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A nyugati határszélen, soprontól néhány ki-
lométerre, a Fertő-tó partján, a lajta-hegy-
ség déli végén, világörökségi területen fekszik 
Fertőrákos. A lajta-hegység puha, jól faragható 
mészkövét több helyen évezredek óta bányás-
szák, építőkőnek való felhasználás céljából. 
Fertőrákoson az elmúlt évezredekben végzett 
kőbányászat során egyedülálló, monumentális 
barlangtér jött létre – egyfajta inverz piramis. 
A  vastag, építőkőként értéktelen, de kellően 
szilárd fedőkőzet lehetővé, sőt szükségessé tet-

te a felszíni bányászat felhagyását és így a hegy 
gyomrából való jövesztést. A bánya művelésé-
vel a 20. század elején hagytak fel, ezt követő-
en a ii. világháború idején fegyver-összeszerelő 
üzemként munkatábor működött itt.

Az 1970-es években a legnagyobb fesztávú tér-
ben kialakításra került a barlangszínház: színpad 
és nézőtér. ennek a kialakításnak több jelentős 
problémája volt: a színház építésénél nem vették 
figyelembe annak gazdaságos fenntarthatósá-
gát, a szükséges kiszolgálóhelyiségek hiányoztak, 
amit ideiglenes konténerekkel, faházikókkal pó-

toltak. mindezek igénytelenségükkel, terebélyes 
helyigényükkel a kőfejtőt önmagát mint turiszti-
kai látványosságot gyengítette, ellehetetlenítette. 
mindemellett a színház technikailag is erősen 
elavult, és a felhagyott bánya főtéje (mennyezet) 
biztosításának rekonstrukciója is elodázhatatlan-
ná vált. ekkor határozta el sopron városa, hogy 
a projektet felkarolja, és nagyrészt eU-s és kor-
mányzati finanszírozásból fedezi a költségeket.

A projekt keretében a kőfejtő területén az 
építészeti és tájépítészeti fejlesztések három 
területre oszthatóak: 

A FErTőráKOSi BArLAngSzínHáz FELÚjíTáSA

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház 
– építészeti koncepció



  Metszet a barlangon keresztül. Az öltözők a színpad szintje alá kerültek

  Színpad a függesztési lehetőségekkel és a nézőtér

  Az öltözők 
folyosólya

  A lift a raktárba 
érkezik

  A barlang átnézeti térképe

  Fogadóépületek és parkoló a főbejáratnál
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 színház és az azt kiszolgáló infrastruktúra, 
 az interaktív kiállítás a felszínen és bar-

langban, valamint 
 a fogadó- és kiszolgálóépületek. 
Vezérelvként a barlangkőfejtő – mint mes-

terséges táj – monumentalitását helyeztük elő-
térbe, hatását, meghatározó szerepét erősíteni 
kívántuk. ezek figyelembevételével fogalmaz-
tuk meg koncepciónkat, melynek kulcseleme a 
színházi infrastruktúra színpadszint alatti, föld 
alatti elrejtése és nézőtérnek a barlang teréből 
elfoglalt helyének minimalizálása. ezáltal lehe-
tővé válik egy komplex turisztikai attrakció lét-
rehozása, melyben az eredetinél több nézővel 
egy nagyobb színpad jöhet létre, ami azonban 
nem akadályozza egy interaktív kiállítás – „mi-
océn park” – létrehozását, sőt, a színházi inf-
rastruktúra közös használatával még segíti is 

azt. A  fejlesztés során a felesleges technikai 
attribútumoktól megtisztítottuk, eredeti állapo-
tába hoztuk a kőfejtőt, mind a felszínen, mind a 
barlangban, ezáltal fokozva monumentalitását. 
építészeti kialakításánál fontos volt, hogy önál-
lóan, épületként ne jelenjenek meg az elhelye-
zendő nagyméretű funkciók. így azokat rejtve, 
tereptárgyakként – támfalakként, alagútként, 
rámpaként – megfogalmazva, szikár, indusztri-
ális karakterrel terveztük meg.

A fogadóépületek elhelyezését a projekt 
telekében úszó, magántulajdonú épület és a 
natura 2000 védettségű gyepterület nagyban 
korlátozta. Az elhelyezendő funkciókat három 
kis épületre osztottuk: jegypénztár, ajándék-
bolt; látogatói vizesblokk; igazgatási épület. 
mindegyik épület a helyi védett sziklagyepekből 
vett magokkal beültetett zöldtetővel fedett, és a 
terep vagy egy-egy támfal folytatásaként alakí-
tottuk ki őket.

A barlangtérben a színházi kiszolgálórészek 
föld alá süllyesztésének földmunkáival nagy-
részt a korábbi meddőt termeltük ki, de a talp-

kőzet süllyesztésére is szükség volt. Az így kiter-
melt kőzetet és kőtörmeléket teljes mértékben 
a helyszínen az építkezéshez használtuk fel 
faragott kőtömbök, gabionfalak, kőzúzalék bur-
kolatok és feltöltések formájában. A színpad-
szint alatt vannak a klimatizált öltözők:

3 db csoportos öltöző, összesen: 90 fő
4 db 4 fős öltöző, összesen: 16 fő
2 db 3 fős öltöző, összesen: 6 fő

2 db 2 fős öltöző, összesen: 4 fő
A jelmezek, kellékek felvonóval szállíthatók 

le erre a szintre, ahol még mosoda-varroda, 
fodrászat található a raktár és gépészeti helyi-
ségeken kívül.

A díszleteket teherautóval szinte a színpadig le-
het beszállítani, ahol azok közvetlenül felállíthatók.

józSA DáviD
építész

A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház felújításának adatai:

Tervezés: 2007–2013
Kivitelezés: 2013–2015
Terület: Fertő-táj világörökségi helyszín, védett nAtUrA 2000 terület, védett régészeti lelőhely
Telek: 58 852 m2

Fogadóépületek: 253 m2

Barlangtér: 7320 m2

Színház: 2330 m2, ebből térszint alatt 1174 m2, nézőtér 760 fő

A projekt résztvevői:

Kedvezményezett: sopron megyei jogú Város Önkormányzata 
Projektmenedzsment: sopron megyei jogú Város Önkormányzata
generáltervező: Archi.doc kft.
vezető építész tervező: józsa dávid építészmérnök 
Építész tervező: józsa ágota építészmérnök
Építész munkatársak:  jakab Attila építészmérnök, erdei Attila. építészmérnök, natta Anikó építész-

mérnök, káldos András építész tervezőművész
Tájépítészet: Csontos Csenge tájépítész, gyüre Borbála tájépítész
Statika: puskás Balázs építőmérnök statikus tervező, Varga lászló építőmérnök statikus tervező, 

Bátki károly építőmérnök statikus tervező
Tűzvédelem: Böröcz istván
Akusztika: józsa gusztáv fizikus
Színháztechnika: schmidt jános gépészmérnök szcenikai tanácsadó, strack lőrincz színpadgépé-

szeti tervező, tompai zsuzsa gépészmérnök, technológiai tervező
Bányamérnök: kis herczegh péter bányamérnök
Épületgépészet: rádonyi lászló gépészmérnök, schöll norbert gépészmérnök
Épületvillamosság: perger ágoston elektromos tervező, horváth ervin elektromos tervező
Közlekedés: Freiler lászló közlekedéstervező
Műszaki ellenőr: Céh tervező, Beruházó és Fejlesztő zrt. 
generálkivitelező: laki épületszobrász zrt.
Eszközbeszerzés: laki épületszobrász zrt.
Színpadgépészet: Bosch rexroth kft., színpad- és emelőgéptechnikai kft.
Színpadvilágítás és hangosítás: lisys project kft. 
Kiállítás: geanat kft.



  Az egyik öltöző és a fodrászat

  Színészbüfé az öltözők szintjén
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