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Budapest – a Duna-partok,
a Budai Várnegyed és
az Andrássy út
Kulturális kategória • A Világörökség listára felvétel éve: 1987 • A bővítés éve: 2002

A Duna által kettészelt, a hegyes-völgyes és a síkvidéki oldalra osztott és
a folyón átívelő karcsú hidak sorával összekötött Budapest egyedi panorámát
nyújt. A folyó két partján feltáruló városi táj építészeti alkotásaiban a magyar
főváros történetének meghatározó időszakai jelennek meg.

A kivilágított Budai Vár és a Lánchíd (Fotó: Arnóth Ádám)
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tervezett impozáns, historizáló-neogót
épülete. Különleges értéket képvisel
a Magyar Tudományos Akadémia neo-
reneszánsz székháza, a Gresham palota,
amely a magyarországi szecesszió egyik
műremeke, a Pesti Vigadó, amely a ma-
gyar romantikus építészet egyik jelké -
pe, valamint a Központi Vásárcsarnok,
a magyarországi historizmus téglaé -
pítészetének egyik legszebb alkotása.
A város panorámájának részei a Budát
és Pestet összekötő hidak, melyekből
négy tartozik a világörökségi terület-
hez: a Margit híd, a Széchenyi lánchíd
(Buda és Pest első kőhídja), az Erzsébet
híd és a Szabadság híd.

A BUDAI VÁRNEGYED
A történeti várfalakkal és a várszoknyá-
val körbevett Várnegyed műemléki épí-
tészeti együttesét az egykori királyi pa-
lota és a hozzá csatlakozó történeti pol-
gári városrész alkotja. A Várnegyed
központjában áll a Nagyboldogasszony,
ismertebb nevén Mátyás-templom,
több magyar király koronázó helye, me-
lyet a 19. század végén neogót stílus-
ban alakítottak át, Schulek Frigyes ter-
vei szerint. Szintén az ő tervei alapján
épült a Halászbástya az egykori budai
várfalak helyén 1895 és 1902 között,
neoromán stílusban. A Budavári (egy-
kori királyi) Palota az ország egyik leg-

jelentősebb kulturális központja: épü-
leteiben található a középkori várrésze-
ket magába foglaló Budapesti Történeti
Múzeum, az Országos Széchényi Könyv -
tár és a Magyar Nemzeti Galéria.

AZ ANDR Á SSY Ú T
Az Andrássy út és környezete (a Kiskör -
ú ton belüli történeti városnegyedek és
középületeik, valamint a Belső-Erzsé-
betváros) a 19. század második felében
megvalósult városfejlesztés egyik legki-
emelkedőbb, komplex alkotása, város-
építészeti együttese az urbanisztikai
elveket magas szakmai és építészeti-
művészeti színvonalon valósította meg,

A Budai Vár látképe a Mátyás-templommal  (Fotó: Hack Róbert)

Az 1872–1873-ban három településből
egyesített Budapest ötven év alatt világ-
várossá fejlődött, megőrizve az egykori
Pest és Buda települések szerkezeti sajá -
tosságait: a Budai Várnegyed karakte-
res, barokk-kori köntöse alatt is érzékel-
hetően középkori meghatározottságú
különállását, valamint a pesti oldal nagy -
 vonalú, gyűrűs-sugaras városszerkeze-
tébe illeszkedő, nagy kiterjedésű, kie-
melkedő jelentőségű középületekkel
gazdagított, egyedülállóan egységes,

his to ri záló és szecessziós építészetét,
amelynek kiemelkedő része az And-
rássy út és környezete.

A DUNA-PAR TOK PANOR ÁMÁJA
A változatos morfológiai adottságú ter-
mészeti környezet (a részben erdők bo-
rította Gellért-hegy és a Budai-hegyek,
a széles Duna folyam a szigeteivel, a lan-
kásan emelkedő Pesti-síkság) valamint
az itt élő társadalom egyedülálló talál-
kozását és harmóniáját példázza nagy-

szabású mérnöki alkotásaival (hidak
sorozata, rakpartok a budai és pesti
oldalon) és kiemelkedő középületeivel.
A Margit hídtól a Szabadság hídig ter-
jedő világörökségi terület a budai olda-
lon magában foglalja a Budai Várne-
gyed épületegyüttesét a középkori szer-
kezetét máig őrző polgári városrésszel,
a Mátyás-templommal és a Halászbás-
tyával, valamint a Budavári Palotával.
A pesti oldal egyik legmeghatározóbb
épülete a Parlament Steindl Imre által
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A Duna hídjainak látképe (Fotó: Somogyi-Tóth Péter)
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az akkor legkorszerűbb technikai meg-
oldások alkalmazásával. A csaknem 2,5
km hosszú, az 1872-ben megkezdett és
1885-ben ünnepélyesen átadott sugár -
út a Budapestből világvárost alkotó kor-
szak eklektikus építészeti csúcspontja,
a kor építészeti stílusainak galériája,
melynek egyik ékköve az Ybl Miklós
által tervezett Operaház. Külön figyel-
met érdemel még a Divatcsarnok sze-
cessziós épülete, a neoreneszánsz stí-
lusban épült Zeneakadémia és a Kodály
körönd épületei. A Belső-Erzsébetváros
egykor meghatározó zsidó közösségé-
nek emlékét számos épület őrzi, köztük
a Ludwig Förster tervei szerint, mór stí-
lusban épült Dohány utcai Zsinagóga.
Az Andrássy út összeköti a dinamikus
belvárost a Városliget zöldjével, ezt jól
érzékelteti hármas tagolása: széles bel-
városi főútként indul, bérpalotákkal,
majd fokozatosan tágul, lazul, zöldül,
és villákkal szegélyezett fasorrá terebé-
lyesedve torkollik a Hősök terének im-
pozáns tér-együttesébe, melyet a Mil-
lenniumi emlékmű, a Szépművészeti
Múzeum és a Műcsarnok fog közre.
Az Andrássy út alatt ma is működik
a kontinentális Európa első földalatti
vasútja.

Hollókő Ófalu és környezete
Kulturális kategória • A Világörökség listára felvétel éve: 1987

A tudatosan megőrzött
Hollókő Ófalu, ahol ma
is élnek a hagyományok,
az észak-magyarországi
Nógrád megyében,
a Cser  hát dombjai
között megbúvó palóc
település. A falu a 20.
század elejét idéző
– ötvenöt lakóépület-
ből és a templomból
álló – népi építészeti
együttes.
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Egyesült Nemzetek
Nevelésügyi, Tudományos és

Kulturális Szervezete

A történelmi településszerkezet, a hagyo -
mányos palóc építészeti formavilág és
anyaghasználat harmonikus egységet
alkot a táji-természeti környezettel.
A 145 hektárnyi világörökségi terület

Az Andrássy út madártávlatból
(Fotó: Somogyi-Tóth Péter)

A falu temploma (Fotó: Bélavári Krisztina)
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magába foglalja a falu fölé magasodó kö-
zépkori várromot, az Ófaluval hajdan
szoros gazdasági egységet képező, a fa-
luközösség hagyományos tájhasználata
által formált, nadrágszíjparcellákkal,
hagyásfás legelőkkel tarkított határt,
valamint a Cserhátra jellemző értékes
élővilágnak otthont adó, a közeli dom-
bokat borító erdőket és réteket.

A falu története a 13. századig nyú -
lik vissza, amikor a tatárjárás után
a Szár-hegyen vár épült. A települést –
amely már a 14. század első felében egy-
házas hely volt – a századok során több-
ször sújtotta tűzvész, mivel a házakat
fából építették, alapozás nélkül, és köny-
nyen gyulladó zsúptetővel fedték, a sza-
bad tűzhelyek felett pedig kémény helyett
csak füstlyukakon szellőztettek. Az 1909-
es nagy tűzvész jelentette a fordulópon-
tot, ezt követően az immár vályogfalú
házakat kőalapra emelték, és szarufás te-
tőszerkezettel, cserépzsindellyel fedték,
megőrizve eredeti formájukat. A század -
elő hangulatát és az ősi palóc népi építé-
szeti stílus emlékeit is magán viselő Ófalu
ekkorra nyerte el mai arculatát.

A falu központjában, a domb tete-
jén kialakított „szigeten” áll a kis fator-
nyos, zsindellyel fedett templom, melyet
1889-ben közadakozásból építettek, és
amelynek egyszerűségéből fakadó szép-
sége ma is megkapó. Hollókő a palóc
régiót jellemző, a történelmi, egyutcás,
fésűs beépítésű falutípust képviseli,
melynek alapstruktúrája a központi útra

merőlegesen, keskeny szalagtelkeken el-
helyezkedő házak kettős vonala, amely
úgy alakult ki, hogy a családok egyetlen
telekre építkeztek, és a létszám növeke-
désével az utcára néző első ház mögött
egyszerűen egy újat emeltek. A kontyolt
nyeregtetős, háromhelyiséges paraszt-
házak homlokfalát az utca és az udvar
felől is áttört faragással díszített, faosz-
lopos, deszkamellvédes tornácok („ham-
bitusok”) szegélyezik, amelyről közvet-
lenül a pitvarba, azaz a konyhába lépett
az érkező. Az utcafront felé a tisztaszoba
nyílt, melyet a ház ura lakott családjával,
hátrafelé pedig az éléskamra, melyben
a gabonát tárolták, és ez volt az idősek
hálóhelye is. A házakhoz általában a geo -
morfológiai sajátosságokhoz alkalmaz-
kodó pince is tartozott. A hagyományos
paraszti életforma emlékeit nemcsak
az Ófaluban, hanem a falut környező
tájban is felfedezhetjük. A domboldalak
hosszan elnyúló parcellái, a vár mellett
a hajdani, nagy kiterjedésű fáslegelő ma-
radványa, a patakvölgyben a parasztfür -
dő szintén a faluközösség mindennap-
jairól, a tájjal való harmonikus kapcso-
latáról mesél.

Hollókő közössége, melynek dön -
tő többsége ma már az újfaluban lakik,
féltő gonddal és szeretettel védi és gon-
dozza az Ófalut és védett házait, mely
közösségi, lelki, vallási életet, munkaal-
kalmat és a hagyományaik megőrzésé-
nek és bemutatásának lehetőségét biz-
tosítja számukra. T

É
N

Y
E

K
 

M
A

G
Y

A
R

O
R

S
Z

Á
G

R
Ó

L
•

 
V

I
L

Á
G

Ö
R

Ö
K

S
É

G
 

M
A

G
Y

A
R

O
R

S
Z

Á
G

O
N

76

Az Aggteleki- és
a Szlovák-karszt barlang-
jait és képződményeit
rendkívüli for  ma gaz dag -
ságuk, komp lexitásuk,
viszony lagos érintetlen-
ségük és kis területen
való koncent rált megje-
lenésük kiemelkedő
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is rendkívül gazdag.  A területen meg ta -
lál hatók a trópusi és szubtrópusi klímavi-
szonyok között keletkezett felszínformák
és üledékek, valamint a negyedidőszak el-
jegesedéseinek idejében lezajlott perigla-
ciális folyamatok nyomai: több tízmillió
év geológiai fejlődéstörténete. A régészeti
feltárások során talált számtalan lelet
bizonyít ja, hogy a bar langok némelyikét
már az őskor embere is ismerte, sőt lak-
helyéül használta.

A világörökségi terület legjelentő-
sebb barlangja a 26 kilométeres összhosz-
szúságú Baradla–Domica barlangrend-
szer, a mér sékelt égöv leghosszabb csepp-
kődíszes, aktív patakos barlangja, melyet
először egy 1549-ben Baselben Georg
Wernher által megjelentetett írás említ.
A karsztvidék további nevezetes bar-
langjai: a Földvári Aladár- és a Rákóczi
1. szá mú barlang az Esztramos hegy-
tömbjében; a légúti megbetegedésben
szenvedők gyógyítására alkalmas Béke-
barlang; hazánk második legmélyebb
barlangja, a Vecsem-bükki zsomboly,
valamint a kiemelkedő hidrológiai jelen-
tőségű Vass Imre-barlang. A szlovák ol-
dalon található Szilicei-jégbarlang a mér-
sékelt égöv legdélebben elhelyezkedő
jeges-barlangja. Az első ízben 1863-ban,
a magyar tudományos földrajz megala-
pítója, Hunfalvy János által megemlített
Dobsinai-jégbarlang és környéke 2000-
ben lett a világörökségi terület része.

A barlangokat különböző alakú,
méretű és színű, álló és függő cseppkö-

vek, zászlók, lefolyások és egyéb cseppkő-
formák mellett barlangi gyöngyök, bor-
sókőféleségek és kalcitlemezek díszítik,
attól függően, hogy az oldott mészanyag
csepegő, szivárgó, folyó, avagy álló vízből
vált-e ki. Az egyedülálló ökoszisztémát al-
kotó, kiterjedt felszín alatti világ több
mint ötszáz barlanglakó és barlangked-
velő állatfajnak nyújt élőhelyet, köztük
endemikus fajoknak is. A 28 európai de-
nevérfaj közül huszonegyet regisztráltak
itt, melyek közül kettő szerepel a veszé-
lyeztetett fajok listáján. A páradús kör-
nyezet ideális élőhely az olyan kétéltűek
számára is, mint a foltos szalamandra.

A világörökségi terület túlnyomó
része mindkét országban kiemelt termé-
szetvédelmi oltalom alatt áll. Az aktív pa-
takos barlangok mellett a terület gazdag
a beszivárgó vizek oldó hatása révén ki-
alakult zsombolyokban (függőleges akna-
barlangok), de megtalálhatók itt a felfelé
áramló meleg vizek által létrehozott,
hévizes formajegyeket mutató barlangok
is. A felszín alatti világhoz kapcsolódó
jellegzetes felszíni karsztos formakincs
kiváló lehetőséget nyújt a felszíni és a fel-
szín alatti karsztfejlődés összefüggésé -
nek tanulmányozására. Figyelembe véve
a bar langtípusok, a barlangi formakincs,
a barlangi képződmények és a kapcsolódó
karszt formák változatosságát, valamint
a barlangok biológiai, régészeti és föld-
tani jelentőségét, a helyszín a természet-
tudományok kiemelkedő földalatti múze-
uma és terepi laboratóriuma. T
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A Pannonhalmi
Bencés Főapátság
épület együtte se jelként
magasodik a nyugat-
magyarországi Pannon-
táj fölé, az egykor
„Pannónia Szent
Hegyének” (Mons
Sacer Pannoniae)
nevezett dombon.
A bencés rend 996-
ban, Tours-i Szent
Márton tiszteletére
alapított monostora
egyidős a magyar
államisággal.

A monostor az alapító Géza fejedelem
szándéka szerint a középkori Európa
kultúrájának egyik keleti hídfőállása
lett, kulcsszerepet játszott a keresz-
ténység terjesztésében Közép-Európá-
ban. A természeti környezetébe illesz-
kedő Pannonhalmi Főapátság tükrözi
a rend ezeréves történeti múltra visz-
szatekintő fejlődését. A monostor jel-
legzetes elhelyezkedésében, egyedi

struktúrájában, táji kapcsolatrendsze-
rében összefonódik a természeti és
az épített környezet. Ez a harmónia
a bencés rend megalapítása óta jel-
lemzi apátságaikat. A ma is Szent Be-
nedek Regulája és az „Ora et labora!”
(„Imádkozzál és dolgozzál!”) jelmondat
alapján működő szerzetesi közösség
egyedülálló folytonossággal tartja fenn
a bencés kultúra egyik központját. 

A Pannonhalmi Főapátság a ben-
cés hagyományokat követő, klasszikus
monostorelrendezés nagyrészt épen
maradt példája hazánkban. Az apát-
sági épületek, a bazilika, az oktatási
épületek, a Boldogasszony kápolna, és
a Millenniumi kápolna különböző ko rok
üzenetét őrző együttesében a sokféle-
ség egysége valósul meg. A 11. századi
román és korai gótikus stílusú altemp-
lomra épült apátsági templomot a ké-
sőbbi korok későgót, reneszánsz, vala-
mint neogót elemekkel gazdagították.
A bencés szerzetesi templomnak épült
Pannonhalmi Bazilikát a ma is itt élő
szerzetesközösség használja. Külső és
belső arculata az egymást követő épí-
tési korszakok során formálódott.
2011-ben megkezdett rekonstrukciója
során, a térelrendezés megújításakor,
a közösség liturgikus és teológiai szem -
pontjait választották vezérelvnek, an -
nak érdekében, hogy a Szent Benedek
nyomán másfél évezrede fennálló szer-
zetesi életforma továbbra is a csendből
és az imádságból táplálkozhassék.

A templomot és a déli oldalára épült
kerengőt a különleges szépségű Porta
Speciosa (templom déli főkapuja) köti
össze. A kerengő melletti keleti épület-
szárnyban lehetett a káptalanterem, a déli
oldalon volt a refectorium (ebédlőterem),
emellett pedig a melegedőszoba (mivel a
középkori monostorokban nem fűtötték
a lakószobákat). A nyugati szárnyban mű-

helyek és írószobák (scriptorium), az
emeleten a hálóhelyiségek helyezkedtek
el. A monostor ma is álló barokk részei
közül az ebédlőterem érdemli a legna-
gyobb figyelmet. A klasszicista torony és
a könyvtár épülete a 19. század első évti-
zedeiben épült, a gimnázium és a diákott-
hon (az úgynevezett „olasz” gimnázium)
épülettömbje pedig a 20. században.

Az apátság értékét tovább emelik
gazdag művészeti és tudományos gyűjte-
ményei. Kiemelkedő jelentőségű könyv -
tára több mint háromszázezer kötettel
rendelkezik; a Főapátsági Levéltár szá-
mos értékes dokumentumának leghí-
resebb darabja a legrégibb magyar (és
egyben finnugor) írásos nyelvemlék,
a Tihanyi Bencés Apátság 1055-ös ala-
pító oklevele. A monostor képtára,
metszettára, numizmatikai gyűjtemé-
nye, régiségtára és kincstára szintén
jelentős. Az apátsági birtok szerves
része a gyógy növénykert, a kiterjedt
levendulás, a gyógynövényház a leven-
dula-lepárlóval, a teaházzal és a bio-
massza fűtőüzemmel. Az arborétumban
több száz különleges fa- és cserjefaj ta-
lálható. 

A szerzetesrend egyik legjelentő-
sebb jelenkori tevékenysége, az ifjúság
nevelése és oktatása mellett kiemel-
kedő jelentőséggel bír az apátsági bir-
tokművelés is. Az apátsági szőlő- és
borművelő hagyomány újrateremtése
a régi apátsági birtokokon a szőlőtele-
pítési programmal kezdődött, majd
a látogatható új pince és borház kialakí-
tásával folytatódott. Az új látogató -
központ és a vendéglátás épületei (étte-
rem és borház, zarándokház), valamint
a pin cészet a kortárs építészet letisztult
formanyelvén viszik tovább a szerzetes-
rend puritán stílusát és mutatják a szer-
zetesi közösség képességét a folyamatos
megújulásra. T
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Porta Speciosa (Fotó: Arnóth Ádám)

A Főapátság látképe (Fotó: Pottyondy Ákos)

A Főapátság bazilikájának altemploma (Fotó: Pannonhalmi
Bencés Főapátság)

Az apátsági könyvtár (Fotó: Pottyondy Ákos)
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magyarországi Pannon-
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Márton tiszteletére
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egyidős a magyar
államisággal.
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rében összefonódik a természeti és
az épített környezet. Ez a harmónia
a bencés rend megalapítása óta jel-
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Porta Speciosa (Fotó: Arnóth Ádám)

A Főapátság látképe (Fotó: Pottyondy Ákos)

A Főapátság bazilikájának altemploma (Fotó: Pannonhalmi
Bencés Főapátság)

Az apátsági könyvtár (Fotó: Pottyondy Ákos)



A látszólag monoton tájba harmoniku-
san illeszkednek a csárdák, a hidak és
a pásztorépítmények. A kultúrtáj végte-
len látóhatárát szétszórtan, időnként
megszakító fák, kurgánok, gémeskutak,
va la mint a 18. és 19. században épült
csárdák és hidak szintén hozzájárulnak
sajátos arculatához. A Puszta nagyrészt
ma is lakatlan, de őrizve a pásztorszoká-
sokat és társadalmi hagyományokat, az
áprilistól októberig tartó időszakban
több száz állattartó legelteti szürkemar -
ha gulyáit, rackajuh nyájait, méneseit.

A szikes talajok uralta füves síkság
jelenlegi arculatát a jégkor végére nyerte
el, amikor – a Tisza mai medrében tör-
ténő megjelenése következtében – a te-
rület elvesztette kapcsolatát az Északra
elterülő vízgyűjtő területekkel. Az em -
ber jelenléte e térségben már a korai kő-
korszakban is bizonyítható. Főleg a réz-
és bronzkor emlékeit őrzik a köznyelv
által kunhalmoknak is nevezett 1–9 mé -
ter magas temetkezési halmok, a kurgá-
nok. A középkorban ritkán lakott
Puszta, melyet vélhetőleg külterjes lege-
lőként használtak, a 16. század végére
kiteljesedő történelmi és társadalmi fo-
lyamatok eredményeként nagyrészt la-
katlanná vált, az egykori települések lé-
téről ma már csak néhány templomrom
tanúskodik. Főként a 18–19. század
során, a néptelenné váló síkon keresztül-
vezető kereskedelmi útvonalak mentén,
10–12 kilométerenként – úgymond ló-
váltásnyira – épültek az erre a kultúrtájra

oly jellemző csárdák, valamint a szórvá-
nyosan előforduló hi dak, melyek közül
a leghíresebb az 1827-ben megépített Ki-
lenclyukú-híd, a Hortobágy egyik szim-
bóluma.

A mai Hortobágy legjellemzőbb
élőhelyei a szikes legelők, a rétek és
a mo csarak, melyek – a változatos mik-
rodomborzati, talajtani és hidrológiai vi-
szonyoknak megfelelően – mozaikosan
fordulnak elő egymás mellett, helyen-
ként löszpusztákkal tarkítva. A Puszta
nyújtotta különleges élőhely tavasszal és
ősszel a vízimadarak költésének és vo-
nulásának európai jelentőségű hely-
színe. Itt található Közép-Európa legna-
gyobb kanalasgém-állománya, valamint
a hazai gémfajok, a batlák, kárókatonák
és számos énekesmadár-faj. Az orszá-
gon átvonuló darvak százezres tömege
és a vadludak – mielőtt tovább repülné-
nek – itt pihennek meg évente kétszer,
nemzetközi hírű látványosságot nyújtva
a madárlesre érkezőknek. Darvak vizen (Fotó: Szilágyi Attila)

Gulyás és szürkemarhagulya (Fotó: Szilágyi Attila)

A Kilenclyukú híd
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Hortobágyi Nemzeti Park
– a Puszta
Kulturális kategória, kultúrtáj • A Világörökség listára felvétel éve: 1999

A Hortobágyi Nemzeti Park mintegy 81 ezer hektáros területe nagy kiter-
jedésű síkságon terül el és kiemelkedő példáját nyújtja ember és természet
harmonikus kölcsönhatásának, amely a természetes körülményekhez (szikes
legelők, sztyeppék, rétek, vizes területek) szoktatott állatállományt is
magában foglaló állattartásban nyilvánul meg.
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ber jelenléte e térségben már a korai kő-
korszakban is bizonyítható. Főleg a réz-
és bronzkor emlékeit őrzik a köznyelv
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A feltárt leletegyüttes építészeté-
ben és falfestészetében rendkívül sokol-
dalúan és összetetten szemlélteti a Római
Birodalom északi és nyugati provinciá-
inak korai keresztény temetkezési építé-
szetét és művészetét, egy napjainkig élő
kultúra és civilizáció gyökereit.

Sopianae ókeresztény temetőjének
sajátossága, hogy itt nagyszámú kőépít-
mény található: több száz téglasír, több
tucat kőből és téglából épített kisméretű
családi sírkamra és nagyobb közösségi
sírbolt, temetői építmény.

A pécsi ókeresztény épületek meg-
őrizték az ókorban ritka, vertikálisan ta-
golt sírkamra-kápolna építészeti egysé-
gét. A kétrészes építmény föld alatti része
a sírkamra, az elhunytakat téglasírokba
vagy ritkábban szarkofágokba helyezték.
Efölé emlékkápolnát (memoria, mauso-
leum) emeltek. A kétszintes építmények
kettős feladatot láttak el: temetkezési
helyként és szertartások céljára szolgál-
tak. A sírkamra többnyire a tehetős csa-
ládok temetkezőhelye volt.

A temetői épületek egy részének
fala festett, bibliai jelenetekkel és szim-
bólumokkal díszített. A falfestmények
a korai keresztény művészet itáliai és
balkáni előképek alapján készült alkotá-
sai. Az ókereszténység leg általánosab-
ban használt szimbóluma, a Krisztus-
monogram kedvelt díszítőelem. Bibliai
jelenetek, a bűnbeesés, az oroszlánok ver-
mébe vetett Dániel próféta, Szűz Mária
és a gyermek Jézus, Jó nás valamint
tü zes kemencébe vetett ifjak történetei
elevenednek meg a falfestményeken.
Gaz dag növényi és állati ornamentika,
galambok, pávák, a kancsó és a pohár,
valamint a paradicsomkertet szimboli-
záló geometrikus díszítések gya  kori mo-
tívumok.

2007 óta a feltárt emlékek jelentős
részét egyetlen épületkomplexumban
fogja össze a Cella Septichora Látogató-
központ. Az Ókeresztény Mauzóleum és
az Apáca utcai síremlékek különálló szi-
getként tekinthetők meg a világöröksé -
gi helyszín több pontján.

1514

Pécs (Sopianæ) ókeresztény
temetője
Kulturális kategória • A Világörökség listára felvétel éve: 2000

A Cella Septichora az üvegfödém alatt (Fotó: Tám László)

Ókeresztény Mauzóleum, szarkofág (Fotó: Arnóth Ádám)

Az ókori rómaiak a mai Pécs város helyén a Kr. u. 2. század elején alapították
Sopianæt, amely a 4. századra virágzó tartományi székhellyé és a kereszténység
egyik jelentős központjává fej lődött. Pécs (Sopianæ) késő-római, ókeresztény
temetője (necropolis) a legjelentősebb provinciális temetők egyike.
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A Péter-Pál sírkamra (Fotó: Török András)

Ókeresztény Mauzóleum,
Ádám és Éva a Paradicsomkertben (Fotó: Török András)



A feltárt leletegyüttes építészeté-
ben és falfestészetében rendkívül sokol-
dalúan és összetetten szemlélteti a Római
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sajátossága, hogy itt nagyszámú kőépít-
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tucat kőből és téglából épített kisméretű
családi sírkamra és nagyobb közösségi
sírbolt, temetői építmény.

A pécsi ókeresztény épületek meg-
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2007 óta a feltárt emlékek jelentős
részét egyetlen épületkomplexumban
fogja össze a Cella Septichora Látogató-
központ. Az Ókeresztény Mauzóleum és
az Apáca utcai síremlékek különálló szi-
getként tekinthetők meg a világöröksé -
gi helyszín több pontján.

1514

Pécs (Sopianæ) ókeresztény
temetője
Kulturális kategória • A Világörökség listára felvétel éve: 2000

A Cella Septichora az üvegfödém alatt (Fotó: Tám László)

Ókeresztény Mauzóleum, szarkofág (Fotó: Arnóth Ádám)

Az ókori rómaiak a mai Pécs város helyén a Kr. u. 2. század elején alapították
Sopianæt, amely a 4. századra virágzó tartományi székhellyé és a kereszténység
egyik jelentős központjává fej lődött. Pécs (Sopianæ) késő-római, ókeresztény
temetője (necropolis) a legjelentősebb provinciális temetők egyike.
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A Péter-Pál sírkamra (Fotó: Török András)

Ókeresztény Mauzóleum,
Ádám és Éva a Paradicsomkertben (Fotó: Török András)



Kontinentális, mediterrán és atlanti-
kus klímahatások révén növény- és
állatföldrajzi határok találkoznak az
Alpok lábánál elterülő lapos tóvidéken,
amely egyúttal ritka növény- és állat-
fajok egyedülálló élőhelye. Az emberi
tevékenység és a természeti környezet
harmonikus kölcsönhatása ré vén ki-
alakult kultúrtáj – melyet a már nyolc
évezrede itt találkozó különböző kul-
túrák formálnak – kiemelkedő kultúr-
történeti és néprajzi értékeket hordoz.

A Fertő-tó 310 négyzetkilométe-
res kiterjedésével Európa legnagyobb
sósvizű (szikes) tava és nemzetközi
jelentőségű vadvize, egyben az eurázsiai
sztyepp tavak legnyugatibb képviselője,

16

Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj
Magyar-osztrák határon átívelő helyszín, kulturális kategória, kultúrtáj

• A Világörökség listára felvétel éve: 2001

Titokzatos sós tó, mocsár, lápvilág és nádrengeteg, ezerarcú romantikus
vidék – szinte mindenkinek ez a kép jut eszébe a Fertő hallatán. Az országhatár
által 1920 óta kettészelt, de geológiailag és történetileg egységes, sokarcú táj
egyedül  álló természeti, tájképi, építészeti és települési adottságokkal
rendelkezik.

Fertőtáj egyik arca (Fotó: Hack Róbert)
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Esterházy-kastély, Fertőd (Fotó: Hack Róbert)
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Kulturális Szervezete

Nádas (Fotó: Hack Róbert)
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Esterházy-kastély, Fertőd (Fotó: Hack Róbert)
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Egyesült Nemzetek
Nevelésügyi, Tudományos és

Kulturális Szervezete

Nádas (Fotó: Hack Róbert)



és muzsikaháznak is, utóbbi Joseph
Haydn vezetése alatt Európa-szerte
híressé tette Eszterháza zenei életét.
A nagycenki Széchenyi-kastély a 19.
század első felében nyerte el ma is
látható formáját, könyvtára és híres
gyűjteményei alkották később a Nem-
zeti Könyvtár és a Magyar Nemzeti
Múzeum gyűjteményének alapjait.
A fertőrákosi kőfejtő adta a ró mai kor
óta híres lajtai mészkövet, mely töb-
bek között alapanyaga Sopron közép-
kori városfalának, valamint a bécsi

Szent István-székesegyháznak. A bá-
nyaművelés során érdekes oszlopcsar-
nokos formát nyert „termek” időről
időre kulturális események színhe-
lyéül szolgálnak.

A Fertő-táj mai képe folyamatos
és dinamikus fejlődés eredménye,
amely szemléletes példája annak, hogy
a különböző korok kultúrái hogyan
tudtak alkalmazkodni e különleges és
változatos természeti környezethez,
illetve az idők során hogyan hasznosí-
tották, alakították azt.

amelyet az UNESCO 1979-ben biosz-
féra rezervátummá nyilvánított. Ma-
gyar része 1991, osztrák oldala 1993
óta nemzeti park (Fertő-Hanság Nem-
zeti Park és Neusiedlersee Seewinkel
Nationalpark). Sósvízi élőhelyeket egész
Európában lehet találni a tengerek kö-
zelében, míg sós tavak csak Európa ke-
leti részén és a Kárpát-medencében
fordulnak elő. A Fertő-tó átlag víz-
mélysége egy méter, a történelem fo-
lyamán többször kiszáradt (legutóbb
1865–1871 között), időnként viszont
a mai települések széléig húzódott

a partvonala. Sajátossága továbbá a sű -
rű náddal, gyékénnyel borított felszín
nagy kiterjedése a tómederben, amely
változatos összetételű és nagyszámú
madárközösségnek szolgál köl tő-, táp-
lálkozó- és búvóhelyül, különösen ma-
dárvonulás idején.

Régészeti leletek tanúskodnak
ar  ról, hogy az ember már Kr. e. 6000
év vel lakta e vidéket. Kiemelkedőek
a ró mai kor emlékei, köztük a tó déli
partján található gyógyfürdő marad -
ványok Marcus Aurelius (161–180)
idejéből, egy rómaiak által használt
for rás, valamint a páratlan szépségű
Mithras-szentély Fertőrákoson. A ró   -
maiak honosították meg a ma is jelen-
tős és magas színvonalú sző lő- és bor-
kultúrát.

A tó körüli települések építészeti
arculata 18–19. századi építkezések
örökségét mutatja, az osztrák oldalon
például Ruszt (Rust), amely kitűnő bo-
rairól volt híres a középkorban, Feke-
teváros (Purbach), Fertőmeggyes (Mör -
bisch am See) és Fertőszéleskút (Brei-
tenbrunn), a magyar oldalon Fertőrá-
kos, Balf, Hidegség, Fertőboz és Hegy -
kő. A falvak nemesen egyszerű népi
építészete mellett kiemelkedő kulturá-
lis értéket képviselnek a pompás kas-
télyok. Az Esterházy-kastély nagysza-
bású barokk franciaparkjával versail-
les-i mintára épült 1720 és 1760 kö-
zött. Az épületegyüttes otthont adott
mulatóháznak, bábszínháznak, opera-

18

Népi építészet Fertőszéplakon (Fotó: Hack Róbert)

A Mithras-szentély Fertőrákoson (Fotó: Hack Róbert) A nagycenki kastély (Fotó: Arnóth Ádám)

Nádkévék (Fotó: Hack Róbert)
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A vulkanikus lejtők és vizes élőhelyek
együttese különleges mikroklímát
eredményez és elősegíti a szőlőszemek
aszúsodását előidéző Botrytis cinera
nemespenész megtelepedését.  A táj-
karakter elemei a többnyire vulkanikus
hegyek kőzeteiben kézi munkával vájt
történelmi pincerendszerek és a szőlő-
művelés egyéb építményei (teraszok,
támfalak, szárazon rakott kőkerítések,
víztározó medencék, stb.), valamint

a sajátos hangulatú falvak és kisváro-
sok, melyek őrzik a társadalmi, kultu-
rális, etnikai és vallási szempontból
sokszínű hegyaljai lakosság örökségét. 

A mintegy 88 124 hektár kiterje-
désű világörökségi terület huszonhét
települést foglal magába.

A szőlőművelés és borkészítés
meglétét már a honfoglalás korában
valószínűsítik, a 12. század második
felétől, a vallon telepesek megérkezé-

sétől kezdve már adatokkal is bizonyít-
ható a szőlőművelés elterjedése ezen
a vidéken. Története 1561 óta arról
tanúskodik, hogy a szőlőtermelés a „há -
rom sátorhegy” (Tokaji-hegy, az abaúj-
szántói Sátor-hegy és a sátoraljaújhelyi
Sátor-hegy) által meghatározott há-
romszögön belül zajlott. A táj képe és
szerkezete, az évezredes, ma is élő
borászati kultúrával kölcsönhatásban
for málódott. Borvidékként 1737 óta
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Tokaj-hegyaljai történelmi
borvidék kultúrtáj
Kulturális kategória, kultúrtáj • A Világörökség listára felvétel éve: 2002

Tokaj város látképe (Fotó: Dr. Soós Gábor)
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borvidék kultúrtáj
A Világörökség listára 
felvétel éve: 2002

Nevelésügyi, Tudományos és

Tokaj-hegyalja különleges klimatikus és környezeti adottságai és az ezeket
hasznosító emberi tevékenység egyedülálló borkultúrát hozott létre.
A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Magyarország északkeleti
részén, a Zempléni-hegység lábánál, a Bodrog folyó mentén, illetve
a Bodrog és a Tisza összefolyásánál helyezkedik el.

Kilátás Hegyaljára (Fotó: Arnóth Ádám)
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kialakulását eredményezték. A talaj
összetétele kihatással van a talaj ter-
mőerejére, ásványi anyag tartalmára,
hőelnyelő, hőtároló és visszasugárzó
képességére. A kedvező fekvésű lejtők,
a nagy besugárzás, a Bodrog és a Tisza
folyók közelsége, valamint a hosszú
ősz kedvező klimatikus feltételeket
teremt a Botrytis cinera penészgomba
megtelepedéséhez, amely a szőlősze-
mek aszúsodását idézi elő. Az aszúsze-
mek kiválogatása a fürtből már az

1600-as évek elejére gyakorlattá vált
Hegyalján. A sajátos mikroklímának
köszönhetően a pincék falán külön-
leges pincepenész, a Gladosporium
cellare telepedik meg, mely jótékony
hatással van a bor érési folyamatára.
A hordókészítéshez kiváló faanyagát
adja a közeli hegyek magasabb öveze-
teiben megtelepült kocsánytalan tölgy,
amelyből készített hordó meghatáro-
zó a bor aromájára, színére, érési folya-
matára.
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élvez védettséget, amikor is egy királyi
rendelet – a világon elsőként – zárt
borvidékké nyilvánította a területet.
A történelmi települések megőrizték
településszerkezetüket és egymással,
valamint a tájjal való kapcsolatrend-
szerüket, amely a szőlőtermesztés,
a borkészítés és borértékesítés köré
szerveződött és a vidék pincészeteinek
és borászatainak ma is alapot ad a kor-
társ építészet mértéktartó eszközeivel
való megújulásához.

A területen került elő az az ősho-
nos növényfajta, amely a mai szőlőfaj-
ták közös ősének tekinthető miocén
kori ősszőlő (Vitis tokaiensis) levelének
lenyomata. A Vitis sylvestris ősszőlő
mind a mai napig vadon él Tokaj-He-
gyalján. 

A terület földtörténetileg és föld-
rajzilag egyedülálló adottságokkal ren-
delkezik. A mállékony, vulkanikus és
poszt-vulkanikus tevékenységgel ke-
letkezett kőzetek sokféle talajtípus

Szőlő, háttérben a Tokaj-hegy (Fotó: Arnóth Ádám) A hercegkúti pincesor (Fotó: Arnóth Ádám)

Szőlőfürt (Fotó: Arnóth Ádám)Pincelejárat (Fotó: Arnóth Ádám)
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A római limes magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica Magyarországon (kulturális) (2009)

Lechner Ödön független, premodern építészete (kulturális) (2008)

A Komárom / Komarnoi erődrendszer a Duna és a Vág folyók összefolyásánál (kulturális) (2007)

A Tihanyi-félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó (kulturális) (1993)

Az Esztergomi középkori vár (kulturális) (1993) és A Visegrádi királyi székhely és vadászterület (kulturális) (2000)
együtt, „Dunakanyar kultúrtáj” munkacímmel

Tarnóc ősélőhely (természeti) (2000)

A budai termálkarszt-rendszer barlangjai (természeti) (1993)
(A Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út világörökségi helyszín bővítéseként)

A tájház hálózat Magyarországon (kulturális) (2000)

A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok (kulturális - kultúrtáj) (2000)

Az északkeleti Kárpát-medence fatemplomai (kulturális) (2000)
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Világörökségi helyszínek Magyarországon:

● Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út

● Hollókő ófalu és környezete

● Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai

● Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete

● Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta

● Pécs (Sopianæ) ókeresztény temetője

● Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj

● Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj
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