
A Fertőrákosi Kőfejtő
Fertőrákos neve elválaszthatatlanul összekap-
csolódik a község északi területén emelkedő 
domb kőbányájával. A  kőfejtő anyagát adó 
fehér, jól faragható lajta-mészkő keletkezése 
mintegy 10-12 millió évre vezethető vissza, ami-
kor is a környéket a pannon-beltenger borítot-
ta. A kőfejtőnek mintegy 5 hektáros területe, a 
sziklafüves és száraz kaszálórét számos védett  
növény- és állatritkaságnak ad ott hont. A sza-
badtéri múzeum élményét tovább fokozza az a 

felejthetetlen kilátás, amely a tanösvény kilátó-
járól tárul a látogató elé, a Fertő-tó és környé-
kének látképével. 

A kőbányászat a római uralom idején kez-
dődött  el, és 1948-ig, a bánya bezárásáig nagy 
mélységekbe lehatolva lenyűgöző méretű csar-
nokokat alakított  ki. A  kőfejtőből származó 
szép rajzolatú mészkő a környéknek kedvelt 
építőanyaga volt, elsősorban sopronban és 
Bécsben templomok, középületek és lakóházak 
építésére használták. nemcsak geológiai, de 

őslénytani szempontból is rendkívül érdekes 
leletek találhatók a hajdan volt tengeri üledék 
anyagában, a bánya hatalmas termeinek falain 
és masszív oszlopain. 

A Barlangszínház története1 
dohnányi ernő (1877–1960), a híres zeneszer-
ző, karmester, zongoraművész, pedagógus 
látt a meg először, hogy ez a helyszín kiválóan 
alkalmas szabadtéri játékok rendezésére. kóh 
Ferenc bariton 1937-ben fedezte fel magának 
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A Fertő-tó mellett június 19-én közel négyéves szünet után nyílt meg az EU és Sopron Város Önkormányzatának támoga-
tásával a mintegy 2 milliárd Ft-ból felújított Fertő rákosi Kőfejtő és Barlangszínház. A csodálatos környezetben a nyitó-
koncerttel nemcsak a barlangszínházi szezon vette kezdetét, hanem az UNESCO-világörökség részét képező kőfejtő védett 
természeti ritkaságait és történetét bemutató tanösvény és témapark is megnyitotta kapuit a látogatók előtt.
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a kőfejtőt. Baráti társaságával többször tartott 
itt műsoros énekléseket. kitapasztalta, hogy a 
fellépőknek legjobb a csarnoknak háttal állva, 
míg a hallgatóságnak félkaréjban, a csarnokkal 
szembeni lejtőn elhelyezkedni. 

1937. június 27-én, vasárnap este kezdődött 
a „tündérszép éjszaka”. operarészletek csen-
dültek fel a kőfejtőben a fáklyák fényénél, szí-
nes fényszórókkal, fekete háttérrel és odafönt 
a csillagokkal. A rendezőség helyből toborozta 
az óriási számú statisztériát. 1500 rákosi néző 
tapsolt a falu másik felének. A  soproniak au-
tóbusszal érkeztek az előadásra. A  jegyek 50 
fillérbe kerültek, amiből fizették a Budapestről 
érkezett karmestert és szólistákat.

A szabadtéri játékoknál az időjárás jelentette 
az előadás legnagyobb kockázatát, ezért terv 
született arra, hogy a kőfejtő kivájt csarnokait 
színházteremként hasznosítsák. A 743 férőhe-
lyes Barlangszínház alapítója Várady györgy, 
a győri kisfaludy színház volt igazgatója. A re-
mek akusztikájú teremben 1970. június 27-én 
tartották az első előadást. 1985-ben nagyobb 
átalakítás következett, ennek során a színpadra 
világítást szereltek, a nézőteret légfűtéssel, ké-
nyelmesebb székekkel látták el. napjainkban az 
európai Unió segítségével sikerült modern, min-
den igényt kiszolgáló színházzá és igazi élményt 
adó látogatóközponttá fejleszteni a kőfejtőt.

Projekt a felújításra 
A nyugat-dunántúli operatív program nyertes 
pályázata tette lehetővé a Fertőrákosi Bar-
langszínház és kőfejtő értékmegőrző és érték-
növelő turisztikai célú fejlesztését. A  projekt 
célja a Fertőrákosi Barlangszínház és kőfejtő 
világörökségi helyszín turisztikai célú, egyedi 
élményt nyújtó, látogatóbarát fejlesztése volt. 
A  megvalósuló értékmegőrző és értéknövelő 
beruházás révén a helyszín kétirányú, egymást 
erősítő hasznosítása válik lehetővé, amely ma-

gában foglal mind kulturális és örökségturiszti-
kai, mind aktív és ökoturisztikai elemeket.

A hosszú távú cél az, hogy olyan fejlesztés 
kerüljön megvalósításra, amely megfelel a tár-
sadalmi igényeknek, de gazdaságilag is hosz-
szú távon fenntarthatóvá válik. Az elemzések 
és vizsgálatok eredményeképpen a beruházás 
továbbfejlesztése is körvonalazódott. jelen be-
ruházás az első üteme volt a Fertőrákosi Bar-
langszínház és kőfejtő megújításának, a hosszú 
távú fejlesztési tervek között egy szabadtéri 
színpad, kamaraszínpad megvalósítása, a tema-
tikus élménypark továbbfejlesztése is szerepel.

A Fertőrákosi Barlangszínház és kőfejtő fej-
lesztésére irányuló kiemelt turisztikai projekt 
támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, 
a pályázati konstrukciónál átfogóbb, összetett, 
a fenntartható üzemeltetést biztosító elemeket 
tartalmazó fejlesztés megvalósítására, amely 
javítja a régió nemzetközi versenyképességét 
az idegenforgalomban.

A projekt költsége, a támogatás 
mértéke
A projekt megvalósításához az építési munkák 
közbeszerzési eljárásai során kiderült, sajnos 
nem elegendő a rendelkezésre álló forrás, ezért 
a támogatás növelését kezdeményezte a város-
vezetés a nyugat-dunántúli regionális Fejlesz-
tési Ügynökségnél, illetve a kormányzatnál.

A támogatás növeléséről a kormány 
1408/2013. (Vii.2.) sz. határozatában döntött, 
melyben a projekt elszámolható költségének 
474 millió Ft-tal történő megemelését jóváhagy-
ta. ennek elfogadásával a támogatás össze-
ge 1,680 millió Ft (84%), amelyhez szükséges 
317 millió Ft összegű önerőt az önkormányzat 
biztosítja. így a projekt tervezett összköltsége 
1,997 millió Ft-ra2 emelkedett.

A projekt lebonyolítása
A projektre vonatkozó támogatási szerződést 
2012. április 10-én kötötték meg.

A fertőrákosi egykori kőfejtő területén mű-
ködő Barlangszínház átalakítása, tanösvény 
kialakítása, tájrendezés, valamint kiszolgáló-
épületek, parkoló és köztér építése kivitelezési 
munkáira a rendelkezésre álló pénzügyi forrást 
jóval meghaladó ajánlatok miatt az első, ered-
ménytelen közbeszerzést követően az új, sike-
res közbeszerzési eljáráson kiválasztásra került 
a generálkivitelező, akivel a vállalkozási szerző-
dés 2013. augusztus 13-án jött létre.

A munkaterületet 2013. augusztus 22-én 
adták át. Az építés kivitelezési munkái 2015. 
decemberében fejeződtek be, a szakipari és 
színház-technológiai munkák elvégzése után az 
ünnepélyes megnyitás 2015. június 19-én volt.

1 A Barlangszínházban található információs tabló anyaga
2 Kerekített adatok



  A tanösvény kilátója

  A miocén tenger  csarnoka

  A művészbejáró lépcsője
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