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táv szint jelzés

Mátyás templom /1.EP/ ---- ---- ----

Magdolna-torony 0,6 2 Jelzés nélkül

Beethoven emlékmű 1,88 16 Jelzés nélkül, Z

Álom utca – Trencséni utca 3,55 131 Z

Szent László templom /2.EP./ 5,77 290 Z

Mária-kápolna /3.EP./ 6,77 290 Z●

Normafa /4.EP./ 9,33 509 Z+

Makkosmária kegytemplom /5.EP./ 11,18 516 Z+

Virág-völgy 12,45 550 P

Kis-Kőfej alja 14,62 689 S

Budaszentlőrinci kolostorrom /6.EP/ 16 689 S, KL

Kaán Károly-kilátó 17,14 801 KL, S

Nagykovácsi út 19,12 809 S

Hűvösvölgy /7.EP/ 19,71 811 S

Vadaskerti-nyereg 20,63 904 S

Vadaskerti emlékmű /8.EP/ 21,54 961 S

Oroszlán szikla 22,28 965 K

Árpád-kilátó /9.EP./ 23,65 1027 K

Görgényi utca 24,37 1031 Z

Apáthy-szikla 25,06 1043 Z

Nagyhíd 25,7 1053 Z

Nyéki kastély romjai /10.EP./ 26,44 1095 Z

Kurucles 26,73 1116 Z

Budakeszi út 67 28,55 1191 Z

Zugliget – Libegő /11.EP/ 30,23 1246 Z, Z▲

Mátyás király – 525

NÉV:

LAKCÍM:

E-MAIL CÍM:

Mátyás templom

Bélyegzés:

Szent László templom
/5,77 km/

/Kinek a szobra áll a
templom előtt?/

………………...……….

Mária-kápolna
/6,77 km/

/A tábla szerint mikor
építették a kápolnát?/

………………………….

Normafa
/9,33 km/

Bélyegzés:

Makkosmária
/11,18 km/

Bélyegzés:

Budaszentlőrinci pálos
kolostor romjai

/16,00 km/
/Kinek a sírja található

a kolostorban?/

………………………….

Hűvösvölgy,
Gyermekvasút

/19,71 km/

Bélyegzés:

Vadaskerti-emlékmű
/21,54 km/

/Milyen jelzés van az
emlékműre festve?/

………………………… 

Árpád-kilátó
/23,65 km/

/Mikor építették a
kilátót?/

………………………..

Nyéki kastély romjai
/26,44 km/

Fénykép

Zugliget – Libegő
/30,23 km/

Bélyegzés:



A túramozgalom célja, hogy emléket állítsunk a magyar történelem egyik 
legnagyobb királyának, Hunyadi Mátyásnak.

A túramozgalom 2016. április 6-ig teljesíthető.

A teljesítés elbírálása után a teljesítő megkapja a túramozgalom oklevelét és 
kitűzőjét, melyek együttes értéke 500.-. 

A túramozgalom teljesítése után a teljesítő a következő címre juttassa el az 
igazolófüzetet, a díjazás ellenértékét és egy saját címére felbélyegzett 
válaszborítékot.

Cím: Orbán Imre 8523 Egyházaskesző Kossuth Lajos utca 7.

Információ: bakonyturistaja@googlemail.com

Útmutató a Mátyás király-525 emléktúrához

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt, a rendezőtől 
kártérítés nem igényelhető. 

A túrát a Mátyás templomtól indítjuk, ez a túra 1. ellenőrzőpontja. 
Az Országház utcán jutunk el a Kapisztrán téren álló Magdolna-
toronyhoz. A várból lesétálunk az Attila útra, majd azon átkelve 
érkezünk meg a Városmajorba. Itt találkozunk a Z sáv jelzéssel, 
mely a városmajori templomot jobbról kerüli meg, és a parkban 
való kanyargás után ér a Beethoven-szoborhoz. Innen az Alma, 
Bíró majd a Csaba utcát követve érünk a Kis-Sváb-hegy lábához.  
A jelzés élesen jobbra tér, s mi a hegy oldalában, a sorompót 
megkerülve, tájékoztatótáblák mellett haladunk, míg a Z jelzés ki 
nem ér az Álom utca-Trencséni utca találkozásához.                       
Itt jobbra térünk. A Trencséni utcán haladunk, majd balra térünk a 
Matyó utcába. Az Isten-hegyi utat keresztezve (a benzinkúton 
átmenve) érjük el Lóitató-kutat, ahol a Szendrő utcába térünk.        
A Diana utcát elérve egyre meredekebb az út. Rátérünk a 
Gyöngyvirág utcára, majd a Tündér és Költő utcát követve kiérünk 
az Istenhegyi Szent László templomhoz, mely a 2. EP.                    

A szobrot jobbra találjuk a Diana utcában. Itt jelzést váltunk és a 
Z● jelzést követve először a Város-kúthoz, majd a Mária-
kápolnához gyalogolunk, ami a 3. EP. A Galgóczy utcában jelzést 
váltunk és a Z+ jelet követjük. Jobbra fordulunk a Béla király útra, 
majd a forrást elhagyva, balra a Bükkös utcába térünk.                  
Az Alkony, Csillagvölgyi majd Gereben utcát elhagyva érünk a 
Normafa alá. Felmászunk a sípályák tetejére és megérkezünk a 
lángososnál lévő 4. EP-hez. Továbbra is Z+ jelzést követve 
átkelünk a műúton és a S+, majd S sáv jelzést elhagyva érkezünk 
meg a Makkosmárián található kegytemplomhoz.                          
Itt van a túra  5. EP-ja. Jelzést váltunk és a P jelzésen jobbra térünk 
a régi makkosmáriai turistaház felé, majd rövidesen elérjük a S 
jelzéssel ellátott Virág-völgyet.                                                          
Pár száz méteren még együtt halad a P és a S sáv jel.                        
A P meredeken jobbra kanyarodik a János-hegy irányába, de mi 
továbbra a S jelet követjük. Elhagyjuk a Vaddisznó-forrást, majd a 
Gyermekvasút nyomvonalán átkelve, balra fordulva felgyalogolunk
a Kis-Kőfejre. A Vadaspark megállót elhagyva, továbbra is a S 
jelzést követve, a Budakeszi utat keresztezve érkezünk a 
Szépjuhásznéhoz. Itt jobbra térünk és a Mária utat, majd a lila rom 
jelzést követve felkeressük a Budaszentlőrinci pálos kolostor 
romjait, mely egyben a 6. EP. Visszatérünk a Szépjuhásznéhoz, 
átkelünk a síneken és a S jelzést követve felmászunk a Nagy-Hárs-
hegyre. A hegyen található Kaán Károly kilátó. A most következő 
pár száz méteren igen óvatosan haladjunk, mert a Bátori-barlang 
mellett vezető szakasz, sáros időben nagyon csúszós. Továbbra is a 
S jelzést követjük. Így érünk a Hárs-hegyi-nyeregbe, ahol balra 
térünk és a Gyermekvasutat keresztezve, rövidesen kiérünk a 
Nagykovácsi útra. Vigyázzunk az átkelésnél, mert nagy a forgalom.
A S jelzést követve katonasírhoz érünk, majd balra a Gyermekvasút
Hűvösvölgyi végállomása látható, mely egyben a túra 7. EP-ja. 
Átmegyünk az aluljárón és átkelünk a mindig forgalmas 
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Hűvösvölgyi úton. A K sáv jelzést mellőzve megkezdjük a 
kapaszkodást a Nyéki-hegyre, majd a Vadaskerti-hegyre.                 
Balról belénk csatlakozik a K jelzés, s itt találjuk a 8. EP-t, a 
Vadaskerti-emlékművet. Itt jelzést váltunk és a K sáv jelzésre 
térünk jobbra. Előbb elhagyjuk a katona sírt, majd a Határ-
nyeregnél a S sáv jelzést is. Jobbra térve, Mátyás király egykori 
vadasparkjának kerítése mellett gyalogolunk.                                    
Elérjük az Oroszlán-sziklát, majd egy sziklába vésett kereszthez 
érünk. Az utat amin járunk, Glück Frigyes útnak hívják a turisták. 
Egy erdei focipályánál hozzánk csatlakozik balról a Z sáv jelzés, s 
most már együtt halad a Z és a K jelzés az Árpád-kilátóig, mely a 
9. EP. A kilátónál elhagyjuk a K jelzést és a Z sáv jelet követve 
érjük el a Görgényi utcát. Azon átkelve jutunk el a Vaskapu-hegy 
barlangját, majd a Kőkaput mellőzve érünk az Apáthy-sziklához. A 
sziklától továbbra is a Z jelzést követjük, mely először eléri a 
Nagybányai utcát, ahol jobbra fordulva lépcsősoron jutunk le a 
Csalán utcához. Ezen haladva jobbra térünk, majd az Ördög-árkon 
átkelve a Nagy-híd villamosmegállót érjük el. A Zsemlye utcából a 
balra Hűvösvölgyi útra térünk. Az út másik oldalán már látni 
Mátyás király egykori vadászkastélyának romjait. Óvatosan 
átkelünk a Hűvösvölgyi úton és a Fekete István utcába térünk.        
Az utca közepén található a vadászkastély romokhoz vezető kapu, 
mely a 10. EP.    A Fekete István utca végén balra fordulunk a 
Szerb Antal utcába, és felkapaszkodunk a Széher utcába. 
Leereszkedünk a Kuruclesi útra és balra térünk a Ferenc-halom 
oldalába. A Ferenc-halmot megkerülve, előbb a Hárshegyi úton 
haladunk, majd jobbra fordulva kiérünk a Budakeszi útra. Itt 
szintén jobbra fordulunk és a Budakeszi út 67-nél átkelünk a 
mindig forgalmas Budakeszi úton és meredeken felkapaszkodunk 
egy fiatalosba.                                                                                    

Az emelkedő enyhül, majd keresztezzük a Libegőt. Rövidesen 
elhagyjuk a Z sáv jelzést, majd egy épülőfélben lévő háznál balra 
térünk a Z▲jelzésre.                                                                          
E jelzést követve ereszkedünk le a Zugligeti útra, majd érkezünk 
meg a Libegő alsó állomásához, mely a túra végpontja.                    
Gratulálok a túra teljesítéséhez!

Mátyás magyar király halála

1490. április 6-án hunyt el Bécsben, 50 (vagy 47) esztendős 
korában Mátyás  magyar király, aki birodalma építése során az 
osztrák hercegi és cseh királyi      címet is megszerezte.                   
A király 1485-ben foglalta el a Német-Római Császárság egyik 
legjelentősebb városát, miután hódoltatta az osztrák tartományokat,
felvette a hercegi címet is. Mátyás birodalma halálakor volt a 
legnagyobb, ezért sokan úgy tartják, a korai vég drámai módon 
kettévágta a király hatalmának növekedését.                                     
A valóságban a Hunyadi-korszak utolsó éveiben érezhető volt már 
a hanyatlás, az uralkodónak ugyanis a főbb akadályokat nem 
sikerült leküzdenie. Először is, második felesége, Aragóniai Beatrix
nem szült neki gyermeket, így Mátyásnak szembe kellett néznie az 
1463-as bécsújhelyi szerződésbe foglalt alkuval, miszerint 
halálával a Habsburgokra száll országa, éppen arra a dinasztiára, 
melynek császári címét és közép-európai pozícióját elhódítani 
igyekezett. Mátyásnak 1473-ban született egy természetes fia, 
Corvin János, őt próbálta meg örököseként elfogadtatni, ám a 
kérdést sohasem sikerült megnyugtatóan rendezni. Kudarcok érték 
Mátyást a császári címért való küzdelem során is, 1481-től kezdődő
hadjárataival hiába hódította meg az osztrák és stájer 
tartományokat, Bécset, majd 1487-ben Bécsújhelyt is III. 
Frigyestől (ur. 1440-1493), hiába szerezte meg Ulászlóval 
megosztva a cseh királyi trónt, ezzel együtt a választófejedelmi 
rangot, Frigyes 1486-ban római királlyá koronáztatta fiát, a későbbi
I. Miksa császárt (ur. 1493-1519). A német rendek sem támogatták 



Mátyás császári ambícióit, mert túl erős jelöltnek találták, 
központosított kormányzata, a Fekete Sereg ereje nem nyerte el a 
tetszésüket. Ebből a kudarcból kifolyólag a király nem 
könyvelhetett el sikereket a török elleni keresztes háború 
szervezésében sem, amely előfeltételének valószínűleg a császárság
megszerzését tartotta. Mátyás megfelelő alkalom és támogatás 
hiányában 1483-ban tíz évre fegyverszünetet kötött II. Bajazid 
oszmán szultánnal (ur. 1481-1512). Pár évvel később mégis 
kedvező alkalom kínálkozott, Dzsem herceg ugyanis, aki 
trónkövetelőként lépett fel bátyjával szemben, keresztény fogságba 
került. Mátyás innentől minden erejét a herceg megszerzésére 
fordította, segítségével polgárháborút akart kirobbantani a Török 
Birodalomban, ami kiváló lehetőség lett volna a Balkán-félsziget és
Konstantinápoly felszabadítására. A király azonban hiába kilincselt 
Velencénél, és a pápánál, a Dzsemért remélt török váltságdíjjal nem
mérkőzhetett.1489-re nyilvánvalóvá vált, hogy Mátyás összes 
diplomáciai és katonai vállalkozása holtpontra jutott: ettől kezdve 
már csak fia öröklése foglalkoztatta, akit az ország legnagyobb 
váraival és számos ispánsággal megajándékozott. A király szinte 
bármit hajlandó volt megtenni azért, hogy szomszédai, de 
különösen a Habsburgok, elismerjék Corvin Jánost, Miksának a 
garanciáért kész volt átadni minden elfoglalt örökös tartományt.      
Mátyás 1490 tavaszán Bécsbe vonult, útja során fiának 
adományozva a fontosabb várak kulcsait.                                          
Ekkor már nagy fájdalmai voltak köszvénye miatt, így a városban 
ritkán mutatkozott, az április 6-i virágvasárnapi misén csak az 
udvari kápolnában imádkozott, és aznap délután hirtelen elhunyt. 
Mátyás váratlan halála persze számos legendát hozott magával, 
Antonio Bonfini mérgezésről ír visszaemlékezéseiben, illetve 
szólnak legendák arról is, hogy a királyt nagyravágyó főúri hívei 
gyilkolták meg, ezzel szemben halálát valószínűleg gutaütés 
okozta.                                                                                                

Hunyadi Mátyással egész életműve a sírba szállt: birodalma 
nyugati tartományait hamar visszafoglalták a Habsburgok, 
Habsburg Miksa és Jagelló Ulászló mellett Corvin Jánosnak esélye 
sem volt a trónra jutni, kénytelen volt beérni a horvát bánsággal.     
A Fekete Sereget szétzavarták, a Mátyás által felépített 
közigazgatást lerombolták, a megválasztott II. Ulászlót (ur. 1490-
1516) tehetetlensége mellett koronázási fogadalma is gúzsba 
kötötte. Sajnálatos módon hosszú távon a nagy király halálával 
uralkodásának kulturális kincsei is elvesztek. Mecénás híján a 
királyi udvarból távoztak az európai hírű tudósok és művészek, a 
pozsonyi egyetem pedig hamarosan bezárta kapuit. Még az Európa 
szerte híres Corvinák sem kerülhették el a szomorú sorsot, Buda 
1541-es elfoglalásakor ugyanis I. Szulejmán Konstantinápolyba 
vitette a korszak egyik legnagyobb és leggazdagabb könyvtárát.


