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PINCEBARLANG A PÉCSI TETTYE-KARSZTFORRÁS
MÉSZTUFÁJÁBAN

ÖSSZEFOGLALÁS
A Te ttye-forrás mésztufájában kisebb-nagyobb üregek találhatók, amelyeket az elmúlt századokban mester

séges tárókkal kötöttek össze. A szerző munkatársaival feltérképezte ezt a pincebarlangot és cikkében rész
letes leírást ad róla. A részben természetes, részben mesterséges üregrendszer teljes hossza 218 m, ezen belül 
egv 17 m hosszú természetes folyosórész 153 m2 térfogatú. Feltételezhető, hogy a mésztufát lerakó Tettye- 
forrás mögött ma még ismeretlen nagyobb patakos barlang húzódik meg.

A helyi napilap közölte, hogy a tettyei játszó
téren beszakadt a barlang — mint az utóbbi időben 
a város számos pontján egy-egy pince. A helyre- 
állítási munkák alatt a Mecseki Karsztkutató Cso
port felmérte a régtől ismert, de térképen még nem 
ábrázolt „barlang”-ot, mely egyébként lefalazottan 
rejtve van a kíváncsiskodók előtt.

Irodalmi áttekintés
A barlangról az első írásos emlék Miskowszky 

Emiltől (a Mecsek Egyesület 1904-ben alapított 
barlangkutató osztály [bizottság] vezetőjétől) szár
mazik a Pécsi Napló 1906. május 31-i számában; 
Érdekes, hogy nem találunk említést az Egyesület 
Évkönyvében a barlangról, jóllehet a „Barlang- 
kutató Osztály” 1906, 1913, 1927, 1928, 1929, 
1930, 1931, 1943 évekről külön jelentést adott ki.

Miskowszky „A Tettye barlangja” cím alatt 
terjedelmes beszámolót adott az akkoriban bérle
ményként használt pincéből tovább vezető „feltárás 
alatt” levő üregekről. Mint írja ,,a pincén túl, 
körülbelül háromszáz méter összhosszban kiterjedt, 
természetes úton létrejött olyan üregek lettek felfe
dezve, melyeknek bejárása a némely helyen három 
méter magasra, sőt egészen betöltött hordalék iszap 
felhalmozódása miatt csak nagy fáradsággal volt 
eszközölhető” . . .  „Maga a kőzet aeonok alatt 
leülepedett mésztufa, vagy ún. travertino, lokális 
elnevezéssel: szederkő, mészcarbonát.. . ” Meg
állapítja, hogy a Tettye-forrás vize ugyanazon bar
langból ered, ami az „Ökörkuti” és „Püspökmalmi” 
forrásokat táplálja, de „a triász mészkő barlangja” 
nem áll összefüggésben a „most felfedezett” bar
langgal. „Utóbbi a plateau keresztszelvényében 
emeletesen elhelyezkedő üregek közül a legfelső 
szinttájon van”. „A Gyuri út elején annak jobb 
oldalán” nyíló pince bejárattól „folytatásában 
majdnem egészen a romok alá nyúlik”. „Teljes 
hosszában csaknem felemelt fővel járható, de 6—7 
méteres magasságával és 7—8 méter szélességű 
üregeivel valóban impozáns látványt tár a belépő 
elé”.

Még ugyan ez év (1906) július 6-án a Pécsi 
Naplóban „Duhaj” aláírással „Romantika a föld 
alatt (a tettyei barlang”) címmel igen lírai hangvéte
lű terjedelmes írásból megtudhatjuk, hogy a láto
gató közönség számára berendezték a barlangot. 
Lelkes szavakkal írja le a látványosságokat: a be
járat mesterséges vízesés alatt nyílik. A boltív 
alatt villany világítja meg a művészi alkotásnak 
nevezett 14 m hosszú „sárkány alakot és a barlang 
többi lakóját”.

A feltehetően papírmasészerű alkotások készítőit 
is megnevezi. Leírása szerint a barlangban min
denütt vízesés és csörgedező patak. „A második 
fordulónál... hatalmas ichtioszaurus függ a leve
gőben”. Azután óriáskígyó, boszorkány, kék tó 
békákkal és a Zsolnay gyár gombái.

Említést tesz a felső barlangról „mely az alsóval, 
melyben jártunk párhuzamos, de ennél szűkebb 
és itt ömlik be a víz az alsó, ebből pedig a legalsó 
sikátorba”. „Mellette az egyenlőre vak barlangág, 
mely kiképzést fog nyerni a Tettyén nyitandó felső 
kijáróig”.

Ezen írások után 55 évig nem találunk említést 
a tettyei pincebarlangról. A Karszt- és Barlang- 
kutató 1961. I. félévi számában dr. Szabó Pál 
Zoltán tollából az alábbiakat olvashatjuk (lásd p. 
15.) , , . .  .óholocén mésztufában 133 m hosszú, 
többször megtört irányú, tágas folyosó halad. 
Eredete szerint természetesnek mondhatjuk, azon
ban az előző századok folyamán ezt a természetes 
üreget a lágy mésztufában nagyobbméretű pincévé 
szélesítették. Jelenleg a bejárat be van falazva, 
kissé távolabb az üreg beomlott. Hasonló üregek 
ebben a tettyei karsztforrás vizéből kicsapódott 
mésztufában, többfelé ismeretesek”.

A leírás Kevi László „Déldunántúli barlangok” 
c. 1956-ban készült kiadatlan kéziratra támaszkodik. 
Ebben Kevi a genetikára vonatkozóan, még az 
alábbi megállapítást teszi: „Véleményünk szerint 
mai formájában feltétlenül mesterséges. Nyomai 
vannak, hogy a mésztufában voltak természetes
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üregek, de kétségtelen, hogy ezeknek lényeges ki
bővítése után jött létre a mai szabályos kereszt
metszetű folyosó”.

A pincebarlang és környéke
Pécs város főterétől mindössze 1 km távolságban 

levő Tettye-forrás a Mecsek-hegység második 
nagy karsztforrása. A D-i irányú völgyben lerohanó 
patak vastag mésztufa-üledékében kialakult zár
ványüregek összekötésével és bővítésével hozták 
létre — nem tudni mikor a pincebarlangot, mint 
ahogy ez az irodalmi áttekintésből kiderült.

Az elfalazott bejáratot a Tettye-forrástól D-re 
330 m-re találjuk, a Tettye utcából nyíló Böckh 
János utca közelében. Ugyanitt kezdődik a séta- 
útnak kialakított ún. Gyuri út is. A Gyuri út mellett 
mély vízmosás szakadéka és egy csatorna nyílása 
látható, melyen a Tettye-forrás árvízi túlfolyó vize 
rövid szakaszon a felszínre lép.

Ez a csatorna a hajdani Tettye árok nyomvonalát 
követi. A támfalon tátongó nyílásból vízesésként a 
mélyebb szinten továbbvezető csatornába ömlik a 
víz. Ezt sokan barlangnak nézik. A csatornába be
hatolva ez még inkább természetes barlangnak 
tűnik, mert a karsztforrástól árvízkor nem haszno- 
síthatóan évenként 5 — 6 millió m3 túlfolyó víz 
már a burkolt felületeken is vastag kalcitos kérget 
alkotott. Csak itt-ott árulkodik a boltozatból ki
látszó tégla. A csatornában meghajolva, majd 
rövid szakaszon négykézlábra ereszkedve eljutunk 
a 25. méterhez, ahol a K-i oldalon rókalyuk méretű 
oldaljárat látszik. Ez a szűk csőszerű folyosó ,,Z” 
alakú nyomvonalon 24 m után a pincebarlangba 
lyukad.

A csatornában a ,.rókalyuk folyosó” torkolatánál 
kimélyülő mederben víz áll. Itt a mennyezet maga
san van, és a csatorna vízesésszerű lépcsővel foly
tatódik. A vízből kicsapódott kalciumkarbonáttól 
csillogó aprókristályos kéreg borít mindent. A 
csatorna vízesése alatt az 1939-ben létesített ún. 
Gyuri úti táró boltozott vágata húzódik a tettyei 
karsztakna felé. A táró bejárata is a csatorna tor
kolat szurdokából nyílik. Ez a karsztakna a túl
folyó vizét hivatott levezetni.

De térjünk vissza a pincebarlanghoz és lépjünk 
be a terméskővel és mésztufatömbökkel falazott, 
3 m széles, boltíves folyosóba. A bejárat — melyet 
egyébként téglával befalaztak — a csatornanyílástól 
K-re (77°) 23 m-re a mésztufaterasz meredek 
rézsűjében van. A bejárati üreg lejtős folyosója 
15 m után derékszögben É—Ny-i iránvba fordul. 
(25)

Itt volt régen a ,,sárkány”. A természetes tufában 
haladó folyosó az agyagos rétegzettséget követve 
enyhe lejtéssel 22,3 m-ig pinceszerű kialakítású. 
A mesterséges beavatkozások nyomai láthatók, de 
ezen túl a természetes üregekben cseppkőképződés 
nyomai is megfigyelhetők.

Ny-i irányban egy alacsony átbújón lejutunk egy 
hirtelen 5,8 m-ig kiszélesedő, 3,5 magas, teremszerű 
üregbe. A mennyezeten látszik egy gerenda hajdani 
helyének ürege, melyen az Ichtioszaurusz függött,

valamint a régi világítás eg>-két megmaradt kis 
porcelán szigetelője. A D-i falon a tufa rétegben 
vörös vasoxid színeződés is megfigyelhető. Tovább 
haladunk az emelkedőn 20 m-t, ahol több ág ke
reszteződéséhez jutunk. Ide csatlakozik a márgás 
padló szintben a ,,rókalyuk folyosó”, melynek 
nedves lejárata pinceszerű leheletet hoz a Tettye 
árvízi csatornája felől. Két másik folyosórész om
lással zárt rézsűjében a felszínről bedobott beton- 
pad-láb maradványai látszanak.

Az EK-i irányba tovább vezető folyosó két 
oldalán egy kamra és egy fülke nyílik. A K-i oldalon 
levő kamra nagy méretével teremnek is beillő 
(8 x3 m). A folyosó 20 m után összeszűkül és úgy 
tűnik, természetes üregekben folytatódik két szin
ten. A felső járat 1,5 m-el magasabban 6 m után 
egy szakadás szűk üregén át tart összeköttetést 
azzal a K Ny-i irányú boltozatos folyosóval, 
melybe az alsó járat torkollt. A tufában mestersé
gesen kivájt 24 m-es folyosó a K-i végén derékszögű 
iránytöréssel É felé fordul, melynek végéhez közel
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(kb. 18 m-re) 2 x 3  m-es ovális nyíláson Ny-i irány
ban két kis egymásba nyíló természetes üregbe 
juthatunk.

De menjünk vissza a folyosók találkozásához. 
A folyosó Ny-i vége egy igen régi omlással betö- 
medékelődött terem kezdetéig járható. Az É-i 
irányba haladó mellékfolyosó kezdeti szakasza 1 m 
hosszan régi téglafal boltozati!. Tovább 2,5 m átmérő
jűre bővülő boltozat 22 m távolságban a természetes 
tufafalnál végződik egy 5,7 5,2 m-es méretű,
elliptikus alaprajzú, 4 m magasságig természetes 
felszakadású teremben. Körben az agyagos tufa
falon csákánnyomok é* koromlerakódás. A terem 
végénél 2 m átmérőjű, 0,5 m mélyre ásott üreg. 
Ez lehetett a ..kék tó" és itt voltak a Zsolnay gyár 
gombái.

A folyosók mennyezetén még négy helyen figyel
hetünk meg hajdani szellőző kürtők betömedékelt 
maradványait. Omlással három folyosó végződést 
találunk. A bejárati folyosó irány törésénél a D-i 
sarokban új falazattal biztosították a fölszakadt 
omlásos üreget, melyet így a fal mögött tömedékel- 
hettek.

A pincebarlang l<limája kellemesen száraz. A poli- 
gonnal fölmért összhossziiság 2 IS m. A legnagyobb 
méretű ( lehtioszaurusz) folyosószakasz 17 m-es 
hosszan a bejárattól 30 m-re kb. 153 né3, míg a 
93. m-nél levő Gombás-terem kb. 70 né3 térfogatéi.

Az „lehtioszaurusz” folyosó utáni kereszteződés
nél egy denevért találtunk. Ugyanitt a Ny-i omlás
ban néhány szál növényt és fehér penészgombát 
láttunk. Az irodalmi adatokból következtetve itt az 
omlással elzárt felső szinti szűk járatból volt víz
befolyás a Tettye-patakból. ami tovább folyhatott 
az általunk Rókalyuk-folyosónak nevezett ágon a 
jelenlegi csatorna — akkoriban nem tudni, hogy 
nyitott vagy fedett — medre felé.

A barlang kiterjedéséről készült — itt közre
adott — térkép alapján Miskowszky megállapítása 
a kb. 300 m össz-hosszúságra megalapozott, de 
ettől eltérően megállapítható, hogy a tettyei romo
kat a legészakibb üreg is legfeljebb 120 m távolságig 
közelíti meg.

A tettyei völgyben képződött tufateraszról egy 
geológiai szelvényvázlatot is készítettünk. Szerkesz
tésénél figyelembe vettük az 1932 33-ban mélyített 
8 db sekélyfúrást. A karsztos mészkő feküjét képező 
alsó triász lemezes mészkő és a tektonikusán érint
kező jura palás-márgás képződmények vízzáró 
gátja a mecseki karszt peremén a Tettye-forrásnál a 
legalacsonyabb. így itt a hegység kiemelkedése során 
a karsztos háttérhez viszonyítva változatlan magassá
géi volt az erózióbázis, ami a Tettye jelenlegi 1-233,32 
m-es Af.-i abszolút magasságú kilépési szintjének 
felel meg. Ez minden ellenkező vélemén> ellenére 
nyilvánvaló következtetésre ad módot, mégpedig: 
a Tettye-forrás mögött kiterjedt barlangrendszer 
képződéséhez olyan feltétel létezése bizonyított, mely 
az egyéb kedvező feltételek hiánya, mint a nem 
karsztos vízgyűjtő terület és arról beszállított kop
tató anyag hiánya mellett is biztosíthatta az intenzív 
— feltehetően járható méretekkel bíró üregesedést. 
(R. L. 1967. évi Bogdánffy Ödön pályázati anyag).

A tettyei csatorna barlangszerű folyosója a „ Víz 
esésnél" (Rónaki L.felv)

Ennek bizonyítékát szolgáltatta az 1965. évben 
általunk végzett víznyomjelzési kísérlet eredménye 
is (lásd „Baradla 150” Nemzetközi Konferencia 
Bp. 1975. p. 97 106), valamint a VIZITERV által
1967-ben végrehajtott forrás-duzzasztási kísérlet 
adatai, melyeket a BKI tanulmánytervében 1972-ben 
is ilyen konklúzióval értékel.

Ez a még felfedezésre váró Tettye-forrásbarlang 
a már Miskowszky által is helyesen feltételezett 

un. „triász mészkő barlangja” — valóban nem 
függ össze a pincebarlanggal. A forrás által a triász 
mészkőből kiszállított mészanyag tufa formában 
lerakódott. A vastag kőzettömegben képződött leve
gős zárványok alkotta barlangüregek mesterséges 
összekötésével jött létre később a tettyei pincebarlang. 
A holocén völgykitöltés nagy részét a mésztufa 
alkotja. A tufa csak az F.K-i sávban hiányzik. 
Helyette a lejtőtörmelék agyaggal, homokkal ré
tegzett keverékét találjuk. Ez alatt és között D fele 
haladva megjelenik a tufaréteg, mely egyre inkább 
kivastagodik. Az utolsó nagy tufaterasz alatt kép
ződött üregek egy részét ismerhettük meg a pince
barlangban.

Rónaki László
Mecseki Ércbánya Vállalat
Levelezési cím:
H-7633 Pécs, Hajnóczi u. 5/A
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CELLAR-CAVE IN THE TRAVERTINE 
OF THE TETTYE SPRING AT PÉCS, 

SOUTH HUNGARY

The Tettye, a karst spring of high yield, emerges 
to the surface in the municipal area of the city of 
Pécs, at the foot of the Mecsek Mountains* |n 
the Holocene a large amount of travertine precipitat- 
ed from the springwater and settled on the valley 
floor. While being deposited the travertine enclosed, 
within its mass, somé natural cavities which, after 
being discovered, would in the pást centuries be 
interconnected by man-made drifts. The author and 
his companions surveyed the cavern system of 
218 m length, of which he gives a precise description. 
On the basis of his geological study of the travertine 
terrace he supposes the existence of a larger cave 
system yet unknown in the Triassic mother rock 
írom which the Tettye spring emerges.

nELHEPbl-nOABAJIbl B TPABEPTHHAX 
KAPCTOBOrO HCTOHHHKA 

TETTBE T. IIEH

Ha TeppuTopHH ropoAa Hen y noAHoacb* rop 
Menex pacnojioacen BOAOoÖH/ibHbiH KapcTOBbifí 
hctohhhk TeTTbe. Hl boa HCTOHHHKa b rojioueHe 
BblAeAHJlHCb B ÖOJlbLUOM KOJTHHeCTBC TpaBepTHHbl 
H OTJIO>KHJlHCb Ha AHe AOAHHbl. TpaBepTHHbl BO 
BpeMH npouecca OTJHmeHHH 3aKJlK)HHJlH B ceöít 
ecTecTBeHHbie noAOCTH, KOTopbie nocjie hx ot-» 
KpbiTHa b npoujjibie ctojicthh őbuiH CBínaHbi hc-
KyCCTBeHHblMH IlITOJIbHfJMH. ABTOp CO CBOHMH 
coTpyAHHKaMH npoBen KapTHpoBaHHe CHCTeMbi 
HOAOCTeH AJ1HHOK) 218 M, O KOTOPOM CBHACTejIb- 
CTByeT TOHHoe onHcaHHe, npeACTaBAeHHoe b paM- 
xax craTbH. Ha ocHOBaHHH reojiorHHiecKoro Hccae- 
AOBaHHH Tepaccbi TpaBepTHH oh npeAnoAaraeT, 
hto b MaTepHHCKOH nopoAe TpwacoBoro BOipacTa 
HCTOHHHKa TeTTbe AOAJKHa CymeCTBOBaTb AO CHX 
nop hc HiBecTHafl, őoAbiuaíi no pa3MepaM CHCTeMa 
nemcp.
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