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BESZÁMOLÓ A VÁRBELI PIN CEBARLAN G O K
K U T A T Á SÁ R Ó L .
Irta: KADIC O T T O K Á R dr.
BENEDEK SÁNDOR a „Budai N apló" 1932. évi március hó 24.-ki

számaban cikket írt a borról s többek közt élénk, színekkel ecseteli
azt a rég letűnt aranykort, am ikor a budai hegyek alját viruló sző
lők övezték és fehérlö présházak tarkították, am ikor a budai kiskocs
m ák és vendéglők hangosak voltak a polgárok jókedvétől. Kétségte
len, hogy az elpusztult szöllökultura gazdag forrását képezte Buda
gazdasági életének. S ha azt kutatjuk, hogy a budai szöllőtcrmelök
hová vitték boraikat, önkénytelenül eszünkbe jutnak a várbeli , ytcr'ökp i n c é k Ezeknek a pincéknek gondos megépítése és nagy kiterjedése
vísszatükrözteií a budavidékí bortermelésnek egykori nagyságat és gaz
dasági jelentőségét.
M ikor azután a budai szöllők elpusztultak, a bortermelés is hanyatlani kezdett s ezzel karöltve a váibeli pincék is elvesztették egy
kori közgazdasági jelentőségüket. Az a kevés bor, am elyet a gazda
megmaradt szöllőjében évenként termelt vagy vásárolt, a felső kézipincéjében is elfért. A törökpincéket ma már senkisem használja, ezek
fölöslegesse váltak, sőt, mint veszélyesnek vélt üregeket szeméttel és
építkezési törm elékkel töltik be s ezzel ezeket a legendás töténelmi
helyeket évről évre pusztítják, a még üresen m aradiakat pedig a kivi
rágzóit salétrom, a penész, a pókháló és a feledés leple borítja. V an
nak azután pincék, am elyek teljes épségben m aradtak, am elyek telje
sen tiszták, sőt helyenként villan nyal is fel vannak szerelve. A várbe!i törökpincekröl ma már annyira megfeledkeztek, hogy a mai nem
zedék alig tud valam it azok létezéséről. A tudomány szintén teljesen
elhanyagolta ezeket a rendkívül érdekes üregeket. Egy két szakdolgo
zaton kívül, am ely mellékesen a várbeli pincékről is megemlékezik,
sem földtani, sem történeti munka nincs, am ely azokkal behatóan fog
lalkozna.
Ilyen körülm ények között érthető, hogy magam is, mint barlangkutató, csak jó későn értesültem a várbeli törökpíncék létezéséről és
tudományos jelentőségükről. T udiam ugyan, hogy ilyenek vannak, de
mivel mindenki ezekről úgy beszélt és irt, hogy azok kőzetbe vájt
pincék, olyan féléknek tartottam, mint am ilyeneket K őbánya és Budá
tok vidékén az emberi kéz mesterségeden alkotott. Bár a barlang és
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pince fogalm a igen közel áll egym áshoz, mégis nagy külöm bség van
a kettő között. M ind a kettő a föld színe alatti üreget jelent, míg
azonban a barlangok természeti erők közreműködésének köszönik lé
tűket, addig a pincéket az emberi kéz alkotta. M int mesterséges alk o 
tások a pincék nem tartoznak a barlangkutatás feladatai körébe s így
kikerülték figyelm em et.
H ogy azután újabban mégis bekapcsolódtam a várbeli törökpíncék tanulm ányozásába, ezt főleg vitéz AGGHÁZI K a MILL ezredes ba
rátomnak. a m. kir. Hadímuzeum igazgatójának köszönöm, ak i az
utóbbi években ismételten felhívta figyelm em et ezekie az üregekre s
azok kutatását sürgette. V egre az 1931. év szeptember havában elhatá
roztam, hogy nehány törökpíncét felkeressek. Ezt a vállalkozásom at
m egkönnyítették LA N T O S Z O LT Á N és M Ü LLER DEZSŐ székesföv.
m érnökök, ak ik mint a helyi viszonyok és a törökpínc^k ismerői,
készséggel vállalkoztak arra, hogy több ilyen pincét bem utassanak.
M ár az első bejárásnál legnagyobb meglepetésemre azt tapasztal
tam , hogy a szóban levő pincék eredetileg természetes utón mesztufában keletkezett üregek, am elyeket azután történelmi időben bővítet
tek, m élyítettek és helyenként aláfalaztak. Kiderült, hogy ezek a pin
cék a természetnek és az emberi kéznek kölcsönös közreműködésével
jöttek létre s mint ilyenek többféle szempontból fontosak.
Látva, hogy a várbeli törökpincék eredetüknél fogva természetes
üregek, vagyis barlangok, a m. kir Földtani Intézet a Hadímuzeum
kérésére azok rendszeres kutatását rendelte el s ezzel a feladattal engemet bízott meg. Bejárásaim on KALMÁR J a NOS régészmérnök is részt
vett, ak i a M agyar Nemzeti M uzeum 1 örténetí O sztaíya m egbízásá
ból a pincéket régeszeti szempontból vizsgálta. Hűséges segítőtársaim
voltak még BARBIE L a JOS és K lSS MlíCLÓS, a M . B. T . tagjai, ak ik
az egyes nehezebben hozzáférhető öregeket kutatták s a pincék k iv i
lágításában és fényképezésében segítségemre voltak.
M unkánkat bizonyos mértékben nehézzé tette az, hogy a pincék
túlnyomó része m agántulajdonban van s azok bejárása a tulajdonosok
hozzájárulásával történhetett. Ez a körülm ény m agyarázza egyszers
mind azt is, hogy ezek a pincék miért m aradtak ennyire ismeretlenek
a tudom ány és a nyilvánosság előtt. M egjelenésünk sok helyen g y a 
nút keltett, egyes házmesterek nem tudták megérteni, hogy miért kell
ezeket az elhagyott helyeket kutatni. G yakran csak beható m agyarázgatás és végső esetben a hivatalos megbízó levél felm utatása után en
gedtek a pincébe. Ezek azonban csak egyes esetek voltak, általanosságban véve a píncetulajdonosok értesülve, hogy hivatalos, tudom á
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nyos píncevízsgálatok folynak, teljes megértéssel, sőt helyenkét élénk
érdeklődéssel fogadták m unkánkat.
K utatásaink abból állottak, hogy házról-házra menve részletesen
bejártuk és átkutattuk az egyes pincéket, ezeket leírtuk, később ped g
az érdekesebbeket még lefényképeztük. M unkánkat nagy mértékben
elősegítette az a körülm ény, hogy a nyolcvanas években ezeket a pin
céket a székesfőváros megbízásából felmérte SCHUBERT IGNÁC szé
kesfővárosi mérnök. Mielőtt bejárásaim at megkezdtem, CsÁRMAN
FERENC tanácsnok engedélyével a központi városháza műszaki osztá
lyában a pincék alaprajzát és szelvényeit lemásoltam s így helyszíni
bejárásaim at kész térképek alapján végeztem.
A végzett kutatás kiderítette, hogy a várhegyi píncebarlangoknak tudományos, honvédelmi és idegenforgalmi; jelentősegük van s
ezért megérdemlik, hogy velük behatóbban foglalkozzunk.
Földtani jelentőségük abban rej ik, hogy a V árhegy felső lerako
dásait egészen a budai m argáíg nagy kiterjedésben feltárják s így ezek
nek az üledékeknek rétegtaní viszonyaiba részletes betekintést enged
nek. A mésztufabarlangok falain látható rétegek tanulm ányozása lehe
tővé teszí, hogy a V árhegy pleisztocén lerakodásait majdnem lépésrőllépésre követhetjük, am i a kövezettel borított és épületekkel beépített
felszínen egyébként lehetetlen volna. Pincebejárásaim alkalm ával meg
állapíthattam , hogy a V árhegy tetejét a következő képződmények al
kotják.
A hegy alapkőzete budai m á r ga 9 am ely helyenként jól rétegzett,
rétegei átlag íó° alatt, főleg dél felé dőlnek. A pincékben a budai
m árga a hegyhát északnyugati kiszélesedett részén hiányzik s csak a
Dísztér, a Tárnok- és Uri-utca elején levő pincékben látható, közvet
lenül a mésztufa alatt.
A V árhegy északnyugati részében, külünösen a Duna felé néző
hegyhát oldalán, tehát a Verbőczy- és Országház-utcában, a Szenthá
romság-téren és a Tárnok-utca végén levő pincékben, a mésztufa alatt,
fo ly a m i lerakodás, nevezetesen kavics, homok és agyag található, mint
a Duna egykori üledékei. Ezeket a folyam i lerakodásokat a V árhegy
oldalain a humusz tak arja, v agy elmosódtak, de a pincékben jól lát
hatók. Ezek a lág y lerakodások a pincék oldalain könnyen m állanak
és om lanak, ezért ilyen pincékben az oldalakat aláfalazták s csak
egyesekben m aradtak szabadon. A várhegyi folyam i lerakodásokat ed
dig mállott m árgának v agy a m árgának homokos és agyagos változa
tain ak tartották.
A folyam i lerakodásokra, vagy, ahol ezek hiányoznak, közvet-

lenül a m árgára rakodott a pleisztocén m ész tu fa ♦ Utóbbi a hegyhát
északnyugotí részében helyenfcínt a ÍO m vastagságot is eléri, m íg dél
keletre fokozatosan kívékonyodik, átlagos vastagsága 5—6 m. A mész
tufa alsó részében vízszintes v ag y gyengén dűlő padokban válik el, je
lül annak, hogy ez a része álló vízben rakodott le, fölfelé azután in
kább tömeges. A mésztufa helyenként erősen mállott v agy mészíszap
alakjáb an jelentkezik. *
A mésztufát fedő holocén hum uszban vannak a felső pincék, am e
lyekn ek az oldalai mindenütt falazva vannak s íg y a szálban levő ta
laj csak kivételes esetekben látható.
A mésztufa pincéknek legrégebben ismert nevezetessége a Dísztér
és Kaszinó-utcai pincékben található b o rsó kő- v ag y pízolit-telepefc. Ezek
arról tanúskodnak, hogy itt a pleisztocénben meleg források fakadtak.
A Duna akkoriban a V árh egy m agasságában folyhatott, árterét mo
csarak borították s ezekben rakodott le a hőforrások vízéből a mész
tufa.
SzONTAGH TAM ÁS dr. í908-ban a várhegyi alagút vízmentesí
tése céljából a török pincék jó részét bejárta s m egállapította, ho gy az
egyes pincékben összegyűlt vizek mind csapadékvizek, am elyek a ta
lajban s különösen a mésztufa likacsain átszivárogva a pincékbe foly
n ak s itt a m árga fölött tócsákban összegyűlnek, v agy pedig an nak
hasadékaín át mélyebbre szállnak. A kém iai analízís kiderítette, hogy
ezek a vizek fertőzve van nak, am i viszont arról tanúskodik, hogy a
régi várbeli csatornák szenyvíze is részben a mésztufán át a pincékbe
szivárog.
A várbeli törökpíncék leginkább barlangtani szempontból érdeke
sek. Ezek két v a g y három emeletben egym ás fölött fekszenek. A felső
pincék, a megszokott m agasságban, az épületek alatt, a felszíntől 2—3
m -nyí mélységben lá g y talajb an épültek. Ezek mind téglával v agy kő
vel boltozva és falazva van nak, aísó szegélyük azonban már természe
tes mésztufából áll. A középső pincék szintén az épület alatt, nagyobb
részt mésztufában épültek, de többnyire még boltozva és falazva v a n 
nak. Az alsó pincék átlag 8 m mélységben a mésztufa alján természe
tes utón a víz kílugzó és kivájó hatása következtében fejlődtek és túl
nyomó részben a háztelkeken kivül, az utcai úttest alatt terjednek.
Ezek a „törökpincék" tehát természetes eredetűek, vagyis mésztufában
képződött barlangok. M enyezetük mindenütt természetes mésztufa, ol
dalai gyakran szintén mésztutából, folyam i lerakodásból vagy m árgából állan ak.
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Ezeket a természetes mésztufaüregeket történelmi időkben a tu
lajdonosok a felső pincékkel lépcsős lejárato kkal kötőitek össze, a lá 
g y abb m észtufa-oldalakat egyenesre faragták, a málló folyam i lerako
dásokból és márgából állá oldalakat kővel v ag y téglával aláfalazták,
a pince fenekét leásták és vízszintesre kiegyenlítették, Minden pincé
nek van 1 —2 légakn ája, am ely a felszínre vezet, de jelenleg legtöbb
ször felső végén befalazott* Ott, ahol erős a vizcsepegés, k u tak at mélyesztettek a pince fenekébe* Ilvmódon az emberi kéz ezeket a termé
szetes üregeket többé v agy kevésbbé átalakította és kibővítette, de
m indegyiken természetes eredete felismerhető, éppen ezért különös,
hogy ezeknek az üregeknek barlang-voltát eddig még senki sem á lla 
pította meg*
N agyobb kiterjedésű mésztufa-barlangok igen ritk ák, hazánkban
csak egy ilyen barlangot ismerünk s ez a lillafüredi Anna-barlang*
M íg azonban az utóbbi elsődleges eredetű, a várhegyi üregeknek a
keletkezése másodlagosnak látszik. Az üregek menyezetén és oldalain
látható szép korróziós és eróziós képződmények igen tanulságosak s
ezért barlangtani és paleohídrológiai szempontból érdekesek.
A vastag mésztufaréteg alatt fekvő n agy kiterjedésű üregek hon
védelmi szempontból is fontosak* U talok ebben a tekintetben a nagy
érdeklődésre, am elyet a katonai körök más országokban a barlangok
iránt tanúsítanak. Ausztriában, Csehszlovákiában és Olaszországban a
világháború után rendbehozott n agy látványos barlangokat főleg a k a
tonaság állította talpra* A lig hiszem, hogy a katonaság egyedül ide
genforgalmi szempontból vállalkozott volna ilyen nagy munkára* A
várbeli szíklaüregek, mint rejtőhelyek, légi tám adás esetében, a székesfőváros várbeli lakosságának jó szolgálatot tehetnek s ezért, ebből a
szempontból is, rendezésüket melegen ajánlom*
A tudományos és honvédelmi szempont mellett a várhegyi mész
tufa-barlangok mint érdekes természeti tünem ények és látványosságok
a nagyközönség és különösen a hozzánk jövő külföldiek érdeklődé
sére is számot tarthatnak s ezért idegenforgalmi szempontból is í^en
fontosak. U talok ebben a tekintetben az egri V árhegy kazam átáira,
am elyeket nemrég történt rendezésük és kivilágításuk után, az Eger
ben megforduló idegenek érdeklődéssel keresik fel. A budai V árhegy
mész tufa üregei érdekesség dolgában messzire túlhaladják az egri kaza
m atákat és ezért idegenforgalmi szempontból való sürgős rendezésüket
a legmelegebben ajánlom.
Sajnálatos dolog, hogy a várbeli píncebarlangok jelentőségét ed
dig senki sem ismerte fel s ezért azok m egóvására és rendezésére senki

sem gondolt* Ellenkezőleg, megtörtént időnkint, hogy az úttest e g yik
v ag y m ásik utcában besüppedt s most közbiztonsági szempontból leg
célszerűbbnek látszott elrendelni, hogy a sziklapíncéket eltömjék* H ogy
a süppedésnek oka mi lehetett, azt utótagosan m egállapítani nem le
het, de valószínűnek tartom , hogy ilyen esetekben valam elyik pincebarlang légakn ájan ak felső, a felszínhez közel álló, befalazott vége om
lott be. Ellenben kizártnak tartom , hogy ilyen esetekben m aga a pince
omlott volna be. Bejárásaim alkalm ával beomlott píncerészeket sehol
sem észleltem, kivéve a Szenthárom ság-tér 8* sz. elüljáróságí pincét,
am elynek löszszerü homokos oldalai tényleg leom lottak. A V ár hegyliá ta a székesfővárosnak legszilárdabb és legbiztosabb területe, mert ta
laját 5—6 m vastag kőzetréteg alkotja. A várbeli házak, paloták és
templomok szilárd mésztufarétegen épültek, dacára an nak, hogy e vas
tag kőzetréteg alatt barlangok vannak* A kőpíncéknek szeméttel és
építkezési törm elékkel való eltömése ennél fogva egyáltaláb an nem
változtat a talaj szilárdságán*
A píncebarlangok rendezése főleg abból állan a, hogy az egyes
pincékbe beszórt szemetet és építkezési törmeléket kitakarítsuk, az a la 
csonyabbakat mélyebbre ássuk, a felső pincéktől elzárjuk, a szomszé
dos pincéket átjáró kkal összekössük és v illan n yal kivilágítsuk* A z át
törések, falazások és lépcsők építésére szükséges an yagot, nevezetesen
követ, téglát és homokot, m aguk a pincék szolgálják bőven*
A m unkát az elüljáróságí épületek pincéivel, a Szenthárom ság-tér
8, a Szenthárom ság-utca 2 és 3 sz. épületek pincéivel kellene kezdeni,
ez után következnének a Szenthárom ság-utca 5, 7, 9 és 11 sz*, v a la 
mint az Uri-utca 28 és 30 sz* magánpíncék rendezése* A felsorolt pin
cék rendezése kezdetnek talán elég is lenne* Ezekkel m egindulhat a
pincék látogatása, a befolyó belépődíjak jövedelméből azután fokoza
tosan a többi pincének a rendezése következne. Az elüljáróságí pin
céknek egy részét a múlt évben M O T T L JÁNO S székesfővárosi mű
szaki felügyelő az elüljáróság költségén ki is tak aríttatta s ezzel pom
pás természetes mésztufa-üregeket tárt fel* Ezt a m unkát most nagyobb
költséggel folytatni kellene.
A píncebarlangok rendezését megelőzőleg azok tulajdonjogi k ér
dését is tisztázni kellene. Bejárásaim alk alm áv al arról győződtem meg,
ho gy egy-két eset kivételével, a tulajdonosok törökpíncéíkkel nem tö
rődnek, azokat nem használják, sőt ellenkezőleg, szeméttel és építke
zési törm elékkel töltik ki* Ezen kívül e pincék zöme nem a háztelkek*
hanem az utcák és terek alatt, vagyis székesfővárosi területen feksze
nek* Ebből az következik, hogy a píncebarlangok túlnyom ó része a
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székesfőváros tulajdonát képezik és a felső pincéktől való elzárásuk
esetében a tulajdonosoknak semmiféle veszteséget nem okoznának.
A mondottakból kitűn ik, hogy a várhegyi törökpincék rém kő
zetbe vájt mesterséges alkotások, ahogy ezt eddig gondolták, hanem
természetes mésztufabarlangok, am elyek tudományos, honvédelmi és
idegenforgalmi szempontból rendkívül érdekesek és fontosak. Ezek az
üregek valóságos természeti és történelmi látványosságok, am elyeknek
a jelentőségét fokozza az a körülm ény, hogy a székesfőváros kellő kö
zepén, forgalmas utcák, terek és épületek alatt vannak.
Most, am ikor a székesfőváros az egész országgal együtt gazda
sági nehézségekkel küzd, elsőrangú kötelességünk, hogy országunknak
természetes értékeit gazdaságilag kihasználjuk, ebben az esetben a vár
beli pincebarlangokat feltárjuk, rendezzük, idegenforgalmunkba bekap
csoljuk s ezzel székesfővárosunknak és természeti látványosságait
ujabb atrakcióval gyarapítsuk.
A várbeli pincebarlangok rendezésével azonban nemcsak az ide
genforgalm at fokozzuk, hanem tudományos fontosságuknál fogva a
székesfővárosban tanuló ifjúságnak is uj kiváló tanítási eszközt nyú j
tunk, ahol a tanár kézzelfoghatóan m egm utathatja, hogy ősidőkben
m ilyen m agasan folyt a Duna, hogyan rakódik le hévizekből a mész
tufa, hogyan képződnek a mésztufa-barlangok, hogyan szivárognak a
talajvizek a mélységbe és miképpen gyűln ek össze a földalatti üregek
ben. Ilyen és hasonló tudományos érdekességeket lehet majd az ifjú
ságnak a legendás törökpíncék látogatása alkalm ával szemléleti mód
szerrel bemutatni. S míg a rendezett várbeli mésztufaűregek békeidő
ben az idegenforgalomnak és a közoktatásnak tesznek kitűnő szolgá
latokat, esetleges háborús időben, a kikerülhetetlen légi tám adás eseté
ben, nemcsak a lakosságnak, hanem első sorban a várbeli korm ány
zósági, katonai és polgári főhatóságoknak is biztos védelmet nyú jta
nak.
A várbeli pincebarlangok sokféle jelentőségét, tanulm ányaim ré
vén megismerve, ezentúl már nem lehetnek a szemétnek és építkezési
törm eléknek lerakó helyei, hanem mint nagyjelentőségű természeti kin
cset a nemzet szolgálatába kell állítanunk s ezért azoknak haladékta
lan, sürgős feltárását az illetékes és érdekelt köröknek a legmelegeb
ben ajánlom.

