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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Bakonya – Kővágótöttös – Kővágószőlős – Cserkút – 
Kővágószőlős – Hetvehely – Sás-völgy 
Táv: 37km / Szintemelkedés: 630 m 
Csak gyakorlott kerékpárosok számára ajánlott, kimondottan hegyi túra, hosszú 
emelkedőkkel. Hetvehelytől a Meleg-málra felkapaszkodni 4 kilométeren 200 méternyi 
szint leküzdését jelenti.  
Ez az egész napot kitöltő, embert próbáló túra egy igazi kultúrtörténeti kalandozás, 
gyönyörű természeti környezetben. Árpád-kori, illetve azok romjaira épült templomokat 
csodálhatunk meg Hetvehelyen, Bakonyán, Kővágótöttösön és –szőlősön, valamint 
Cserkúton. Ha nem ijedünk meg „némi” gyalogos kaptatótól, úgy eljuthatunk a Jakab-
hegyen az avarkori halomsírokig és a földvár maradványaihoz, valamint a pálos kolostor 
romjaihoz is. Geológiai látnivalókban sincs hiány, a Babás-szerkövek, a Sasfészek vagy épp 
a Zsongorkő meghódítása szintén felejthetetlen élménnyel gazdagítja az ide látogatókat. A 
Jakabhegyi-tanösvényt bejárva képet kapunk a környék geológiai, állat-és növénytani, 
valamint kultúrtörténeti értékeiről. 
A területhez rendkívül sok monda kapcsolódik, ezekből osztunk meg önökkel néhányat! 
Babás szerkövek legendája: legmagasabb sziklájának tetején egy bemélyedés van. A 
szájhagyomány szerint a törökök az elrabolt magyar fiúkat felállították erre a magas 
sziklára és több napig ott hagyták őket. Ha kibírták, jó janicsár lett belőlük. (Lebedy János 
történész szerint ez a kegyetlenség inkább a korábbi korokra jellemző, valamely őskori nép 
férfivá avatási próbája lehetett.) A Babás szerkövek szikláinak lyukaiban valamikor a 
pogányok az elhunyt családtagjaikról készült szobrokat helyezték. 
Babás szerkövek: Élt a Jakab-hegy aljában, a régi Cserkúton két gazdag család. Ezek mindig 
és mindenben versengtek egymással. Egyszer egy ismeretlen koldus tért be hozzájuk. 
Mindkét helyen bántalmazták, elzavarták, aki ekkor megátkozta őket: "Akkor váljatok 
kővé, amikor a legboldogabbak akartok lenni". Mindkét családnak volt egy-egy lánya. A 
lányok egyszerre mentek férjhez. Az egyik ház násznépe azonban ezúttal megelőzte a 
másikat, mert előbb ért föl a pálosok Jakab-hegyi kolostorába. Ezek már jöttek visszafelé az 
esküvőről, amikor a másikak még csak fölfelé tartottak. Éppen ott találkoztak, ahol a 
szakadékok fölött a legkeskenyebb volt az út. Egyik sem akart kitérni a másik elől. A 
mérges gazdák egyszerre szólaltak meg: inkább váljunk kővé, de ki nem térünk! Ebben a 
pillanatban beteljesedett a koldus átka, s az egész násznép kocsikkal, lovakkal együtt 
kővé változott. Ma is ott láthatók Kővágószőlős felett, a Jakab-hegy oldalában, egy sorban. 
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Jakab-hegyi kincsek: A Jakab-hegyi vár valamikor gazdag földesúré volt, aki rengeteg 
aranyat, ezüstöt harácsolt össze. Egyszer váratlanul háború tört ki. A földesúr nem tudta, 
hova rejthetné el kincseit. Alattvalóival hatalmas pincét ásatott a kolostor temploma alá. 
Oda rejtett egy nagy kád aranyat és egy nagy kád ezüstöt. Az arannyal töltött kádon egy 
kakas ül, az ezüsttel töltött kádat pedig sárkány őrzi. A kakas is, meg a sárkány is 
elátkozott király, akiknek az a büntetésük, hogy vigyázzanak a kincsekre. Élő ember még 
nem is jutott hozzájuk, pedig már sokan megpróbálták. 
 
Zsongorkő: A Jakab-hegy alján élt egy Zsongor nevű legény. Ennek a legénynek volt egy 
gyönyörű menyasszonya. A Jakab-hegyi várban lakó török basa szemet vetett a leányra, és 
fondorlattal elrabolta, várába vitte. Zsongor csak a kedvező alkalmat várta, és egy viharos 
éjjel elindult a leány kiszabadítására. Sikerült is megszökniük, de az utolsó pillanatban az 
őrök felfedezték a szöktetést, és lóra kapva üldözőbe vették Zsongort, aki a leányt maga 
mögé ültetve menekült. Nem sikerült egérutat nyerniük, az üldözők bekerítették őket. 
Zsongor egy nagyon lapos kőhöz ért a lovával, a kő alatt félelmetes mélység. Amikor 
üldözői közel értek hozzá, megsarkantyúzta a lovát, s a szikláról a mélységbe ugratott. 
Kedvesével együtt halálra zúzták magukat, de nem kerültek a törökök fogságába. A közeli 
falu lakói illendően eltemették őket a szikla alatti tisztáson, s azóta a sziklának Zsongor-kő 
a neve. (Forrás:www.baranyatermeszetbarat.hu) 
 
.A hegyet Kővágószőlős felől érdemes megmászni. Ez a gyalogos „kitérő” oda-vissza 
megközelítőleg 6 km gyalogtúrát jelent. 
Kerékpárjaink biztonságos elhelyezése érdekében érdeklődjünk a lehetőségekről a 
polgármesteri hivatalnál! 
 
További és bővebb információ: Polgármesteri Hivatal Kővágószőlős 72/564-081 


