
0_5 ÖRÖKSÉG HELYSZÍNEK

Az örökség helyszínek valamilyen okból fontosak egy szűkebb vagy 
tágabb közösség számára. Ez lehet történelmi esemény, csoda, 
művészi érték, vagy egy emlék, ami az adott helyhez kapcsolódik. 

VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK

Mitől lesz valami világörökségi helyszín? A hitelesség, történelmi 
autentikusság a legfontosabb kritérium, de emellett még legalább 
egynek kell érvényesülnie 6 kritérium közül: 

▶  az emberi alkotószellem remekműve 
▶  egy adott korban vagy kulturális területen jelentős mértékben  
 hatott az építészet, a technológia, a műemlékek, a városterve- 
 zés, vagy a tájkialakítás fejlődésére 
▶ egyedi (de legalábbis kivételes) megtestesítője egy élő vagy  
 már letűnt civilizációnak 
▶ egy építészeti stílus / együttes / technológia, vagy az embe- 
 riség történelmének egy vagy több korszakát tükröző táj  
 kiemelkedő példája 
▶ a hagyományos emberi letelepedés vagy területfoglalás egy  
 vagy több kultúrát képviselő, kiemelkedő példája 
▶ egyetemes jelentőségű eseményekhez, hagyományokhoz, meg- 
 győződésekhez, vagy művészeti alkotásokhoz kapcsolódik

Melyek a magyarországi világörökségi helyszínek? Szerinted me-

lyiknél mi teljesül a kritériumok közül?

NEMZETI EMLÉKHELYEK

A magyar történelem kiemelten fontos eseményeinek helyszínei 
nemzeti emlékhelyek. Ilyen például a mohácsi csata helyszíne.
Ezeknek nem az építészeti értéke jelentős elsősorban, hanem a tör-
ténelemben betöltött szerepük. Kijelölésükről a Nemzeti Emlékhely 

és Kegyeleti Bizottság dönt. Ezeken a helyszíneken zajlanak többek 
között az országos jelentőségű állami megemlékezések. 

Melyek ezek a nemzeti emlékhelyek? Melyik van a legközelebb 

a lakóhelyedhez, és ez milyen történelmi eseményhez kötődik? 

TANÚHELYEK

A tanúhelyek egy közösség számára kiemelkedően fontos ese-
ménynek állítanak emléket. Ilyenek például az első és második vi-
lágháborúban elesett katonáknak emelt emlékművek, amelyeket 
Magyarországon szinte minden településen megtalálsz. 

Különleges emlékhely-típust a járdába épített botlatókő. Ezek a náci 
Németország és szövetségesei által származásuk, vallásuk, világ-
nézetük, vagy ellenállásuk miatt elhurcolt, meggyilkolt embereknek 
állítanak emléket. 

A te lakókörnyezetben van háborús emlékmű és botlatókő? 

Ha igen, mi szerepel ezeken? Milyen más tanúhelyeket ismersz? 

KEGYHELYEK

A kegyhelyek keresztény (katolikus vagy ortodox) közösség által lá-
togatott zarándokhelyek, amelyek létrejötte általában egy csodához 
vagy jelenéshez kapcsolódik. A Magyarországon található kegyhe-
lyek többnyire Mária tiszteletén alapulnak. Ezek közül kettőt nemze-
ti kegyhelyként tartunk számon. 

Melyek a nemzeti kegyhelyeink, és milyen csodák fűződnek hoz-

zájuk? Milyen kegyhely vagy zarándokútvonal található a lak-

helyed közelében? 
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Búcsú? Megemlékezés? Ismeretlen?

Várnegyed? Temető? Nemzeti emlékhely?

Lakónegyed? Nekropolisz? Nemzeti kegyhely? Ismert?


