
FERTŐRÁKOSI KŐFEJTŐ 
ÉS BARLANGSZÍNHÁZ 

A 2001 óta az UNESCO világörökség részeként számon tartott Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszín-
ház egészen különleges együttese a természeti, civilizációs és kulturális értékeknek. Ezt a Sopron-
hoz közeli területet bejárva évmilliókat utazhatunk az időben, élethű rekonstrukciók kápráztatnak 
el bennünket az ember előtti világ csodalényeivel, megismerhetjük a mai táj természeti arculatát, 
benne az emberi civilizáció kézjegyével. Nyaranta ezeket az élményeket koronázzák meg az egye-
dülálló akusztikájú és monumentális terű barlangszínház előadásai.

PROGRAMKÍNÁLAT:
 „SZIKLAI BENGE” TANÖSVÉNY Az ösvényt bejárva a fertőrákosi kőfejtő, a Fertő melléke és a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park természeti értékeivel találkozhatnak: a kilátópontokon kialakított temati-
kus bemutatóhelyek segítségével megismerhetik a fontosabb élőhelyeket, az ösvény mellett elő-
forduló védett növény- és állatfajokat, a jelenlegi és a múltbeli tájhasználatot.

TÉMAPARK A terület kőzettani és őslénytani értékeit bemutató állandó kiállítás, amelynek első ré-
sze időutazásra invitálja a látogatókat. A kőbányászat idejéből fennmaradt tárna – az „Alámerülés 
folyosója” levezet bennünket a 15 millió évvel ezelőtti miocén őstenger világába, ahol találkozha-
tunk a partközeli sekély tengerben „legelésző” tengeri tehénnel. Beljebb merészkedve – a barlang 
középső részén – a látogató feje fölött ősbálna és ősdelfin rekonstrukciók „úsznak”. A kiállítás egyik 



legfőbb látványossága, az őscápa (Megalodon) 
is megtekinthető teljes életnagyságban. Arról, 
hogy a látogatói élmény még életszerűbbé vál-
jék, diorámák, installációk és animációs filmvetí-
tések gondoskodnak.

A témapark második része a fertőrákosi ún. laj-
tamészkő bányászatának történetét mutatja be. 
A kőfejtés különleges eljárásait, eszközeit em-
berközelbe hozva rávilágít arra a hatalmas mun-
kára, amely nélkül Bécs és Pozsony épített kör-
nyezete is szegényebb lenne.

BARLANGSZÍNHÁZ A terület kulturális haszno-
síthatóságát Dohnányi Ernő (1877–1960) híres 
zeneszerző és karmester fedezte fel. Kezdetben 
szabadtéri játékokat, majd az 1930-as évek-
től a belső térben hangversenyeket is rendez-
tek. A mai Barlangszínház elődjének közönsége 
1970-ben tapsolhatott az első színházi előadá-
son. 2015-ben – az európai uniós támogatás-
sal megvalósult nagy rekonstrukciót követően 
- egészen különleges élményt kínáló színház és 
hangversenyterem jött létre. A Barlangszínház-
ban tavasztól őszig, tehát egész nyáron át, – a 
barlangtér kőcsarnokait díszletként használva, 
nagyszabású produkciók – opera, operett, mu-
sical, táncszínház – kerülnek bemutatásra. 

A magyar színházi és zenei élet kiváló szereplői 
mellett évről évre világhírű művészek is fellép-
nek, kihagyhatatlan élményt nyújtva a Barlang-
színház nézőinek.

Jegyek és információ: Fertőrákosi Kőfejtő 
és Barlangszínház • 9421 Fertőrákos, Fő u. 1. 
• Telefon: 99 / 530-400, 99 / 530-404 • E-mail: 
kofejtoinfo@prokultura.hu kofejtopenztar@
prokultura.hu • www.barlangszinhaz.hu

Barlangszínházi jegyvásárlás elővételben: 
Pro Kultúra Jegyiroda (a Liszt Ferenc Konfe-
rencia és Kulturális Központban) • 9400 Sop-
ron, Liszt F. u. 1. • Tel.: +36 99 517 517, 517 518 
• E-mail: jegyiroda@prokultura.hu 


