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Kirándulás a Tündér sziklához 

Libegővel és Normafától 

2019. március 28. 

Újbuda 60+ tagoknak is meghirdetve 

 

 
 
A kora tavaszi túrára vállalkozó kis csapat két irányban indult el a Széll 
Kálmán térről, hogy a János hegyről közösen folytatva közelítse meg a 
Tündér sziklát.  
A többség a Normafától túrázott, de hárman úgy döntöttünk Libegőn 
fogunk utazni. Így 56-os villamossal Budagyöngye megállóig, majd 291-
es busszal a végállomásig (Zugliget), innen Libegővel utaztunk, a 
János-hegyen csatlakoztunk a kiránduló csoporthoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A budapesti Libegő 1970-ben épült, Zugligetből a János-hegyre vezető 
drótkötélpályás felvonó (függővasút) Budapest XII. kerületében 
található. A Libegő útvonala 1040 m hosszú, a két állomása közötti 
szintkülönbség 262 m, ezt a távolságot 12 perc alatt teszi meg 4 km/h 
sebességgel. Tervező: ifj. Hantos István, aki előképként a lipcsei Adolf 
Bleichert & Társa cég által megvalósított (1873) műszaki megoldás 
tanulmányozása után készíti el a terveket. A tartókábel 2 helyen az 
oszlopok kerekei alatt, a többinél a kerekek felett fut. 

 
Az alsó állomás a Nyugati pályaudvartól induló 291-es busszal érhető 
el, a felső állomás a János-hegy csúcsán (527 m) álló Erzsébet-kilátó 
alatt fekszik a Hármaskút-tetőn. A Gyermekvasút János-hegy vagy 
Virágvölgy állomásától rövid erdei gyaloglással közelíthető meg. A felső 
állomás a 21A jelzésű busz normafai végállomásától félórás sétával 
érhető el. Az élmény egészen más, ha felfelé utazunk, mint mikor lefelé 
haladva újabb és újabb kép tűnik fel a főváros panorámájából. 
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Felfelé a Libegő a zugligeti-katlanból indul. Ezt a völgyet a víz 
évezredek során vájta be a dolomit hegyek közé. A Tündér-szikla, a 
Hunyad-orom lábánál lévő Szószék-szikla mutatja a felszín közeli 
dolomit kitörését. Az első métereket az erdőszélen teszi meg a felvonó, 
feljebb magánkertek fölé ér. 
 
Lefelé szép a kilátás a Hármashatár-hegy vonulatára, a Pilis csúcsaira, 
a budai és a pesti városrészek makettszerű látványára, miután egyedül 
ültem a kétszemélyes ülőkében hátra-hátra fordultam. Tiszta időben 
látszanak a pestszéli szántóföldek, a gödöllői erdős dombok és a váci 
Naszály-hegy is, az utóbbi párába veszett, nem láttam.  
Ahogy közeledünk az alsó végállomáshoz, úgy közeledik hozzánk a 
zugligeti völgy házaival, kiemelkedő templomával, legközelebb a 
völgymenetet is kipróbáljuk.  
 
A függőpálya alatt meredek gyalogösvény kígyózik felfelé. Minden 
tavasszal megrendezik az „Előzd meg a Libegőt” futóversenyt, ahol a 
jelentkezők a meredek hegyoldal keskeny ösvényén futnak, vagy 
kapaszkodnak fel az alsó állomástól a felső végállomásig. 

Libegőt terveztek a Hármashatár-hegyre, a Gellért-hegyre, de a tervek 
nem valósultak meg. A Libegő egész évben üzemel, minden nap 10.00–
19.00 óra között. A zárás időpontja az év adott szakától függ, sötétedés 
előtt meghatározott időben le kell állítani biztonsági okokból. 

Rendszeres karbantartás miatt minden páros hét hétfőjén üzemszünet 
van, hacsak az a nap nem ünnepnap. Emellett előfordulhatnak 
hosszabb leállások karbantartás miatt, fontos, hogy kedvezőtlen 
időjárási körülmények között (erős szél) nem üzemel. 
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A Tündér-szikla (Fairy Rock)  
a Budai-hegység egyik szikla alakzata, 
Budapest XII. kerületének Zugliget 
városrészében található, közel a budapesti 
Libegő zugligeti végállomásához. Növény- és 
állatvilága miatt védett területté nyilvánították 
(1977), 1978 óta az akkor újonnan létrehozott 
Budai Tájvédelmi Körzet védelme alatt áll. 
Kedvelt kirándulóhely köszönhetően annak, 
hogy turistaúton „könnyen” megközelíthető, a 
szikláról szép a kilátás a környékre. 
 
A Tündér-szikla a Tündér-hegy kelet-északkelet felé ereszkedő 
lejtőjéből toronyszerűen emelkedik ki: a Tündér-hegy irányából 
kevésbé, a völgy irányából nagyon meredek. Anyaga késő triász korban 
képződött dolomitkő, mely helyenként porlik. 

 
Németül Himmelnek – azaz Égnek vagy Mennynek – nevezték, máshol 
az olvasható, hogy ez a Tündér-hegy neve, majd Döbrentei Gábor 
(1785-1851) költő, akadémikus, királyi tanácsos „dűlőkeresztelőjét” 
követően lett Tündér-szikla a neve (1847).  
Hívták még Remete-sziklának, amelyet az alatta épült remeteház miatt 
kapott, Thirring Gusztáv (1861-1941) földrajztudós, akadémikus, 
természetjáró közlése szerint Antal-sziklának is egy ott állt Szent Antal-
szobornak köszönhetően.  
 
A lefelé úton hősiesen végigküzdöttük magunkat, elfáradtunk, megérte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A környéken látható: az illatos kék ibolya, a sárga ibolya, a leány- 
kökörcsin, az odvas keltike még csak kibújt, ellepi 2 hét múlva az erdőt.   
Virágpompában nyílik az aranyvessző. 

   
   Lejegyezte: Győrfiné Dr. Buzási Anna, a kiránduló krónikás 


