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Dr. Balázs Dénes

EXHUMÁLT TRÓPUSI ŐSKARSZT LAPINHA VIDÉKÉN 
(MINAS GERAIS, BRAZÍLIA)

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Brazíliában egy ősi trópusi karsztvidék születik újjá: a Sáo Francisco-folyó medencéjében az agyagos üle
dék alól az erózió újra a felszínre hozza a hajdani szigethegyes karsztformákat. A hegyek barlangok ezreit 
rejtik magukban, az eltömödött régi üregek közül sok ismét aktívvá válik. A barlangok kitöltéseit Lapinha 
falu környékén fáradhatatlan igyekezettel ássa immár két évtizede egy ott élő magyar amatőr régész.

A legutóbbi földrajzi tanulmányutamon — 1984 
decemberében — szíves meghívásnak tehettem ele
get. Brazíliában élő hazánkfia, Bányai Mihály ama
tőr régész arra kért, hogy geomorfológiai szempont
ból adjak véleményt a Lapinha település mellett ta
lálható mészkőhegyekről. Ezek a hegyek tele van
nak kisebb-nagyobb barlangokkal, és kitöltéseik 
prekolumbián emlékeket rejtegetnek. Bányai Mihály 
már 18 év óta végzi az ásatásokat a saját pénzén 
és munkaerejével — családtagjai segítségével, és az 
előkerült értékes embertani, régészeti és őslénytani 
leleteket az ugyancsak saját erőből megépített, vár
kastélyszerű múzeumában állította ki.

Földrajzi elhelyezkedés, geológiai viszonyok
Lapinha (ejtsd: Lapinya) pár ezer lakosú település 

a brazíliai Minas Gerais állam Lagoa Santa járá
sában, Belő Horizonté várostól északra 50 km-re, 
Rio de Janeirótól szintén északra légvonalban 
400 km-re. A tanulmányban szereplő karsztos szi

gethegy Lapinha településtől alig 1 km-re fekszik 
ÉNY-i irányban.

A vidék domborzata szelíd dombság képét mu
tatja, amely a tenger szintje felett 700—800 m ma
gasságban fekszik. A rendszertelenül szétszórt dom
bok (hegyek) viszonylagos magassága 100—150 m, 
oldalaikat helyenként függőleges mészkőfalak al
kotják, a tetejüket legtöbbször szubtrópusi őserdő 
fedi. A hegyek közötti lapályon gyakoriak a lefo
lyástalan mélyedések, aljukat állandó vagy idősza
kos tavak töltik ki.

A rendelkezésemre álló 1 : 5 millió méretarányú 
geológiai térkép szerint e vidék alapkőzetét felső 
eokambriumi kőzetek alkotják. (Eokambrium alatt 
a kambrium és prekambrium határperiódusát értik, 
az 570—620 millió év előtti időszakot.) A kiváló 
brazil geológus, OLIVEIRA (1956) ezt a kőzetössz- 
letet még a szilurba helyezte, mivel a kevés fosszilia 
miatt a relatív kormeghatározás bizonytalan volt. 
Ennek a rendszernek a legelterjedtebb csoportja az

87



1. ábra. Az exhumálódott lapinhai karsztos sziget hegy alaprajza

ún. grupo bambai, mely az Atlanti-óceán partján 
fekvő Fortaleza várostól 1800 km hosszúságban 
bukkan elő Belő Horizontéig. A legnagyobb felszíni 
kiterjedését a Sáo Francisco-folyó felső és középső 
szakasza mentén éri el, ezért Sáo Francisco-sorozat- 
nak is nevezik. (A bambuí név a Belő Horizontétól 
220 km-re NY-ra fekvő ilyen nevű városról szár
mazik.) Nyugat felé a bambuí összlet a fővároson, 
Brasilián túli területig nyúlik, innen észak felé a 
Tocantinsba ömlő Paraná mellékén alkot széles 
sávot. Lapinha vidéke a bambuí összlet elterjedé
sének délkeleti peremén fekszik.

A bambuí rétegek vastagsága Minas Gerais állam
ban eléri az 1000 m-t. A sorozatban előfordulnak 
kristályos palák (főleg fillit), kvarcit és arkóza, de a 
legjelentősebb köztük a több száz méter vastagsá
got elérő szürke színű, tiszta kristályos mészkő.

A Sáo Francisco-folyó melléki karsztterület ős
földrajzi viszonyainak megismeréséhez támpontokat 
nyújt ifj. Lóczy Lajos munkássága, aki huzamosabb 
időn át az Amazonas-medence földfejlődési viszo
nyait kutatta — elsősorban kőolaj után nyomozva.

Bár a Sáo Francisco-folyó vidéke nem tartozik az 
Amazonas medencéjéhez, de mint annak peremtér
sége, fejlődése szorosan kapcsolódik hozzá és a 
Lóczy által szerkesztett paleogeográfiai térképeken 
is szerepel (LÓCZY, L. de, 1966).

Lóczy feldolgozása szerint az eokambriumi ten
geri elöntés az ordoviciumban is folytatódott, a 
Brazil-pajzs térségébe észak felől — Fortaleza— 
Brasilia vonalában — hatalmas nyelvként öblöző- 
dött be a tenger. A szilur időszakban a tenger kiter
jedése a mai Sáo Francisco-medence középső és déli 
részeire korlátozódott, s keleti irányban kapcsoló
dott a világtengerhez. A devon időszakban a terület 
megemelkedett, és ettől kezdve napjainkig többé 
sohasem érte transzgresszió. A térségben előforduló 
fiatalabb kőzetanyagok mind kontinentális eredetű 
lepusztulástermékek, folyami és tavi lerakódások.

Felszíni morfológia
A domborzat jellemző kiemelkedő (pozitív) formái 
azok a szétszórtan elhelyezkedő agyagtakarós mész-
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2. ábra. A lapinhai karsztos sziget hegy vázlatos földtani metszete (a szerző rajzai)

kőhegyek, amelyek a hajdani karsztos táblák ma
radványai. A tanúhegyek egy vagy több oldalán 
— ahol a folyóvízi erózió érte — kipreparálódtak 
a szürke mészkőfalak. A helybeliek ezeket a mere
dek, sőt gyakran aláhajló, 20—50 m magas szikla
falakat lapa néven emlegetik, de lapának nevezik az 
ilyen helyen gyakran található sziklaodúkat, sőt az 
onnan nyíló nagyobb barlangokat is.

Vegyük most közelebbről szemügyre azt a magá
nyos mészkőhegyet, amely Bányai Mihály kastély- 
múzeuma („castelinho” ) mögött helyezkedik el 
(I. ábra). Átmérője 600—800 m, viszonylagos ma

gassága 70—80 m. A hegyet csaknem minden oldal
ról 20—30 m magas mészkőfalak övezik, amelyek 
lépcsőzetesen tovább magasodva folytatódnak a 
hegytömb közepe felé. Jól megfigyelhető, hogy a ke
mény, szürke, kristályos mészkő rétegei közel víz
szintesen fekszenek, mivel a palásodott szerkezet 
könnyebben oldódó részei a kőzet csupasz felszínén 
bemélyedve szinte lemezekre bontják a mészkövet. 
Számos helyen a keményebb fedőrészek kőzetlapjai 
több méterre előreugranak, ereszeket alkotnak. Má
sik szembetűnő forma a kőzet erős függőleges szer
kezeti töredezettsége, a hasadékok mentén a víz egy
két m széles, 10—15 m mély szakadékokat vágott. 
Emiatt a hegy felső, kopár régióin a közlekedés 
— különösen esős időszakban — nehéz és veszélyes. 
A sziklás felszínt bozótos lombos erdő fedi, a gyöke
rek néhol a felszínen fantasztikus módon tapadnak 
rá a meztelen mészkőfalakra, benyomulnak a szűk 
hasadékokba és barlangokba.

A bemélyedő (negatív) felszíni formáknak két tí
pusa figyelhető meg. Az egyik olyan tál alakú mé
lyedés, amely vízzáró agyagon alakult ki, ezért alját 
állandó vagy időszakos tó, esetleg mocsár tölti ki. 
A másik típus olyan mélyület, amelynek az egyik 
oldala lapához (mészkőfalhoz) csatlakozik; az ilyen 
mélyedésekben ritkán áll meg a víz, mivel a mészkő 
hasadékai (barlangjai) a depresszió agyagos olda
lairól lerohanó csapadékvizet nyomban elnyelik. 
Ilyen „féloldalas” víznyelős töbrök találhatók a 
tanulmányozott hegy K-i oldalán.

Karsztgenetikai szempontból legérdekesebb kép
ződmény az a domború agyagtakaró, amely a hegy 
tetejét 10—15 m vastagságban borítja. Hajdan erdő 
fedte, az erdő kiirtása után rövid ideig földművelést 
folytattak rajta, majd a talaj kimerülése után nö
vényiden eróziós „badland” maradt vissza. Anya
gában nagyon sok 2—5 mm átmérőjű, szögletes, 
fehér kvarcdarabka található, amely a bambuí össz- 
letben előforduló arkóza (eredetileg gránit) lepusz
tulásából származhat. A hegy lábánál ugyanez a 
kvarcmurvás agyag fekszik, sőt a barlangok kitöl
téseiben is ez található, amiből következik, hogy a 
terület megsüllyedése idején az egész szigethegyes 
karsztot ez a hordalék temette el.

A karsztos szigethegyek tetejét korróziós úton kitágult 
hasadékok szabdalják fe l
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Folyóvízi hordalékok alól exhumálódott mészkőtornyok

Barlangok és barlangkutatás
A vizsgált karszthegyet szokatlanul sok üreg járja 

át a legmagasabb ponttól a lapa talpszintjéig. A bar
langok többsége vízszintes, de emeletes rendszerű, 
ami arra vall, hogy az erózióbázis a terület emelke
dése—süllyedése következtében sokszor változott, 
illetve hosszabb-rövidebb időre stagnált. A legtöbb 
barlang a lapák oldalából nyílik: ezek víznyelőlyu
kak, forrásbarlangok vagy átmenőbarlangok nyí
lásai. A magasabb részeken gyakoriak az ún. roncs
barlangok, a hajdani nagyobb barlangfolyosók fel
szabdalt maradványai.

A terület legnagyobb ismert barlangja a Gruta da 
Lapin ha. Felmért hossza 511 m, főági szelvénye 
15x15 m. A bejárat közelében gazdagon díszítik 
a különféle cseppkőképződmények, sajnos a láto
gatók ezeket már alaposan tönkretették. Érdeke
sebbek a barlang mélyebben fekvő belső részei, ahol 
cseppkő ugyan nincs, de annál látványosabbak az 
anyakőzet oldásos formái (kipreparálódott hatalmas 
oszlopok, oldásos fülkék, mély színlők stb.). A bar
langot a helyi hatóságok kivilágították és megnyi
tották az idegenforgalomnak.

Szpeleológiai szempontból a Lapinha környéki 
barlangok még feldolgozatlanok. Hidrográfiai vi
szonyaik is alig ismertek, a víznyelők és források 
összefüggéseit eddig még nem vizsgálták. A dom
borzat adottságaiból következtetni lehet, hogy a

karsztban áramló víz északi irányba tart. Az álta
lam tanulmányozott karsztos hegytömb vizei való
színűleg a mélyen bevágódott Po^öes-patak medré
ben bukkannak elő, s előbb a Palestina fazenda 
(gazdaság) tavába, majd onnan a nagyobb Sumi- 
douro-tóba kerülnek, s végül föld alatti járatokon át 
a Rio das Velhas gyűjti össze és szállítja tovább a 
Rio Sáo Franciscóba.

Talán nem áll elleniében az előbb elmondottakkal, 
hogy a Lapinha környéki karsztterület a brazíliai 
barlangkutatás bölcsője. Ez elsősorban Peter Wil- 
helm Lund dán orvosnak köszönhető, aki légzőszervi 
betegségére gyógyulást keresve 1835-ben ezen az 
egészséges klímájú vidéken telepedett le. Lund a ter
mészet titkai iránt érdeklődő ember volt, s amikor 
egészségét visszanyerte, szorgalmasan kutatni, áso- 
gatni kezdte a környék barlangjait, és tíz év alatt 
sok felfedezésre tett szert. Az ő nevéhez fűződik az 
őslakó indiánok, az ún. Lagoa Santa-ember csont
jainak megtalálása. Lund nyomdokain munkálkodik 
jelenleg Bányai Mihály, aki már egy egész múzeumra 
való leletanyagot ásott ki a Lapinha környéki bar
langokból (kőeszközöket, kerámiákat, de felfede
zett egy teljesen érintetlen barlangi temetkezési he
lyet is, amelynek „kavicsvánkosairól” 9000 évesnek 
datált koponyák kerültek elő). Nagy kár, hogy ez a 
rendkívül értékes gyűjtemény tudományosan még 
nincs kellően feldolgozva és publikálva.
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Bányai Mihály régészeti múzeuma Lapinhában

Következtetések
Megfelelő laboratóriumi vizsgálatok híján csak 

hozzávetőlegesen tudjuk felvázolni a Lapinha kör
nyéki karsztok ősföldrajzi fejlődését.

A terület első nagyarányú karsztosodása még a 
paleozoikum epirogenetikus mozgásai idején követ
kezhetett be. A kiemelt hatalmas karsztplató a me
zozoikumban feldarabolódott és a trópusi klíma 
alatt szigethegyekké pusztult le. Hasonló lehetett 
ahhoz, mint amilyen napjainkban a dél-kínai Kwei- 
lin vidéke. A terület megsüllyedésével a mészkő
plató maradványhegyeit teljesen elfedték a mállás
termékek, illetve a tavi és folyóvízi üledékek. Felte
hető, hogy a karsztos maradványok többször is ex- 
humálódtak, majd újra eltemetődtek. A jelenlegi 
kiemelkedési folyamat a harmadidőszak vége óta 
tart, a patakok és folyók egyre mélyebbre vájják 
medrüket, és mind több helyen tárják fel az elteme
tett trópusi karszthegyeket. Mivel az éghajlat jelen
leg is trópusi, illetve szubtrópusi, az intenzív korró
ziós hatások újra élesre marják a felszín (a talaj) 
alatti kriptogenetikus pusztulással legömbölyített 
kőzetfelszíneket.

Hazánkban is találhatók exhumált trópusi to- 
ronykarsztok, de ezek antropogén hatásra, bánya- 
művelés során kerültek ismét napvilágra, s a csu
pasz sziklákat jelenleg a mérsékelt övi klímaadott
ságok formálják tovább. Lapinha vidékén az ősi

trópusi karsztformákat maga a természet tárta fel, 
és az exhumált formákat továbbra is a trópusi 
(szubtrópusi) karsztosodás alakítja.

Dr. Balázs Dénes 
Érd
Sárd utca 45.
2030

I R O D A L O M

BÁNYAI M. (1975): Régészeti kutatásaim Brazíliában — Ma
gyar Hírlap, Buenos Aires

BÁNYAI M. (1977): A „kavicsvánkos temető” — Magyar Hír
lap, Buenos Aires

LINÓ, C. F. — ALLIEVI, J. (1980): Cavernas Brasileiras — Sáo 
Paulo

LÓCZY, L. de (1966): Contribui^oes á paleogeografia e história 
do desenvolvimento geológico de Bacia do Amazonas — Dep. 
Nac. da ProduQao Mineral, Div. de Geol. e Min. — Boletim 
No. 223. Rio de Janeiro, p. 1—96.

Mapa Geológico do Brasil (1971), Escala 1 : 5 000 000. Ministério 
das Minas e Energia, Brasilia

OLIVEIRA, A. I. (1956) : Brazil. In: Handbook of South Ameri* 
can Geology. Ed.: W. F. Jenks. The Geol. Soc. o f America 
Memoir 65.

91



Jellegzetes barlangi folyosó, a képen Bányai Mihály 
látható

EXHUMED TROPICAL PALEOKARST 
IN THE LAPINHA AREA 

(MINAS GERAIS, BRAZIL)

In the basin of the upper reaches of the rivers 
Sáo Francisco and Velhas remnants of a tropical 
paleokarst are found. During the Paleozoic the 
Eucambrian hard crystalline limestone (“grupo 
bambuí”) formed an extended plateau, which was 
later denuded intő a tower karst area subsequently

buried under terrestrial, lacustrine and fluvial 
sediments. Since the laté Tertiary sheetwash and 
fluvial erosion exhumed, in many places, the rem
nants of the ancient tower karst. Author investigated 
one of the exhumed limestone mounts in the vicini- 
ty of Lapinha, Lagoa Santa district. The plán of 
the mount is shown in Fig. 1 and the A-B-C section 
is presented in Fig. 2. In the latter it is clearly seen 
that the top of the tower is covered by a clay 
mantle with enclosed quartz debris as an evidence 
of burial. The exhumed mount abounds in caves 
of various ages. The study of cave deposits is 
undertaken by a local amateur archeologist of 
Hungárián origin, Mihály Bányai. He presents 
the finds to the public in his own castle museum.

Translated by D. Lóczy

OEHA2KEHHBIH TPOnHHECKMH 
nAJIEOKAPCT B OKPECTHOCTRX 

JIAnHHH (MINAS GERAIS, BPA3HJIHH)

B őacceHHe BepxHero TeneHHH peic CaH OpaH- 
U.HCKO h Bénáin HaxoflJiTCJi ocTaTKH TpommecKoro 
naneoKapcTa. ^Ccctkhh KpHCTaJiJiHHecKHií H3BecT- 
hhx („grupo bambuí“) cpezmeKeMŐpHiícKoro bo3 - 
pacTa oöpa3 0 Ban oönmpHoe nnaTo b naJieo3oe, 
KOTopoe pa3Mbuiocb b KapcTOByio oönacTb, co- 
CTOHmyio H3 ocTpoBHbix rop, a 3aTCM nOKpbIJiaCb 
KOHTHHeHTaJIbHbIMH, 0 3 epHbIMH H npeCHOBOflHblMH 
OTJio5KeHHHMH. HaHHHaB c KOHna TpeTHHHoro ne- 
pnofla, apeaJibHan íieHynauHB h (JunoBHanbHaH 
3p0 3 HH CHOBa BO MHOrHX MCCTaX OÖHâ CHJIH oc
TaTKH CTaporo ocTpoBHoro KapCTa. A btop H3ynan 
OflHy H3 3THX OÖHâ CCHHblX H3BeCTHHKOBbIX TOP 
no6 jiH3ocTH cena JlanHHH (paöoH Jlaroa CaHTa). 
Ha pHC. 1 . npencTaBJieH TonorpatjmHecKHH nnaH 
ropbi, a Ha pnc. 2. npo(j)HJib no jihhhh A-B-C. 
Ha nocnezmeM xopomo bhíiho , hto BepniHHa ropw- 
ocTaHna b pe3yjibTaTe öbiBinero 3axopoHeHHH 
noKpbiTa CJioeM rnHHbi, conepxcamero KBapneBbiü 
meöeHb. OŐHaacaiomaflCH ropa npoHH3aHa neme- 
paMH pa3Horo B0 3 pacTa. PacxonKH hx 3anojmeHHH 
npoBonHT npo^cHBaiomHH TaM BeHrepcKHÜ jiioőh- 
Tejib-apxeojior, MHxaii BaHban, KOTopbiö npen- 
CTaBJineT HaőneHHbie HaxoflKH b cbocm mccthom 
My3ee-ABopue.

Flepeeejia JlyÓMUAjia Ceumup.Mau
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