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Vadregényes völgyek, idilli legelõk, elnéptelenedett falvak, csodás kilátás
A Keleti-Mecsek csodáinak felfedezésére az erdõrengeteg közepén megbújó, egykor teljesen
elnéptelenedett Püspökszentlászlóból indulunk. A szépen felújított püspöki kastély és arborétum
megtekintése után a másik, újra élettel teli, egykor német lakosokkal benépesült Kisújbánya felé
vesszük az irányt. A falu feletti, csodás kilátást nyújtó, idilli legelõkön keresztül mászunk fel a
Cigány-hegyi kilátóba, ahonnan a Mecsek legnagyobb részére nyílik széles panoráma. Visszafelé a
Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalán jutunk a vadregényes Hidasi-völgybe, majd forrásokban végig
gazdag túránk a Kis-Tóti-völgyben visz vissza Püspökszentlászlóra.A túra hossza: 9,6 kmA túra
idõtartama: 3,5 óra, nagyobb pihenõk, megállók nélkülSzintkülönbség: 280 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Püspökszentlászló, a falu nyugati szélén fekvõ parkoló. Tovább a településre csak engedéllyel lehet
behajtani! Hosszúheténybõl, a Fõ utcáról a Trianon emlékmûnél kell jobbra letérni a Kossuth Lajos utcára,
tábla jelzi az irányt, a falu utolsó házától az aszfaltút kõzúzalékos, meglehetõsen kátyús, de jól járható
földútra vált, ezen még jó másfél km-t kell zötykölõdni Püspökszentlászlóig. Tömegközlekedés nincs, a
Hosszúhetény kultúrház buszmegállótól gyalog 3 km túránk kiindulópontja.A túra jellege:
Könnyû, közepesen hosszú gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken, földutakon, kevés, nem jelentõs
szintkülönbséggel. Útközben három forrásból is tudunk vízhez jutni. Kitérési opció Kisújbányára, ahol
étkezési lehetõség is van. (Klumpás-tanya)
Térképkivágat: Mecsek 1:40 000 (Cartographia), http://www.cartographia.hu/mecsek-turistaterkep-15.htmlA
túra leírása
A falu szélén kialakított, Zichy-kereszt melletti kis parkolóban hagyhatjuk a kocsit, innen indulunk az
egyetlen, a fõ utcán át a Püspökszentlászló másik végén fekvõ kastélyig. Érdekes módon jobbra lent a
patak meredek völgyét követõ utca egyetlen oldalán, az északin áll az összes ház. Az eredetileg az
Árpád-korban alapított falu a török hódoltság idején elnéptelenedett, majd az 1700-as években fõként német
telepesekkel éledt újjá. Elnevezését a legenda szerint Szent László királyunkról kapta, aki egy alkalommal a
környéken vadászott, közben nagy vihar tört ki a Zengõ felett, a király kíséretével együtt egy közeli
remetebarlangban lelt menedéket. Hálából kis kápolnát építtetett a remeték számára, mely a település alapja
lett.
A nehezen megközelíthetõ, kövezett út nélküli kis település a II. világháború után szép lassan teljesen kihalt,
az utóbbi években több házat is megvettek, felújítottak, nyaralóként vagy vendégházként használják õket. A
legnagyobb épület a falu közepe táján fekvõ, a jezsuita rendhez tartozó Életrendezés Háza, melyben
különbözõ lelkigyakorlatokat, elvonulásokat tartanak. A kanyargó utca jobb oldalán kis harangláb mellett
megyünk el, majd már látjuk is a falucska túlsó szélén álló, az arborétum faóriásai ölelésében megbújó
komplexumot, a kastélyt és a vele egybeépült templomot. A hajdani püspöki nyári rezidenciáról ide
kattintva tudhatunk meg többet.
A kert kapuja elõtt balra a Hettyey-forrás vizébõl frissülhetünk fel. A K
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