Miért van két Koponya-kút a Mecsekben
(Koponya-kút I. és Koponya-kút II.)?
(Baumann József írása alapján)

AZ ÚJ KOPONYA-kút (II):
Sok-sok évvel ezelőtt Baumann József, a Mecsek turistaútjait járta, és kereste a térképen jelölt
forrásokat. Sokat közülük megtalált, de volt néhány, melyek nyomát nem lelet, mint például Koponyakutat sem.
Évek múlva egy korabeli turistatérképen megtalálta jelölve, és ez alapján meghatározta a helyét. Egyetlen
vízfolyást talált azon a területen, magas homokkő sziklafal alatt, a völgykezdet közelében egy
vízfakadást.
A magas sziklafallal szemben egy alacsonyabb homokkő tömb látszott, melyben kis képzelőerővel
látta a „koponyát”. Nagyon szép környezetben volt a forrás, gímharasztok között, mely a sziklákat
borította. A vízfakadás vízhozama több mint 3liter volt percenként, ezért a forrás építését megbeszélte
Papp Kálmánnal, az Árpád tetői Erdészet akkori igazgatójával, aki az előző években több forrás
építéséhez és felújításában is segítette.
2004-ben a forrást az erdészet segítségével két nap alatt elkészítették, így lett a Koponya-kút (II).
AZ EREDETI Koponya-kút (I):
A forrás megépítése után néhány hónappal Strasser Péter túrázott arrafelé diákjaival, és a felső
erdészeti úton, közel egy kilométerre az új forrástól, meglátott egy alig sejthető zöld kör turistajelzést.
Ez felkeltette kíváncsiságát, és egy más alkalommal elment felkeresni a jelzés nyomvonalát. A jelzés
irányát követve a völgy felé újabb jeleket talált, melyek láthatóan nagyon régiek voltak, de - figyelmesen

keresgélve - még követhetőek. Néhány száz méter után egy völgytalpon erős fakadó vízfolyást talált, ide
vezettek a jelzések. A víz feltörésnél és környezetében emberi kéz alkotta építményt nem talált.
Világossá vált, hogy a régi jelzéseket követve megtalálta az eredeti Koponya-kutat. Ezt a forrást is
kiépítették, ám ennek neve Koponya-kút I. lett.

Későbbiekben az eredeti Koponya-kút (I) táblája is előkerült.
vitéz Csokonay Sándor forrásépítő, 1961-ben faragott egy táblát a Koponya-kúthoz, ami nem került
beépítésre, és ez idáig nem is volt ismert. Nemrég került elő Navratil Géza hagyatékából. A tábla hatszög
alakú, és benne a felirat: Koponya forrás 1961. Valószínűleg azért nem lett beépítve, mert a
forráskataszterben a forrás „Koponya-kút” néven szerepel, a táblán viszont a „Koponya-forrás” felirat
olvasható. De, hogy mi az igazság azt nem tudjuk.

