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Abstract: In the diverse geomorphological investigations of Dénes Balázs lava caves and their connected surface 
forms were of great importance. After his field-trip in the Lava Beds National Monument, North-California in 
1970, he studied the lava caves of the Galápagos Islands. Here, he made the first detailed maps and descriptions 
of La Cueva de Kübler and La Cueva de Bellavista which are typical lava tubes on Santa Cruz Island. He sur-
veyed and mapped them completely alone, using his own methods. In 1972 he studied the lava caves of Fuji-san 
with the assistance of a group of Japanese vulcano-speleologists. On the basis of his field investigation work in the 
lava caves of Fuji-san, he has made the most detailed and published Hungarian descriptions in this topic up to 
now, titled Forms, Types and Formation of Lava Caves.  He distinguished four morphogenetic types of syngenetic 
lava caves and divided their forms into two groups: autochtonus and allochtonus ones. He also investigated 
surface lava forms which are in connection with lava caves (e.g. a variety of depression forms such as lava doli-
nes). This important scientific study greatly enriched the Hungarian nomenclature of the pseudokarstic features in 
lava flows. In 1985 he investigated the speleology of the Easter Island. Here he surveyed sea caves (Ana Toka 
Rahi Rahi, Ana Kai Tangata) and lava tubes (Ana Te Pahu, Ana Kakena), and their polygenetic combinations 
(preformed by old lava tubes open to the sea level), and he was the first to map and describe them, which he 
carried out single-handed.  
 
Bevezetés 
 
Balázs Dénes geográfus – a szó legteljesebb értelmében. A Föld nehezen 
megközelíthető térségeibe olyan földrajzi kutatóexpedíciókat szervezett és 
hajtott végre, amelyek sikerét találékonyságának, kitartásának, jó kapcsolat-
teremtő képességének köszönhette. Nehéz elképzelni még egy olyan embert, 
aki ennyi és ilyen hosszú kutatóutat tudna véghezvinni, azon kívül még a - 
földrajz szinte valamennyi témakörében - megszerzett rengeteg tudásanya-
got a hozzá hasonló módon át is tudná adni mind tudományos szinten, mind 
pedig az átlagember számára is érthetően. Balázs Dénes könyveiben és 
egyéb írásaiban a földrajzot nem „száraz”, hanem mint érdekes tudományt 
sikerül megszerettetnie az olvasóval, miközben felkelti érdeklődésüket a 
távoli, csodás tájak felé. Balázs Dénes tisztelte mások, így földrajzos elődei 
munkásságát is, ezért alapította meg a Magyar Földrajzi Múzeumot.  
 „Örök csodálója, bámulója vagyok Vulcanus isten pompás alkotása-
inak, az égbenyúló, óriási füstölgő kúpoknak” (BALÁZS 1969). Összesítve, 
több mint 10 évig tartó kutatóútjai során bejárta a Föld legjelentősebb vul-
káni területeit. „Utazásaim során elsősorban a felszín formáinak törvény-



 14 

szerűségeit tanulmányoztam, különösen a karsztos és vulkanikus területe-
ken.” (BALÁZS 1993). Geomorfológiai kutatómunkájában a bazaltláva-
barlangok és a hozzájuk kapcsolódó felszínformák vizsgálatát is kiemelten 
fontosnak tartotta. A lávabarlangokat a karsztbarlangokhoz hasonlóan sze-
rette, ezért hosszú utazásainak jelentős állomáshelyei lettek a különféle bar-
langokat magukba rejtő bazaltláva vidékek is. Ezek közül a jelentősebbek: a 
kaliforniai Lava Beds National Monument, a Galápagos-szigetek, a Fuji-
san, Izland, a Kanári-szigetek és a Húsvét-sziget. 
 
Galápagos-szigetek – Santa Cruz-sziget 
 
1969. június 16-tól 1970. május 11-ig tartó, 330 napos, egyszemélyes, Ame-
rikát Alaszkától, tizennégy országon át a Tűzföldig bejáró expedíciója során 
az ecuadori katonai légitársaság gépével eljutott a Galápagos-szigetekre is 
(BALÁZS 1970, 1972, 1973, 1994, 1995).  Itt, a Santa Cruz-szigeten, a 
Puerto Ayorában taláható Charles Darwin kutatóközpontban - mint a szige-
tek formakincsét kutató külföldi geomorfológust - szívesen fogadták. A 
Santa Cruz-sziget lávaalagút-barlangjai közül a La Cueva de Kübler és a La 
Cueva de Bellavista első részletes feltérképezését és leírását teljesen egye-
dül készítette (BALÁZS 1973, 1975). Elsőként a Kübler-barlang felszíni be-
szakadásán ereszkedett le, ilyen gondolatokkal: „Sokfelé megfordultam már 
a földalatti világ ösvényein, de valahányszor benyitok egy új, ismeretlen 
alvilági kapun, mindig valami kíváncsi, felemelő érzés kerít hatalmába!” 
(BALÁZS 1973). A galapagosi lávabarlangok térképezéséhez használt esz-
közei a távolságok méréséhez egy két- és négy méter hosszúságú, dm-es 
beosztású mérőrúd volt, míg az irány és lejtőszögeket bányászkompasz se-
gítségével végezte. A mérési pontoknak kőrakásokat, „kőembereket” épített, 
amelyek között mérte az irányokat és a távolságokat. A lávaalagút jellegze-
tes részeiről keresztszelvényeket készített (1. ábra).  

Méréseinek pontosságát bizonyítják a terület lávabarlangjaival fog-
lalkozó, későbbi tanulmányok számadatai is, melyek a mai napig az általa 
felmért értékeket közlik (HERNANDEZ – IZQUIERDO – OROMÍ 1991). A 
lávaalagút-barlangok felső boltozatának kialakulásakor, a lávafolyás felszí-
nén úszó lávatáblák összeforradását a folyók zajló jégtábláinak összefagyá-
sához hasonlította. A Kübler-barlang belső, kitöltő (akkréciós) képződmé-
nyei közül a barlang hossztengelyével párhuzamos lávapárkányokat, vala-
mint a köztük húzódó lávaszínlőket jellemzi részletesebben (1. kép). Megál-
lapítja, hogy egy lávaalagút a későbbi lávafolyásoknak is elvezető járatot 
képezhet. Ezt a frissebb lávafolyás részletek a már hideg falakhoz forradá-
sával magyarázta.  
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1. ábra: A Galápagos-szigeteki La Cueva de Kübler lávaalagút-barlang első részletes térképe, hossz és  kereszt-
szelvényekkel (BALÁZS 1975) 

Fig. 1: The first detailed map and cross sections of LaCueva de Kübler lava tube, Galápagos Islands (BALÁZS 
1975) 

 
A fő járat aljzatán megfigyelt egy kisebb, kanyargó lávafolyást („lá-

vakolbász”), amelyben gyakran kialakulhat újabb, kisebb méretű lávaalagút: 
„barlang a barlangban” (1. ábra). A lávaalagútban megfigyelhető törésvo-
nalakról megállapította azok utólagos, tektonikus eredetét (irányuk meg-
egyezett a felszíni irányokkal). 

Szintén helyes terepi megfigyelése az is, hogy a lávaalagút-
barlangok az elvégződésük felé egyre keskenyebbek - előbb ellipszis, majd 
félkör keresztmetszetűek – valamint egyre sűrűbben kanyarognak, tehát 
növekvő szinuozitásúak (1. ábra). A lávabarlang falán megjelenő gipszkivá-
lásokról is említést tesz. A Kübler-barlang felmérése után, a 852 méter hosz-
szú járat végén lámpájában lemerült az elem, ezért a kijutás a teljes sötét-
ségben, az egyenetlen, érdes lávafelszínen csak nagy nehézségek árán sike-
rült. A Bellavista-barlang 669 méter hosszú, akkor bejárható szakaszáról 
szintén elsőként készített hasonló részletességű térképet. A továbbhaladását 
azonban megakadályozta a barlang mennyezeti leomlása, amelyeket a fel-
színi lesüllyedések is jeleztek.  
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1. kép: A la Cueva de Kübler kisebbik felnyílása. A barlang oldalfalait lávapárkányok és lávaszínlők tagolják 
(BALÁZS 1973) 

Picture 1: The smaller entrance to La Cueva de Kübler. On the sidewalls of the cave are lavashelves and lava 
trenches (BALÁZS 1973) 

 
A Santa Cruz-szigeten található lávaalagút-barlangokat nemcsak morfológi-
ai szempontból vizsgálta. Az NSS Bulletin hasábjain „Lava Tubes on the 
Galapagos Islands” címmel részletesen olvashatunk nevük eredetéről, geo-
lógiájukról, hidrológiájukról, hőmérsékleti viszonyaikról, valamint jellegze-
tes növény és állatvilágukról is (BALÁZS 1975/a). Ez a tanulmány nemzet-
közi szinten is jelentős (LARSON 1993). Két könyvet is írt a Galápagos-
szigetekről (BALÁZS 1973, 1994), amelyek közül az első – melyben a láva-
barlangoknak külön fejezetet szentelt - németül is megjelent (BALÁZS 
1975/b).  
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Japán - Fuji-san 
 
1972-73-as, 401 napig tartó expedíciójában, a karsztos és vulkanikus forma-
kincs kialakulását tanulmányozta különböző klímaviszonyok között 13 or-
szágot bejárva, Japántól Új-Zélandig (BALÁZS 1995). A Japán 
Szpeleológiai Szövetség, valamint a Fuji-san barlangjait kutató egyesületek 
szövetségének (Association for Study of Lava Caves Mount Fuji) barlang-
csoportjaival, japán kutatók támogatásával, lehetősége nyílt a Fuji-san láva-
barlangjainak részletes tanulmányozására (2. kép). Itt, mintegy két tucat 
lávabarlangot járt be, melyek közül a jelentősebbek a Banba-ana, Motosu-
daiichi-fûketsu, Komakado-fûketsu Shoiko-daini-fûketsu, valamint az akkor 
leghosszabbnak tartott Mitsuike-ana 1300 méter hosszú, többször elágazó 
barlangrendszere. „Sokéves barlangtúráim szó szerint „legmegrázóbb” él-
ménye a Fuji-sanhoz kötődik” - így ír arról a földrengésről, amelyet az 
egyik lávabarlang mélyén, itt élt át.  
 
 

 
 

2. kép: Balázs Dénes a Fuji-san egyik jellegzetes lávafolyosójában (BALÁZS 1995) 
Picture 2: Dénes Balázs in one of the typical lava tubes of Fuji-san (BALÁZS 1995) 
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A Fuji-sanon végzett kutatómunkájáról a Földrajzi Közleményekben 
megjelent „Lávaüregek keletkezése, típusai és formakincse” című munkájá-
ban olvashatunk (BALÁZS 1974), amely a magyar szakirodalom mindezidá-
ig legrészletesebb, addig hiánynak számító vulkano-szepeleológiai tanulmá-
nya (ezt ismertetjük az alábbiakban). A szingenetikus bazaltláva-üregeknek 
négy típusát különíti el („lávafolyosó”, „lávaakna/lávazsomboly”, 
„gázhólyagüreg/gázüreg”, „falenyomatüreg”) és részletes morfogenetikai 
jellemzést ad róluk.  

A lávafolyosók általa ismertetett kialakulási módja szerint a lávafo-
lyás felső kérge a belső még képlékeny láva túlnyomása következtében sza-
kad át, így a híg láva kiürül, aminek következtében egy hosszanti üreg (lá-
vafolyosó) képződik. A kéreg átszakításához szükséges belső láva túlnyo-
mása szerinte kétféleképpen keletkezhet:  
1. egy felszíni akadály mögött felduzzad a lávafolyás,  
2. a kéreg alatt a lávában felhalmozódnak a gázok. 

 

 
 

 
2. ábra: „Gázkifúvásos lávazsomboly” keletkezése Balázs Dénes szerint. A.  A lávafolyosó üregterében forró 
gázok préselődnek össze és felszakítják a kéreg legkevésbé ellenálló részét. B.  A gázrobbanás utáni állapot” 

(BALÁZS 1974) 
Fig. 2: The evolution of a „gas blow-hole”combined with a lava tube according to DénesBalázs.  

A.  The pressurized burning gases break up the less resistant segments of the lava tube roof. 
 B.  vertical cave segment after the gas explosion (BALÁZS 1974) 
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A vertikális barlangüregek közül a „gázkifúvásos lávazsomboly” (2. 

ábra), valamint a horizontális jellegű „lávafolyosó” - a nemzetközi szinten 
is ritkán publikált – összekapcsolódásáról bővebben ír. A lávabarlangok 
közül magyarul ebben a tanulmányban olvashatunk először a 
„falenyomatüregek” különleges típusairól is. A lávaüregek képződményeit – 
figyelembe véve a kitöltő anyagok genetikáját – két fő csoportra (autochton, 
allochton) és azokat további alcsoportokra osztotta (3. ábra), valamint azok 
jellemző példáit – több új szakszóval – a tanulmányában részletesen ismer-
tette.  

A lávaüregek képződményei

Autochton Allochton

A lávaüregek aljazatán
• fonatos aljzat
• rögös aljzat
• lávahidak
• lávasztalagmitok (pl. fonatos sztalagmit)

A lávaüregek oldalfalain
• lávapárkány
• lávaerkély
• lávaszínlő
• lávaborda
• gázhólyagheg

A lávaüregek mennyezetén
• lávasztalaktit
• lávakorall

Kémiai kiválással 
kialakult képződmények
• kalcit
• kova
• gipsz
• kalcedon, s.tb.

Fizikai (mechanikai) úton
létrejött képződmények
• víz és 

vízi lerakódások 
• jég

 
 

3. ábra: A lávaüregeket kitöltő képződmények genetikai szempontú csoportosítása Balázs Dénes által,  
a legszembetűnőbb példákkal (BAlÁZS 1974) 

Fig. 3: The categories of internal forms, formations and fillings of lava caves, from a genetic point of view,with 
the most characteristic examples by Dénes Balázs (BALÁZS 1974) 

 
 A lávabarlangokat gyakran párhuzamba állítja a karsztbarlangokkal, 
kiemelve azok morfológiai hasonlóságait és különbségeit, például: „ A láva-
folyosó alaprajzi formája kevésbé kanyargós, mint a karsztbarlangoké, ahol 
az egymásra merőleges törésvonalak jelölik ki a karsztvizek útját.” (BA-
LÁZS 1974). Az általa bevezetett és attól fogva használt magyar szakkifeje-
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zések eredete is gyakran a karsztos nevezéktanból származik, például: „lá-
vazsomboly”, „lávatöbör”. 
 A lávaüregekkel összefüggésben álló felszíni lávaformák közül az 
épüléses eredetűek mellett részletesebben a felszínalatti formák pusztulása-
kor létrejövő formákról ír, mint például a „lávaszakadék”, „lávatöbör” (4. 
ábra), „természetes lávahíd”. Terepi megfigyelései alapján a hosszanti be-
süllyedéses felszínformák gyakran a későbbi lávafolyások elvezetői lehet-
nek, és bennük nagyobb eséllyel alakulhatnak ki újabb lávaalagút-
barlangok. 

 
 

 
 
 

4. ábra: Lávafolyosó beszakadásából kialakult „lávatöbör” Balázs Dénes szerint (BALÁZS 1974) 
Fig. 4: Lava dolina evolved from a lava tube by its devastation according to Dénes Balázs (BALÁZS 1974) 

  
Húsvét-sziget 
 
Az 1984-85-ben 383 napon át utazott a Föld körül, 25 országon keresztül. A 
francia hatóságok nem engedték vízum nélkül az átutazását Tahitin, ezért a 
tervezett rövidebb tartózkodás helyett egy hónapot töltött a Húsvét-szigeten 
(BALÁZS 1993, 1995). Ez az idő természetesen nem tétlen várakozást jelen-
tett számára, hanem a kialakult helyzetben még többet igyekezett megtudni 
a sziget népéről, kultúrájáról és nem utolsósorban az itt található lávabarlan-
gokról is. Kutatásait sokszor - így a Húsvét-szigeten is - az otthonukat jól 
ismerő helyi lakosok segítették, akikkel szinte mindig barátságot kötött. 
Gyalogosan indult felfedező útjaira, és sátorban, vagy „alkalmi szálláshely-
ként” lávabarlangokban lakott, összegyűjtött füvekből készített „ágyon”.  
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 A Húsvét-szigeten gyűjtött vulkán-szpeleológiai ismereteit a Karszt 
és Barlang folyóiratban (BALÁZS 1985), a Barcelonai Nemzetközi 
Szpeleológiai Kongresszuson (BALÁZS 1986),  illetve „A Húsvét-sziget fog-
ságában” című könyvében (BALÁZS 1993) adta közre. A Roiho-
lávafolyásnak négy barlangrendszerét mérte fel. „Megcsapott a barlang hűs 
levegője és vonzott a mélybe.” (BALÁZS 1993). Ennek a „vonzó hatásnak” 
az lett a következménye, hogy többek között a sziget akkor ismert leghosz-
szabb (540 m) lávacsatorna-barlangjáról, az Ana Te Pahu-ról ismét egyedül, 
elsőként részletes térképet készített. A lávacsatorna-barlang elnevezést a 
sziget lávabarlangjainak ugyanarra a típusára használja, amelyet korábban 
lávafolyosónak (BALÁZS 1974) nevez.  
 

 
 

5. ábra: A Húsvét-szigeti Ana Kakena lávacsatorna-barlang térképe és oldalnézeti képe (BALÁZS 1985) 
Fig. 5: Plan and vertical profile of the Ana Kakena lava tube on Easter Island (BALÁZS 1985) 
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Az egyszemélyes barlangtérképezéskor a távolságméréshez szüksé-
ges mérőrudakat bambuszból vágta magának és rájuk bicskával faragott dm-
es beosztást. Erről a felméréséről később így ír: „Minden mérési pont közöt-
ti utat legalább négyszer kellett megtennem, hiszen a mérőléces társ szere-
pét is vállalnom kellett.” (BALÁZS 1993). A Roiho-lávafolyás egy 20-50 m 
magas, abráziós fallal végződik az óceán-parton. Az Ana Kakena Y-szerűen 
szétágazó járatai erre a meredek sziklafalra nyílnak (5. ábra), ami alapján 
arra következtet, hogy az utolsó lávafolyás az alagútból, közvetlenül láva-
zuhatagként ömlött az óceánba, 15-20 méteres magasságból (BALÁZS 
1985, 1986). Ilyen jelenség leírásával világviszonylatban is csak ritkán ta-
lálkozhatunk. 
 A Roiho-lávafolyás lávacsatorna-barlangjai, jellegzetes beszakadá-
sok sorozatával nyílnak fel a felszínre, jelezve a barlang mélyben húzódó 
nyomvonalát. Ezekről a formákról, amelyek „a karsztvidékek szakadék do-
lináihoz hasonló depressziókat alkotnak” (BALÁZS 1985), már a Fuji-san 
kapcsán, korábban is írt „lávatöbör”, illetve „lávaszakadék”néven (BA-
LÁZS 1974). A Roiho-lávafolyás barlangjainak ezek a formák képezik egy-
ben a bejáratukat, amelyek környezetében található egy-egy jellegzetes 
tárgy alapján adott nevet a felmért barlangoknak (pl: Banános-barlang, 
Bambuszos-barlang), de allúviumon kialakult belső barlangi tó is volt név-
adó (Tavas-barlang). Víz a felszínen nem található a Húsvét-szigeten, ezért 
a helyi lakosság életében különösen is fontosak voltak az ilyen tavas barlan-
gok. Ezen kívül a Húsvét-sziget lávabarlangjai menedékhelyként, lakóhely-
ként, temetkezési helyként, kivégzési helyként, börtönként, valamint vallási 
célokat is szolgáltak, jelenleg pedig a sziget történetének feltárásán dolgozó 
archeológusoknak jelentenek kulcsfontosságú lelőhelyeket (BALÁZS 1985, 
1986, 1993). 

 A posztgenetikus lávabarlangok leggyakoribb típusára, az ab-
ráziós barlangokra is szép példákat talált és térképezett a Húsvét-szigeten. 
Ezek közül az Ana Kai Tangata (Emberevők-barlangja) ottlétekor már inak-
tívvá vált. Az akkor aktív Ana Toka Rahi Rahi (3. kép) eredetileg egy láva-
csatorna-barlang volt, amely az abráziós, sziklás partfal hátrálásával nyílt fel 
és a tenger pusztító hatására abráziós barlangként bővül és fejlődik tovább 
(BALÁZS 1985, 1986, 1995). Tehát szép példája a szigenetikus és posztge-
netikus barlangok összetett (poligenetikus) barlanggá történő egyesülésének. 
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3. kép: Az Ana Toka Rahi Rahi abráziós barlangként továbbfejlődő egykori lávacsatorna-barlang (BALÁZS 1993) 
Picture 3: Ana Toka Rahi Rahi sea cave is preformed by old lava tube (BALÁZS 1993) 

 
Összegzés 
 
Balázs Dénes, mint karsztos, de a földrajz terén mindenre kíváncsi 
geomorfológus tanulmányozta a lávabarlangokat és a hozzájuk kapcsolódó 
felszínformák világát. Vulkán-szpeleológiai kutatásai nemzetközi szinten is 
jelentősek. 
 Az olyan terepi felméréseket, mint például a barlangi térképek készí-
tését általában kutatócsoportok szokták elvégezni. Balázs Dénes külön elis-
merést érdemel azért, amiért ezt több ember helyett, nagyfokú pontossággal, 
egyedül is véghez tudta vinni.  
 Balázs Dénes sokszínű, a földrajztudomány szinte minden területére 
kiterjedő hatalmas életművében - arányaiban szemlélve - csak egy kis szele-
tet képeznek a lávabarlangokkal kapcsolatos kutatások. Azonban azok a 
magyar vulkán-szpeleológusok számára kiemelt jelentőségűnek számítanak, 
ugyanis magas szakmai szintű terepi munkával, távoli tájakon gyűjtött, itt-
hon hiánynak számító ismereteket hozott haza, ékes magyar nyelven. 
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