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Meseszép nap köszöntött ránk február utolsó napján a Budai hegyekbe szervezett túra 

alkalmából. Az Újbuda 60 + tagoknak is meghirdetett programon 18 fő vett részt. 

A Gyermekvasút Szépjuhászné állomásától indultunk el úticélunk, a felújított 

Makovecz Imre-kilátó felé. Eredetije 1982-ben épült fel Makovecz Imre (1935-2011) 

a magyar organikus építészet mesterének a tervei alapján. A torony lépcsői akkor még 

vasúti talpfák voltak, ezeket a 2006-2008-as rekonstrukció során akácrönkökre 

cserélték, 2012 óta viseli tervezője nevét. A különleges alakú fakilátó a Gyermekvasút 

vonalától alig száz méterre, a Kis-Hárs-hegy tetején, 362 méteres tengerszint feletti 

magasságban található, és egész évben látogatható. 

A tekervényes megjelenésű kilátó 2008-ban teljes felújításon esett át, majd statikai 

problémák miatt évekig zárva volt. 2018-ban ismét megerősítették és szeptemberétől 

újra látogatható. Az egyedi alakú kilátó vázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 

harminc akácrönkből két, egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. 

A kis erdei tisztáson épült kilátóból körpanoráma nyílik Buda északi részére, valamint 

a budapesti belvárosra a Várhegy és a Citadella irányába. Északnyugat felé, a Nagy-

Hárs-hegy tetején tiszta idő lévén jól látható volt a közeli Kaán Károly-kilátó, távolabb, 

északkeletre a Hármashatár-hegy, rajta a jellegzetes tornyokkal. Leérkezve az erdei 

pihenő helyet vettük igénybe, ahol padok asztalokkal, tűzrakóhely található. 

Ezt követően a csapat egyik fele Hűvösvölgy irányába indult, másik fele pedig a Kaán 

Károly kilátó felé haladt tovább, mindkét csapat sikerrel vette az akadályt. 

A 454 méteres Nagy-Hárs-hegy tetején régen egy fából épült kilátó 

állt, ami azonban a karbantartás hiánya miatt az 1980-as évek előtt 

összedőlt. Ezt követően született döntés egy szilárdabb kilátótorony 

megépítéséről, ami már kő alapzaton helyezkedik el a négy fő 

tartóoszlopra simul rá, amelyek vörösfenyőből készültek, a többi 

faszerkezetet tölgyfából faragták Budakeszi határában, ahonnan 

helikopteren szállították a helyszínre. Az egész éven át éjjel-nappal 

látogatható Kaán Károly-kilátó 1988-89-ben épült Pilisi Állami 

Parkerdőgazdaság kivitelezésben. 

2016 nyarán a turisztikai létesítmény teljes körű rekonstrukciós és szerkezet-

megerősítő felújításon esett át - 2,5 millió forintos magánadományból - faszerkezeti 

egységei közül az időjárásnak kevésbé kitett részeket felcsiszolták és újrafestették, a 

tornyot fedő deszkákat pedig szigetelt zsindelytetőre cserélték. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2016


Kaán Károly (1867–1940) magyar erdőmérnök, gazdaságpolitikus, a Magyar 

Tudományos Akadémia levelező tagja. Nevéhez fűződik a magyarországi 

erdőgazdálkodás újjászervezése, az Alföld fásítási programja és a korszerű állami 

természetvédelem megszületése.  

A nem kis erőfeszítést igénylő felfelé haladásunkat a Bátori-barlangnál 

szakítottuk meg, amelyben a legenda szerint a XV. században egy 

Bátori László nevű szerzetes 20 éven keresztül fordította magyarra a 

Bibliát. A barlang le van zárva, csak kísérettel látogatható. 2014-ben 

emléktábla került a bejáratához, így már nem csak a vasajtóból 

következtethetünk a barlang pontos helyére.  

A Kaán Károly-kilátóhoz megérkezve, toronyban felfelé haladva, az egyes szintekről 

egyre szélesebb panorámában gyönyörködhettünk, míg a legfelső emeleten már a 

teljes körkilátást élvezhettük. A János-hegy impozáns tömegét szinte közvetlen 

közelről csodálhattuk, de a Hármashatár-hegy vidékére is innen láthattunk rá a 

legjobban. 

A körülbelül 5-6 kilométeres Hárs – hegyi körtúrát jó érzésekkel, elégedetten 

fejeztük be, mintegy két és félóra alatt. A Kaán Károly-kilátótól a Szépjuhászné 

kiindulópont felé közelítve a Csanádi pihenő helyet érintettük, ahonnan szintén ízelítőt 

kaptunk a tiszta időben a hegyről látható panorámából. 

A Hárs-hegyi tanösvény egy specifikus, egészségvédelmi célokat is szolgáló 

tanösvény Magyarországon, a budapesti Kis-Hárs-hegy és Nagy-Hárs-hegy 

tömbjében. A tanösvény létesítését a II. kerületi Szent Ferenc Kórház kezdeményezte, 

átadására 2015. július 28-án került sor. 

A Hárs-hegyi-körtúra kis szintemelkedéssel tökéletes tavaszköszöntő kirándulásnak 

bizonyult. Nem volt fárasztó, viszont tele volt izgalmas látnivalóval.  

 

 

Lejegyezte: Tóth Ágnes 

 

Az Egyesület kulturális programjainak támogatói:   

 

 

 

  Budapest Főváros XI.  

  Újbuda Önkormányzata 
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