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A HÚSVÉT-SZIGET BARLANGJAI

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Polinézia szigete Hágának egyik legeldugottabb helye a Chiléhez tartozó Húsvét-sziget. Felszínét három 
nagyobb vulkáni kúp és a belőlük származó lávafolyamok uralják. A hawaii típusú fiatal lávaárakban szin- 
genetikus barlangok tucatjai képződtek. A tenger munkája nyomán számos abráziós barlang is található 
a partok mentén. A barlangok jelentős szerepet játszottak a szigetlakok történetében. A szerző cikkében a szi
geten folytatott szpeleológiai megfigyeléseit összegezi.

Húsvét-sziget neve az ott talált hatalmas kő- 
szobrokról vált ismertté. Különösen a norvég 
Heyerdahl népszerű könyvei arattak nagy sikert 
és irányíto tták  a figyelmet a sziget titokzatos ősi 
kultúrájára. A régészeket csak késve követték a geo
lógusok, de m a már elmondható, hogy a Húsvét- 
sziget fö ld tanilag  is a legjobban feldolgozott óceá
niai szigetek közé tartozik. Nem állítható ugyanez 
a szigeten ta lá lh a tó  barlangokról, bár kutatásukkal 
több szakem ber is foglalkozott (B. Géze 1975, 
P. Carlier et al. 1978?). A jelen dolgozatban sze
replő megfigyelések is csupán szerény adalékot 
szolgáltatnak a  Húsvét-sziget szpeleológiájához. 
Tanulm ányaim at 1985 márciusában végeztem 
az egyhónapos szigeti tartózkodásom idején.

A Húsvét-sziget (Isla de Pascua, Easter Is latul, 
az őslakók nyelvén: Rapa Nui) a Csendes-óceán 
délkeleti térségében található, a Kelet-csendesóceáni- 
hát (East Pacific Rise) egyetlen víz fölé magasodó 
pontja. A dél-amerikai kontinenstől, Chile partjaitól 
3800 km-re fekszik; nyugat felé a legjelentősebb 
óceáni sziget, Tahiti, 4000 km-re van tőle. Földrajzi 
koordinátái: nyugati hosszúság 109° 20’, déli széles
ség 27° 5*. A Húsvét-sziget területe kb. 165 km*, 
legnagyobb Ny—K-i kiterjedése 24 km, átmérője 
közepén 10—12 km. Jelenleg 2300 lakója van, 
ebből 1600 mondható „rapanui”  őslakosnak. 
A Húsvét-sziget Chiléhez tartozik, annak egyik tar
tománya. Egyetlen települése a nyugati parton fek
vő Hanga Roa.

1. ábra. A Húsvét-sziget barlangjainak földrajzi elhelyezkedése



Geológiai viszonyok
A Húsvét-sziget derékszögű háromszöghöz hason

lító formáját három vulkán egybeépülése alakította 
ki (1. ábra). Legidősebb a sziget keleti csücskét 
képező Poike, az északi oldalának lávájából vett 
minta az argon-módszerrel végzett vizsgálat szerint 
3 millió évesnek bizonyult (Baker et al 1974). 
A Poike tetejét egy sekély, erősen lepusztult kis 
kráter alkotja (Pu-akatiki), melynek legmagasabb 
pontja 370 m. A hegy északi oldalából három vilá
gos színű trachitdóm emelkedik ki. A hosszú időn 
át érvényesülő abrázió a Poike tengerbe nyúló lejtőit 
meredek partfalakká alakította.

Poikénél fiatalabb képződmény a sziget dél
nyugati szögletét alkotó Rano Kau (vagy Rano Kao) 
Közepén látványos kaldera helyezkedik el; átmérője 
1,6 km, 150—200 m-es lávafalak szegélyezik, bel
sejét úszó növényzettel borított édesvizű tó tölti ki. 
A tó szintje 117 m tszf. magasságban fekszik, a kal
dera pereme 324 m-ig emelkedik. Az abrázió a kal
dera déli falát már majdnem felszakította.

2. ábra. A Roiho- (Híva-híva) lávamező. A nvilnl 
lávafolyás irányát jelzik

A sziget harmadik, egyben legnagyobb vulkáni 
komplexuma a Maunga Terevaka (Maunga = h«Jv 
rapanui nyelven). Az előbb említett két vulkáni kúD 
között helyezkedik el, és hatalmas lávafolyamaival 
a sziget domborzatának háromnegyedét uralja 
A Terevaka a sziget legfiatalabb vulkánja, a feli 
színen levő anyagai 300 000 évnél nem idősebbek 
s ezeknek a kiömléseknek köszönhető, hogy napi 
jainkban a három vulkán egyetlen szigetté forrott 
össze. A Terevakának nincs központi krátere, a ki
törések nem centrálisán, hanem egy észak-déli 
irányú és egy erre merőleges hasadék mentén történ
tek. E vonalaktól távolabb is keletkeztek explóziók 
és lávafolyások, aminek jól látható emlékei a hegy- 
lejtőin emelkedő parazitakúpok és lávamezók.
A tetőrégió egyik viszonylag ép kráterében kis tó 
található (Rano Aroi). A Maunga Terevaka 
a Húsvét-sziget legmagasabb hegye: 511 m.

A Húsvét-sziget tűzhányói réteges vagy sztrátó- 
vulkán típusúak, vagyis keletkezésük idején expló- 
ziós kitörések és lávafolyások váltogatták egymást, 
illetve együtt jelentkeztek. A felszínre került anya
gok a bazaltlávák különböző típusait képviselik, 
legelterjedtebb a hawaiit (Baker et al. 1974). Rioli- 
tos olvadék is felszínre nyomult, és ennek hirtelen 
lehűléséből keletkezett a rendkívül kemény obszi- 
dián, amelynek éles darabjait az őslakók szerszám- * 
ként használták a hatalmas kőszobrok kifaragásá
hoz. A szobrok legtöbbjét a Rano Raruku vulkáni 
tufájából, a „fejfedőket”  pedig a Punapau-kráter 
összecementálódott vörös vulkáni salakanyagából 
formálták ki.

Tengeri üledékes kőzetek a Húsvét-szigeten nem 
találhatók. Az északi partok előtt kisebb korall- 
telepek vannak, legfeljebb ezek darabjait görgeti 
a partra a tenger hullámverése. A korallanyagok 
morzsalékából csupán az Anakena-öbölben képző
dött fehér homokos föveny part.

Hiva-hiva lávacsatornái
A geológiai adottságok következtében a Húsvét- 

sziget barlangjai vulkanikus kőzetekben alakultak 
ki. Keletkezésük szerint két csoportba sorolhatók: 
szingenetikus barlangok, vagyis olyan üregek, melyek 
a kőzetolvadék kihűlésével, megszilárdulásával egy 
időben keletkeztek, és posztgenetikus barlangok, 
amelyek a megszilárdult kőzetből utólag, külső 
pusztító erők hatására jöttek létre. A szingenetikus 
barlangok leggyakoribb típusa a lávacsatorna vagy 
lávafolyosó (lava tűnnél, lava tűbe), és a kisebb 
méretű gázhólyagüreg. A posztgenetikus barlango
kat a tengerparton hullámverés útján kialakult 
abráziós üregek képviselik.

A szingenetikus lávabarlangok gyorsan pusztuló 
képződmények, mivel boltozatuk a kőzet kihűlése

3. ábra. A Kakena-barlang vázlata
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közben erősen repedezett (Balázs 1974). Volta
képpen a lávabarlangok megismerését is az így 
keletkező beszakadások teszik lehetővé, mivel a láva- 
csatorna kifolyási nyílását az utolsó lávaömlés meg
szilárduló anyaga rendszerint elzárja. A Húsvét- 
szigeten az emberek megjelenése óta nem történt 
lávaömlés, ilyen eseményt nem őrzött meg a sziget
lakok szájhagyománya. A lávamezők morfológiai 
vizsgálatából azonban arra következtethetünk, hogy 
a Terevaka több lávafolyama nem idősebb 5000— 
10 000 évesnél. Közöttük is legfiatalabbnak számít 
a Hiva-hiva lávaömlése.

A Maunga Hiva-hiva egyike a sziget mintegy 
70 parazita vulkáni kúpjának. A Húsvét-sziget egyet
len településétől, Hanga Roától 5 km-re emelkedik 
HEK irányban, a Terevaka délnyugati lejtőinek 
lábánál. Kráterének legmagasabb pontja a tenger 
szintjétől számítva 155 m, a környező lávamezőkből 
azonban csak 30—40 m-re emelkedik ki. A leg
utóbbi lávaömlés a kráterből déli irányban történt, 
roajd a kifolyt láva legyezőszerűen áramlott észak- 
nyugati és nyugati irányban a tenger felé (2. ábra). 
A lávaömlést kisebb gázexplóziók kísérték, ennek 
Kiszórt anyagai, valamint a kitörési kürtők még jól
megfigyelhetők.

A Hiva-hiva nehezen járható lávamezejét a nép 
Roiho néven ismeri. Kiterjedése 11 km1 és átlagosan 
2—4 fokkal lejt nyugat felé. A tengerpartra az abrá- 
zió alávágása következtében 20—30 m-es függőleges 
fallal szakad le. A felszínt alkotó legutolsó láva- 
takaró vastagsága 10—20 m, anyaga Baker (1974) 
szerint olivin-tholeiit típusú bazalt, határozott alkáli 
sajátosságokkal. Ez a magmás kőzetolvadék a ki- 
ömlési és megmerevedési folyamatban különösen 
hajlamos boltozatos lávacsatornák létrehozására.

A feltárult (beszakadt) lávafolyosók többsége 
az erupciós központtól (a Hiva-hiva krátertől) 
északra és nyugatra mintegy másfél km sugarú 
cikkben helyezkedik el. Közülök négy rendszert 
sikerült a helyszínen megfigyelni. Legismertebb 
az Ana Te Pahu néven ismert, turisták által is láto
gatott lávabarlang. Bejárható hossza az oldalágak
kal együtt felmérésem szerint 540 m, a lávafolyosók 
szelvénye 6 x 2  és 1 4 x 5  m között változik. A láva
folyosó öt nagyobb és két kisebb beszakadással 
nyílik a felszínre. A felmérést bányászkom pasz 
és egy háromméteres mérőrúd segítségével teljesen 
egyedül végeztem (4. ábra).

Az Ana Te Pahutól nyugatra 200—250 m távol
ságban, vele majdnem párhuzamosan húzódik
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a térképemen 2 -es számmal jelölt másik önálló láva
csatorna (Tűnnél No. 2). Ennek nyomvonalát 
kb. 300 m hosszban öt beszakadás jelöli, azonban 
az omladékok miatt csak rövid, elkülönült szaka
szok járhatók be. Ugyanez vonatkozik a 3. cs 4. 
számú lávacsatornákra is, melyek helyenként 20—30 
m-es szakaszokon teljesen beomlottak, a karszt
vidékek szakadékdolináihoz hasonló depressziókat 
alkotnak.

A lávamezőt járva még további hat-nyolc láva
folyosó nyomvonala figyelhető meg a felszínen 
a láva jellegzetesen fel boltozódó alakjáról. Lehet
séges, hogy ezeknek valaha voltak bejárataik, de 
az őslakók valamilyen okból eltömték. Házigazdám, 
az ősi szájhagyományokat még ismerő Kiko Pate 
elmondta, hogy régen, amikor a nemzetségek harc
ban álltak egymással, a legyőzött ellenséggel úgy 
végeztek, hogy összekötözve bevitték őket vala
melyik barlangba, majd sziklákkal eltömték a be
járatot, így élve eltemették őket. (Ezeknek a bar
langoknak a feltárása érdekes adalékokkal szolgál
hatna a sziget népeinek történetéhez.)

Felnyílott lávafolyosók találhatók a tengerpart 
közelében is. Ezek egyike az Ana Kakena nevű bar
lang, mely a partfal előtt Y-szerűen kettéágazik 
(3. ábra). Itt egy érdekes föld alatti bifurkáció kö
vetkezett be, a még folyékony magma egy mélyeb
ben fekvő hasadékán át „szökött meg” a tenger 
felé. Ennek a fiatalabb barlangágnak a falain jól 
láthatók a lávafolyó hajdani magasságát jelölő láva- 
színlők, valamint alján az utolsó ömledék fonato- 
san megdermedt patakja. Jóval nagyobb méretű, 
szintén a tengerpart közelében fekvő lávacsatorna 
az Ana Te Pora, mely a beszakadások és eltömődé- 
sek miatt csak szakaszosan ismert. A lávafolyosók 
15—20 m magasan nyílnak az óceánra, a lávapata
kok izzó zuhatagként omolhattak a tengerbe.

Abráziós lávabarlangok
A posztgenetikus lávabarlangok leggyakoribb 

típusa a tengeri hullámverés eróziós munkája nyo! 
mán kifejlődő abráziós üreg. Ezek kivájásában dön
tő szerepet játszanak azok a legömbölyített keménv 
lávadarabok, melyek a hullámok játékszereként 
ide-oda mozognak az üregek alján. Az abráziós 
barlangok nyelvszerűen mélyednek be az anyakó- 
zetbe, s mind jobban elszűkülve, homorú falban 
végződnek. Kedvező előfeltételt biztosít az abrá
ziós barlang kialakulásához egy-egy lávacsatorna 
elvégződése, melyet a hullámverés könnyűszerrel 
tovább tud bővíteni.

A Húsvét-sziget partjain számos abráziós üreg 
formálódott ki és fejlődik napjainkban is. Legis
mertebbek azok a barlangok, melyek Hanga Roa 
központjától alig egy km távolságban fekszenek dél
nyugati irányban. Itt a tölcsérszerűen Összeszűkülő 
sziklás öblök mélyén, 15—25 m-re bemélyedő négy 
nagyobb nyelvszerű üreg alakult ki (5. ábra). Ezek 
egyike az Ana Kai Tangata már a turisztikai látvá
nyosságok sorába is bekerült, jelzett turistaösvé* 
nyen elérhető. Az üreg inaktívnak számít, mivel nor
mális körülmények között belsejébe már nem ha
tolnak be a hullámok (lásd az 5. ábra bal alsó ré
szén). A barlang neve lefordítva annyit tesz: Kanni
bálok barlangja; a szájhagyomány szerint ember- 
evés színhelye volt. A száraz Ana Kai Tangatával 
ellentétben a másik három üreg — köztük a leg
impozánsabb Ana Toka Rahi Rahi — ma is aktív,. 
ezekbe a behatolás nehéz és veszélyes.

Barlangok szerepe a szigetlakok életében
Szpeleológiai szempontból a Húsvét-sziget láva- 

barlangjai világviszonylatban nem jelentősek. Mé
retben sokkal nagyobb lávafolyosók találhatók

5. ábra. Abráziós Iára- 
barlangok Hanga Roatól 
délnyugatra



Az A na Toka Rahi Rahi szádája

szerte a világban az aktív bazaltvulkános területe
ken, így a Hawaii-szigeteken, Galápagoson, Észak- 
Kaliforniában, a Kanári-szigeteken, Kenyában, 
Japánban és más helyeken. A húsvét-szigeti láva
folyosók belső formakincse is hasonló más láva- 
csatornák képződményeihez. A barlangok alját 
a megszilárdult láva fonatos vagy rögös anyaga 
borítja; az oldalfalakon párhuzamosan haladó, be- 
mélyedő színlők és kiugró lávapárkányok láthatók. 
A félreeső helyek mennyezetén 5—10 cm hosszú 
lávasztalaktitok figyelhetők meg.

A jelenleg ismert húsvét-szigeti barlangok száma 
mintegy ötven. Az őslakó rapanuik minden bizony
nyal ennél sokkal többről tudtak, mivel a barlangok 
jelentős szerepet játszottak életükben.

Legnagyobb értékük azoknak a barlangoknak 
volt, s van ma is, amelyekben víz található. A fiatal 
lávamező, amelynek felszínén még talajréteg nem 
alakult ki, hidrográfiai szempontból úgy viselkedik, 
mint a nyílt karsztos térszín. A hasadékokkal, üre
gekkel átjárt lávafelszín pillanatok alatt elnyeli a 
ráhulló csapadékot, és ismeretlen föld alatti csator
nákon át vezeti le a tengerbe. Ennek következtében 
a Húsvét-szigeten sem találunk sehol felszíni víz
folyást vagy forrást. Viszont a barlangok mélyére 
lehordott málladékon sok helyen tavat alkot a be
folyt csapadékvíz, s ezek jelentik a legfőbb ivóvíz- 
forrást embernek és állatnak egyaránt. (Ma már 
Hanga Roa lakóit a vulkanikus salakba mélyített 
kutakból vezetékrendszeren át látják el ivóvízzel.)

A partok közelében fekvő száraz barlangok ré- 
yen lakóhelyül szolgáltak, sőt jelenleg is igénybe 
ve?zik a halászok. Néhány ilyen lakott barlangban
sziklarajzok találhatók.

Különös jelentőséget nyertek a barlangok azok
ban az időkben, amikor a sziget népcsoportjai egy

mással harcban álltak. A barlangok ilyenkor mene
dékhelyül szolgáltak, az oda menekültek azonban 
csak addig maradhattak életben, amíg élelmük 
vagy vizük el nem fogyott. A lakosság barlangok 
mélyén rejtőzködött el akkor is, amikor az 1859—62. 
években rabszolgákra vadászó perui hajósok kö
töttek ki a szigeten.

A barlangok egy részét temetkezési célra hasz
nálták, sőt a lávamezőkben mesterséges üregeket 
is létesítettek. Egy ilyen üreget sikerült felfedeznie 
dr. Nógrády Györgynek, aki 1964—65-ben részt 
vett a kanadaiak húsvét-szigeti orvosi expedíciójá
ban. A lávadarabokból kiképzett üreg mélyén egy 
emberi koponyára bukkant, amelyről Árpás Károly 
szobrászművész jól sikerült rekonstrukciót készí
tett. A lávamezők tüzetes átkutatásával valószínű
leg még számos ilyen rejtett üregre lehetne bukkanni, 
amelyek fontos antropológiai és régészeti anyago
kat tartalmazhatnak.

A rapanui szájhagyomány a barlangokkal kap
csolatban sok történetet őrzött meg (Métraux 1940). 
A legtöbb múltbeli história vérfagyasztó esemény
ről, gyilkosságról és emberevésről szól, de vannak 
kevésbé hátborzongatóak is.

A sziget északkeleti csücskén, a Poike-hegy olda
lában található az Ana Hue Neru, melynek magyar 
fordítása; a fehér szüzek barlangja. A lávafolyosó 
bejárati szakasza csak kúszna járható, beljebb te
remmé szélesedik. Hajdánában itt éltek a fiatal lá
nyok, mielőtt férjhez mentek. A napfénytől elzárva 
bőrük kifehéredett, s akkoriban ez volt a szépség- 
ideál a Húsvét-szigeten.

Dr. Balázs Dénes
Érdliget
Sárd utca 45.
2030
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Az Ara Te Pahu egyik beszakadása (Balázs D. felvételei)
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CAVES IN THE EASTER ISLAND

The Polinesian Easter Island (Isla de Pascua, 
Rapa Nui) in the Pacific Óceán is Chilean territory 
and became world famous through the enormous 
stone sculptures found there. Its area is 165 km*, 
its length is 24 km and maximum width is 12 km. 
The island is of volcanic origin and evolved through 
the joining of thrce volcanic cones; no marine 
sedimentary rocks occur in the island. On the surface 
hasalt lava flows of Hawaiian eruptions are common 
and they contain lava tunnels. The most important

lava tunnels are found in the young lava field of 
the Hiva-hiva crater, 5 km NE of the settlement 
Hanga Roa. Numerous large lava hollows have 
been abraded out by waves on the coast. In the 
Easter Island caves played an important part in 
the history of the aboriginal population.

Author spent a month in the island in early 
1985 and presents his speleological observations 
and his sketch maps of the caves in this paper.

nEIREPbl OCTPOBA FIACXH

OeTpOB IlaCXH, OTHOCJimHfiCH K THXOOKeailCKOll 
HOjIHHC'ÍHH, HaXOZWLLlHHCH nOA HHJIHMCKHM KOH-
TponeM (Isla de Pascua, Rapa Nui) npHoőpeji cboio 
Bce.MHpHyio H3BecTHocTb finaronapa hüííachhmx 
Ha HeM orpoMHtix xaMeHHbix ocyjibnTyp. Erő mio- 
maab 165 km2, ziJiHHa 24 km, HaHÖoJibiuaa iuMpraa 
12 km. Octpob ByjiKaHHHecKoro npoHcxorcneHiu 
o6pa30BaJicii cpoctom Tpex ByjixaHH'iecKHX Koey- 
cob, MopcKHe ocaaoHHbie nopoaH Ha He.M He BCTpe- 
naioTCH. Ha noBepxnocTH HacTo BCTpeaaioTCH 6 a* 
3anbTOBue JiaBOBbie noTOKH raBaficxoro Titna, b 
KOTopbix Haxo^HTcn naBOBbie TOHenu. HanooJice 
3HaHHTejibHbie JiaBOBbie tohcjih HaxoaflTCJi b mo
hosom JiaBOBOM nőne xpaTepa XHBa-XHBa, na 
5 km k ceBepo-BocTOKy ot nocenxa Xanra-Poa. 
Mnoro öoJibuiHX naBOBbix noJiociefi o6 pa3 0 Bâ HCb 
Ha őepery Mopa b pe3yjibTaTe 3po3hohhoíí 
TenbHOCTH Mopa. neuxepbi ocTpoBa riacxH Hrpajm 
3HaHHTenbHyio po.ib b hctophh aöopHreHOB ocTpo
Ba. B Hanajie 1985 róna aBTop npoBen oíwh M ecau 
Ha ocTpoBe h b cBoefi cTaTbe onHCbiBaeT cboh cne- 
jieonorHHecKHe naő.i ionénwa u npHBOAHT cocra- 
BJieHH bie hm cxeMbi nemep.
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