -580 m-ig, a Szinuszoida- 

meander végéig. Az első 500 m a barlangban igazán könnyű és látványos: pár 100-as akna, néhány rövid 
meander, pár zsibbasztó kötélhíd. Az utolsó nagy (152-es) akna után indul a már említett Szinuszoida- 
meander, a végén a Lamprechtsofen-ágból bejövő nagy vizekkel. Ehhez még -600 m-en csatlakozik egy 
felülről jövő vízesés , tehát a következő 100-as aknasor, rendesen zuhanyzós, de már meg is érkeztünk 
a -700-as bivakba. Ez talán a legrosszabb föld alatti tábor, amit valaha láttunk: zajos, vizes, kicsi és ké
nyelmetlen. De egyébként jó, mert itt van! Ezt már a második túrán állapítjuk meg, amikor is megyünk 
a végpont felé. Ebben a nagyméretű aknateremben eredetileg nincs egy fél m: hely sem, ahol aludni 
lehetne, de a feltárók hatalmas omladékköveket hordtak össze a teraszos rizstermelésből kiindulva, és te
remtettek 5-6 ember számára kényelmes (kényelmetlen!!) alvóhelyet.

Az itt bejövő víz már nem viccel, mi sem: felvesszük a neoprénünket. Az első pár ereszkedés közben 
megfölünk, miközben átlábalunk néhány igazán szép vízzel telt gömbüstön, de aztán elázunk, és utána 
már kellemesen meleg, komfortos.

Gyakorlatilag egy nagy ferde lejtő vezet le -1100 m-ig. A beszerelés nagyon látványos, minden tisz
telet a feltáróké és a beszerelőké! A ferde szálkő-lejtőkön a víz nem is igazán esik, hanem görög lefelé; 
nehéz elvinni előle a kötelet! Ezen a helyen a típus beszerelés a következő volt: pár méter ereszkedés -  pár 
méter vízszintes kötélhíd, pár méter ereszkedés -  pár méter vízszintes kötélhíd, pár méter ereszkedés -  pár 
méter vízszintes kötélhíd, majd amikor már nagyon permetezett a víz, szerencsére véget ért az aktuális 
akna. És ez ment 400 m-en keresztül. Közben néhány igazán rövid, de kutya-szűk meanderrel! a fejenként 
2-3 bag-gel nem lehet ezeken egy menetben átmenni: „transball”. így hívják az oroszok azt a műveletet, 
amikor a meander legszűkebb részén egész egyszerűen átadogatják a zsákokat; odáig és onnantól 1 zsák
kal már megy a menet!

Az Arabika-fennsik egy jellegzetes része (Foto: Kucsera M.)
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-1100 m-en pár nagyon szép akna indul -  igazi akna! Függőleges falak, lehet ereszkedni, visszafelé 
mászni! Kellemes 100 m után érünk be az 1215 m mélyen lévő bivakba, de ezen mi csak keresztülhalad
tunk, nem aludtunk ebben a bivakban. Néhány hihetetlen vizes akna után elkezdődik egy nem-szeretem 
járat: szűk aknabeszállások, elcseppkövesedett járat, minden kényelmetlen! szerencsére nem túl hosszú 
és mély ez a rész; 50-60 méter mélység és 150 m hossz után, mikor már végképp kényelmetlenné válik 
a járat, egy érdekes beszerelést látunk: a vízesés útját egy hatalmas rongydarab szabályozza-tereli egy 
irányba! Ilyet még csak könyvben láttunk, de lehet, hogy a könyv is innen kapta az ötletet? Vajon hány 
ilyen beszerelés létezik a világban?
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Egy ablakon bebújva fosszilis ter
meken át vezet az út; nagyon jólesik 
a csend. Pár kis akna után hívogatóan 
csillog a Sandy Beach termében felál
lított sátor ponyvája. Csendes, kényel
mes, tágas. Egyszóval jó! Elég jó érzés 
volt: itt ünnepelni a 36-ik szletésnapot.
Az ajándék: egy szifonúszás, 3 cit
rom, mosolyok, kézfogások, egy kis 
UNICUM és az ittlét!

A Gej Bodri sáros, omladékos és 
rövid meandere elvezet az egyik leg
nagyobb kihíváshoz: az SÍ-szifonon 
történő átbújáshoz. Erre már májusban 
egy kicsit készültünk Angliában, ott 
persze a 2 fokos vizet és az 1440 m-es 
mélységet nem, csak a víz alatti átbú- 
jást lehetett gyakorolni. „Három méter!” -  mondjuk egymásnak, és már bújunk is át! Tényleg ennyi, és 
fél méter mély, vállbán kicsit súrol, de semmi gáz! „Átsétálunk” rajta, majd áthúzzuk a zsákokat. Egyik 
ember a szifon egyik oldalán derékig a vízben állva tapossa a bégét, a másik a másik oldalán ugyanúgy 
derékig a vízben, nyomja le a kötelet, húzza a zsákot, és arra gondol: vajon viccből a nittbe akasztották 
a kötél végét a túloldalon? Persze nem, egyszer csak megjelenik a bálna, ami fel akar úszni a szifon kö
zepén is a felszínre. A súlyokat le kell akasztani, megbeszélt jelet leadni, és már megy is a kötél vissza, 
kezdődik minden elölről. A mi házi rekordunk 6 bég 15 perc alatt! Ez az utolsó szifonúszásnál, utolsó 
transzportnál történt: begyakorolt volt minden mozdulat!

Hatalmas vízesés a túloldalon, egy kényszerbivak maradványai az akna alján. Néhány embert próbáló 
szűkület, és a barlangban először megjelenik az omladék. Szerencsére nem túl sokáig tart, ébenfekete mész
kőbe megy át a barlangjárata. Az egyik legszebb akna is itt van: pár méter átmérőjű 30-as akna, lóderéknyi 
vízeséssel, benne egy átszereléssel, persze, hogy a túlsó falon! Shining-meander, majd a -1640-es bivak (!) 
ez is egy akna alján, bizonyítva, hogy ebben a barlangban nem nagyon vannak termek...

Az ez utáni részekről az ukránok nagyon rosszakat írtak: a Yellow-tube árvízveszélyes, szűk, ké
nyelmetlen 60-70 m kuszoda. Egyik bég elöl, másik hátul -  szólta a tanács! Azon meg, hogy a nehe
zebbik bég legyen elöl, vagy a nagyobbik beg-et toljuk magunk előtt, megoszlottak a vélemények 
Őszintén szólva nem volt katasztrofálisan szűk, de hatodik alkalommal már nagyon untuk és utáltuk: 
nehezen cserélődik benne a levegő, és a nehéz mozgástól gyorsan telelihegtük a járatot...

A szűkületsor végén szép gömbüstös járat, meredeken bukó, meanderezö folyosó visz be a Big Junction 
termecskéjébe. Hát, a neve alapján nagyon sokat vártunk a Big Junction-tól. Egy elképesztően nyomorgós 
fészek igazából: sok elágazás nincs itt sem.

Őszintén meglepődtünk, hogy -1800-n egy klasszikus csősz-pusztai cseppköves szükületsor kezdődik 
annak minden szépségével. Hamar átér rajta az ember, sok bég itt már nincs: legfeljebb kettő. A Reload 
aknájában újratöltődünk vízzel, mely elkísér bennünket szinte végig a hátralévő utunkon. Pár lecsúszás 
és máris a Rebus elágazójánál találjuk magunkat: balra a Kvitochka felé jo b b ra  a Millennium felé megy 
az út; mi jobbra megyünk, és itthagyjuk a búvármotyót: merüljenek vele szerencsésen!

A Millennium-akna képzeletünkben egy nagy, tágas, 40-es akna, néha a fanfárokat is odaálmodtuk. 
Nem látványos, nem nagy akna, de mégiscsak ez vezet le 2000 alá! Ide már nekünk kellett kötelünket sze
relni: a két rivális csapat (Ukr. S. A kontra CAVEX) kicseszősdije abban nyilvánul meg, hogy néha -  vál
tozó helyekről -  kivesznek egy-egy karabinert, kötelet, nittfulet, vagy ezek valamilyen kombinációját!

Születésnapi buli 1410 m mélyen: Sandy beach bivak 
(Foto: D. Paulius)
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Lejtős akna, hasadékakna, kuszoda: 
és már bent is vagyunk a Game Char
teremben! -2080 méter!!! 2009. au
gusztus 21. 2335 az időpont, amikor le
értünk!!

Megdöbbentő, a mennyezeten a kür- 
tömászás csalhatatlan bizonyítéka: kötél 
vezet felfelé, valahová! Azért ez az el
szántság minden tiszteletet megérdemel: 
vegyük le a kalapunkat és lengessük meg 
a feltárók előtt: KÖSZÖNJÜK a munká
tokat! Innen nekünk nincs hova -  csak 
kifelé!

Kifelé ugyanez, fordított irányban. 
A nehéz zsákok miatt nem loholtunk; 

a 100 m/óra ideális emelkedést közelítően tudtuk tartani. -700-on lecseréltük a neoprént münyúlra: kellemes 
volt. Kifelé jövet két bivakolást megejtve, nagy éálmény volt a felszínre kiérni 9, illetve 11 nap után! Mint 
egy másik bolygó: színek, hangok, csönd, fények; mindenki tudja milyen csodálatos a nyár végi hegyvidék 
látványa a naplemente óráiban!

Felszerelésünk rövid értékelése
A hosszas mérlegelés és ellentmondónak tűnő felszerelésválasztás miatt mindenképpen érdemes pár 

szóban értékelni felszerelés-választásunkat is.
A SCURION lámpa minden várako

zást felülmúlóan jól szerepelt, megérte 
az árát. 1 db akkumulátorral 6-8 napot 
barlangásztunk, fényerejét tekintve 
nem kellett kompromisszumot kötni: 
világítottunk, ahogy csak a csövön ki
fért! A tartalék akkuk súlya, térfogata 
szóra sem érdemes, jó választás volt.

A neoprénruha szintén nagyon jó 
választás volt. Amit előre gondoltunk 
a „gidrokosztyum”-ról, az igazolódott.
Nehéz, kilyukadt és nem szellőzött.
Ezzel ellentétben az új típusú ultra 
sztreccs neoprénruha jól bevált. Sem
milyen érzékelhető neoprénbetegsé- 
günk nem volt a barlangban, pedig egy héten keresztül hordtuk, -700-on vettük fel, abban voltunk végig 
alatta és visszafelé ugyanott vettük le, hihetetlen jó  választás volt! Meleg volt, kényelmes, csak a reggeli 
vizes neoprénbe bújás volt meztelenül kellemetlen, de az csak egy perc kellemetlenség -  és órákon át 
tartó komfort!

Overálljaink, egy francia márka kivételével, teljesen szétszakadtak; ez a barlang mindent megeszik...
Az ereszkedőeszköze mindenkinek elkopott, minimum egyszer csigát kellett cserélni. A crollok elkop

tak; a túra előtt nem használtakat 4 km kruberai mászás után lehet eldobni! Kantárak, kantyúk, lépöszárak, 
kantárkarabínerek: mindenből volt tönkrement példány!

A csapat (Foto: Kacséra M.)

Fáradt boldogság a kijövetel után (Foto: Vilma)
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Vissza a civilizációba
Csendes teherautózás, zötykölődés a felhőben, az első sör kibontása, csendes vágyakozással teli te

kintetek a hegy felé vissza: a lejövetel órái. A vasútállomás melletti barlangász szállás: mint álmainkban! 
Felejthetetlen. Nem lehet elmesélni a Robinson bár megtartó estéit; több tucat (megkockáztatom: 100 fe
letti) kiéhezett, fáradt, de boldog barlangász megszállja a tengerparti kiskocsmákat, eszik, iszik, mulat -  és 
beszél, álmodozik a hegyekről, a barlangokról újra. A határátkelés izgalma visszafelé, a repülés, rövid 
moszkvai városnézés újdonsült barlangász barátunk idegenvezetésével. A hazaérkezés: örömteljes per
cek!! Mára már talán az amőba fertőzésünk is elmúlt végleg, azért ez nem a steril Nyugat-Európa volt!

Zárszó helyett -  avagy reményeink szerint a következő évek bevezetője
Mit is lehet mondani egy ilyen túra beszámolójának a zárszavaként? Hogy ez volt életünk kalandja? 

Reméljük, még nem. Hogy ez volt a legjobb barlang, amit láttunk? Talán nem. De ez volt a legmé
lyebb -  és ezt nehéz lesz felülmúlnunk. Ahogy egyikőnk fogalmazott a túra előtt: „...a Voronyába bárki 
lemehet, akinek van ismeretsége!” Ez így is van; és azt kívánjuk minél több magyar barlangásznak, 
hogy tudja meg milyen jó érzés kijönni a Kruberából, miután elérte a 2080-as mélységet, vagy még 
mélyebbet!!!

Bivak -700 méteren (Foto: Németh Zsolt)

(További felvételek a hátsó borító belső oldalán.)
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