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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Abaliget – Orfű – Abaliget – Hetvehely – Sás-völgy 
Táv: 33 km / Szintemelkedés: 250 m / Nehézségi fok: közepes 
Az Orfű és Abaliget közti meredek hegyszakaszt két alkalommal is le kell „gyűrni”. 
 
A túra célállomása Orfű, Baranya megye talán legismertebb és leglátogatottabb turisztikai 
központja. Kora tavasztól késő őszig rendkívül gazdag és színes programok várják az ide 
látogatókat a Medvehagyma fesztiváltól egész a Kemencés napokig. Az Aqua-park és a Kis-
tó strand a nyári időszak fő vonzereje, de az egész évben nyitva tartó Malommúzeum, 
Barlangász ház, vagy épp a Vízfő Tanösvény és Tornapálya szintén méltó a látogatók 
figyelmére. 
Érdemes megemlíteni, hogy elkötelezett természetvédők március-április hónapban aktív 
részt vállalhatnak a vonuló barnavarangyok mentésében. 
 
Orfű kifejezetten „SÁRKÁNYJÁRTA” vidék. Itt található a Sárkány-forrás, a legendás Sárkány
-kút és a fokozottan védett területen megbúvó Sárkány-szakadék, mely csak engedéllyel 
látogatható. Több állomáson, kihelyezett táblák segítségével eredhetünk mi magunk is a 
sárkányok titokzatos nyomába… 
A sárkányok – kortól, kultúrkörtől és földrajzi helytől függetlenül – velünk élnek. A 
mesékből, legendákból, mondákból ismert sárkányok világszerte elterjedt mítoszként 
vannak jelen. Már az első krónikák is beszámoltak a sárkányok hatalmas termetéről, 
mágikus erejéről, és nem csupán félelemből, de tiszteletből is megemlítették, mint „a 
kezdet előtti és a vég utáni titkok" őrzőjét, a négy ősi elem megtestesítőjét, mert „tüzet 
okád, barlangban lakik, testét halpikkelyek borítják, és madárszárnnyal rendelkezik". 
 
Ki ne ismerné Benedek Elek varázslatosan szép gyűjteményéből a mesebeli hétfejű 
sárkányokat? A népmesék sárkányai általában sötét erdőben, barlangokban vagy a föld 
alatt élnek. A mítosz szerint a Mecsek sötét erdeje és barlangjai is rejtenek sárkányokat. 
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A Sárkány-kút legendája így szól: Az orfűi Balázs-hegy oldalában egy szikla tövében van egy 
hasadék. Ezt a kutat valami igen szeszélyes forrás táplálja, néha majdnem egészen elapad 
a vize, máskor meg olyan bőségesen árad, hogy fürödni lehetne benne. Valamikor réges-
régen, amikor ezen a vidéken még alig laktak emberek, egy undok sárkány rémítgette itt 
hét határ népét. Mindenki tudta, hogy ajánlatos elkerülni azt a helyet, ahol a szörnyeteg 
mutatkozni szokott. Jól ismerték morgolódó hangját, mert az messzire elhallatszott abból a 
barlangból, amelyikben lakott. Futott is a nép a földekről a faluba, ha meghallotta a 
sárkány morgását, fogainak szörnyű csattogását! Nagyon szerették volna, ha valaki 
megszabadítja őket az örök veszedelemtől. Egyszer nagy sokára aztán vége szakadt a 
szüntelen rettegésnek. Úgy esett a dolog, hogy a sárkány hiába vadászott, lesett, már 
harmadik napja a határban. Elfáradt a sok csúszás-mászásban, éhes is volt szörnyen, az idő 
is borúsra fordult, bebújt hát aludni a barlangjába. Jószerével el sem szunnyadt még, 
amikor olyan irtózatos égi háború tört ki, hogy nem csak nagy hatalmas fákat tördelt, 
hanem a Mecsek szikláit is megmozgatta. A dühöngő orkán pillanatok alatt odagörgetett 
egy nagy követ a sárkány barlangja elé. A sárkány hallotta a dübörgést, gondolta, megnézi 
a háza táját. Hanem hiába erőlködött, nem tudott kijönni barlangjából, mert az óriás szikla 
egészen eltorlaszolta a kijáratot. Feszegette a sziklákat, nekirugaszkodott százszor is újra, 
de hiába volt minden erőlködése. A föld kérge jobbra, balra megrepedezett, a szakadó eső, 
a lezúduló víz befolyt a repedéseken, és újra meg újra magasra fröcskölt, amikor a sárkány 
a sziklát emelgette. Végül is belefáradt a haszontalan erőlködésbe, úgy döntött, alszik 
egyet, majd újra megpróbálkozik a munkával. A nép hamarosan megtudta, hogy a sárkány 
bennszorult a barlangban.  
Hanem, hogy ma is él, annak sokszor jelét adja, napokig, néha hetekig alszik, amikor aztán 
fölébred, megfürdik a barlang mélyén egy nagy sziklamedencének kristálytiszta vízében. 
Ilyenkor úgy kinyomja a vizet a medencéből, hogy vastag sugárban buzog föl a forrás. Még 
a fürdőző szörnyeteg lubickolása, szürcsögése is fölhallatszik a mélyből.  (Forrás: Rejtett 
kincsek nyomában, Baranyai népmondagyűjtemény) 
A forrás megtalálható közel a műúthoz, a SÁRGA KÖR jelzésen. A jelenség földtani 
magyarázata a forrás közelében felállított ismeretterjesztő táblán olvasható. 
Fedezzük fel Orfű természeti értékeit a Sárkány-mítosz nyomában járva! 
Ha elfáradtunk a nyomkövetésben, megmártózhatunk a már említett két fürdőhely vagy a 
szabadstrand hűsítő vízében, szomjunkat és éhünket pedig számos vendéglátó egység 
hivatott csillapítani. 
További és bővebb információ: www.orfu.hu 


