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A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkü-
lönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egye-
diség, különlegesség és minőség.

A kétezres évek elején többirányú összefogás eredményeként szerveződő, a magyarság értékeit 
összegezni, rendszerezni kívánó mozgalom indult útjára. Széleskörű társadalmi és szakmai egyez-
tetések eredményeként született meg végül a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény, amelyet az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadott el egyhangú 
döntéssel. Célja, hogy megfelelő jogi keretet adjon a magyarság egésze számára fontos értékek azo-
nosításához, dokumentálásához, hozzájárulva ezzel az összegyűjtött értékek szélesebb körben való 
megismertetéséhez.

A hungarikum törvény, mely 2012. július 1-én lépett hatályba, az alábbiak szerint határozza meg 
a hungarikum fogalmát: „hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és 
nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a ma-
gyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság 
csúcsteljesítménye.”

Hogyan válhat valami hungarikummá? A nemzeti értékpiramis alulról építkező elvének meg-
felelően, a meghatározott formanyomtatvány kitöltésével bárki javasolhat értéket az alap szintű 
értéktárakba történő felvételre. A felvételt követően az immár ún. nemzeti érték felterjeszthető a 
Hungarikum Bizottsághoz a Magyar Értéktárban található kiemelkedő nemzeti értékek közé, majd 
pozitív döntést követően újabb felterjesztéssel a Hungarikumok Gyűjteményének hungarikumai 
közé. Ezen elv alól kivételt a Hungarikum Bizottság 2013. január 31-i döntésével a hungarikum 
törvény erre vonatkozó III. 12. § (2) pontja alapján, azaz a törvény erejénél fogva hungarikummá 
minősített 12 érték képez: hungarikumok az UNESCO világörökségi helyszínek és a szellemi kultu-
rális örökség területéről. (http://www.hungarikum.hu/hu/content/mik-azok-hungarikumok-0)

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől 
vezérelve megállapítja, hogy

a) a magyar nemzeti értékek, köztük a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek;
b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze 

kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilván-
tartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és 
támogatni kell;

c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, 
ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni;

d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és megszi-
lárdításához;

e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, 
kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint a nem-
zeti arculat erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű.

Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, 
amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az érté-
kalapú nemzeti összefogás alapja.

A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, az államalkotó té-
nyezőként elismert nemzetiségek és az országhatáron túli, valamint szerte a világban élő, magukat 
magyarnak valló egyének, közösségek értékei. (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200030.TV)

MIK AZOK A HUNGARIKUMOK?
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HUNGARIKUMOK GYŰJTEMÉNYE

Keletkezésének voltaképpen tárgyi tévedés az 
alapja: a szódavíz készítéséhez felhasznált szén-
savat tévesen azonosították a sziksóval. Magyar-
országon a különlegességnek számító szénsavas 
szódavizet, orvosok biztatására, mint a baktéri-
umok szaporodását gátló széndioxid-alapú ter-
mészetes tartósítószer folyadékot Jedlik Ányos, 
a természetbúvár bencés szerzetes készítette elő-
ször 1826-ban, és az első szikvízgyártó üzemet is 
ő hozta létre 1841-ben Pest-Budán. A polgárosodó 
társadalom éttermeiben, kocsmáiban, cukrászata-
iban hamarosan elterjedt a szódavíz. A tiszta bor 
helyett az üdítő hosszúlépés, a kisfröccs, a nagy-
fröccs, az édes cukrászsütemények mellé a szóda-
víz volt a legjobb szomjoltó. A 19. század végén, 
még a millenniumi ünnepségek pompájában is 
helyt kapott a szódavíz, mint a kor újdonsága.

1. Szikvíz

2. Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény
1861-ben épült az első kalocsai paprikamalom, 

1900-ban már három paprikamalom őrölt 12 kő-
párral, a modern kalocsai paprikamalmok a 20. 
század elején épültek meg. A kalocsai tájkörzet-
ben kizárólag kőpáros paprikamalmokat építet-
tek, melyeket a 19. század végén gőzgépekkel, a 
20. században dízel- és villanymotorokkal hajtot-
tak, ezek mellett jelentős volt a dunai vízimalmok 
száma is. Az oltalom alatt álló, eredetmegjelölés-
sel védett őrölt paprika termőterülete a Kalocsai 
fűszerpaprika-termő tájkörzet. A termék mély-
vörös színű, bársonyos hatású, aromáját tekintve 
kellemes, fűszeres, karamelles pirított magvaké-
hoz hasonló. Íze édeskés, gyümölcsös.

3. PICK téliszalámi
A téliszalámi Pick Márk által a 19. század vé-

gén kifejlesztett és azóta is titokban őrzött egyedi 
recept alapján készül, sertéshús és sertésszalon-
na felhasználásával, titkos fűszerezéssel, bélbe 
töltve, hideg füstöléssel, szárításos érleléssel. A 
téliszalámi csakis természetes alapanyagokból, 
az előírásoknak megfelelően tenyésztett, nagysú-
lyú sertésekből készülhet. A húst darálás helyett 
vágják, hogy a szövetek ne sérüljenek. A fűszer-
szobában zamatos fűszerek kavalkádjából mérik 
ki téliszalámihoz szükséges mennyiséget, hogy 
miből mennyit, az a szalámimester által őrzött 

hétpecsétes titok. Az egyedülálló ízvilág megte-
remtéséhez a szaktudás mellett elengedhetetlen 
a közeli Tisza folyó állandó hűvös levegője és 
Szeged város kedvező mikroklímája.

Agrár- és élelmiszer-gazdaság
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4. Magyar akác
Az akácültetés fő célja a mozgó homok meg-

kötése és a széleróziós károk mérséklése volt. Az 
utóbbi évtizedekben az éghajlatváltozás folytán 
felerősödő elsivatagosodás és szárazosodás elleni 
küzdelemben az akác kiemelkedő szereppel bír. 
A legjobb minőségű mézet szolgáltató méhlegelő, 
amely számos írónkat és költőnket is megihlette, 
a magyar táj jellegzetes eleme.

5. Magyar akácméz
A Kárpát-medence egyedi klímájában élő ha-

talmas akácosok teszik különlegessé a magyar 
akácmézet. Ekkora kiterjedésű, tisztán akácerdők 
más tájakon nincsenek. A magyar akácméz vilá-
gos, lágy, kevésbé savas, akácvirág illatú méz. A 
csaknem színtelentől az enyhén sárgásig terjed-
nek színárnyalatai. Magas cukortartalma miatt 
nem kristályosodik, évekig folyékony marad. Íze 
nem karakteres, emiatt fogyasztása a mézzel is-
merkedők számára ajánlható. Az akácméz kiváló 
minősége miatt évtizedek óta keresett exportcikk, 
a mézkivitel fő célországai: Németország, Fran-
ciaország, Olaszország és Nagy-Britannia.

6. Makói hagyma
A makói vöröshagyma a népi nemesítés ma-

gasiskolájának eredménye. Kifejlesztettek egy, 
csak erre a térségre jellemző technológiát, amely 
különleges értékké, sajátos magyar mezőgazda-
sági termékké tette a makói vöröshagymát. Elő-
állításának egyik módja - a kétéves termesztési 
mód - a makói száraz éghajlatú területen, szük-
ségmegoldásként született meg. A hagyományos 
vöröshagyma az itteni természeti adottságok kö-
zepette egy nyáron nem képes kellő nagyságúra 
növekedni, ezért termesztési időt egy évvel meg 
kellett toldani. A közép-ázsiai eredetű vöröshagy-
ma számára a makói tájkörzet adottságai, a Maros 
hordaléka által alakított, magas tápanyagtartal-
mú, nyomelemekben gazdag lösz és öntéstalaj, 
továbbá a jó levegő és vízgazdálkodás lehetővé 
tették a megfelelő alkalmazkodást.  A száraz és 
forró nyár, a napsütéses órák magas száma kiváló 
minőséget, többrétegű, jól záródó nyakrészű erős 
héjazatot eredményez, mely a jó eltarthatóság fel-
tétele. Szakemberek szerint ezek a jellemzők hatá-
rozzák meg a makói hagyma minőségét.
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7. Szegedi fűszerpaprika-őrlemény
Termesztése a 19. század elején kezdődött, erre 

az időszakra már jól ismerték jótékony hatását 
a húsételek ízesítőjeként, tudták, hogy segíti az 
emésztést és jótékonyan hat bizonyos reumatikus 
és lázzal járó betegségekre. Szeged környékén fel-
tehetőleg a szeged-alsóvárosi ferencesek kezdték 
el termeszteni a paprikát, majd innen terjedt el a 
környékbeli tanyavilágban.  Szeged környéke, a 
Tisza folyó völgye, különösen alkalmas a paprika 
termesztésére: a magas napsütéses órák száma, a 
talajadottságok, a szegediek termesztési tapasz-
talatai és kísérletező kedve mind hozzájárultak 
a paprika sikeréhez, formálták a szegedi paprika 
színét, ízét, aromáját. A 19. század végére a pap-
rika - tört, zúzott, őrölt, egész formában - Szeged 
vezető kereskedelmi árujává nőtte ki magát. Az 
1940-es évekig a magyar paprika természetes mó-
don erős volt. Az édes, félédes őrleményekhez az 
alapanyagból a csípős részeket el kell távolítani. 
Ez a folyamat volt a paprikahasítás: a paprika 
csumáját levágták, a termést felhasították, kifor-

8. HERZ Classic téliszalámi
Herz Ármin 19. századi eredeti receptje alap-

ján, egyedi fűszerezéssel, első osztályú, váloga-
tott alapanyagokból, bükkfa-füstöléssel, hagyo-
mányos érleléssel készülő prémium minőségű 
termék.  Egyedi ízében és illatában a fehér és a 
szegfűbors dominál, melyet kiegészít a bükkfa-
füst kellemes aromája. Illatát a fűszereken és a 
harmonikus füst ízen kívül a szürkésfehér nemes-
penész finom, lágy, semmihez nem hasonlítható 
aromája adja.

dították az ereket kézzel kikaparták. A két vi-
lágháború között több mint tízezer ember fog-
lakozott paprikahasítással, 20 paprikamalom 
működött, egyenként legalább 15-20 fő alkalma-
zottal. Legalább tízezer termelő termelte a pap-
rikát és számtalan kereskedő dolgozott azon, 
hogy a szegedi paprika messzi földre eljusson. 
Nem volt más iparág Szegeden, ami ennyi em-
bert foglalkoztatott volna.

9. Magyar szürke szarvasmarha
Nagy valószínűséggel a honfoglaló magyar-

sággal együtt érkezett a Kárpát-medencébe, jelen-
léte a középkortól bizonyított hazánkban. „Igazi 
világmárkának” számított, lábon hajtva az ország 
egyik legnagyobb hasznot hajtó exportcikke volt 
a 15-18. század között, nyugat-európai vágóhida-
kon feldolgozott húsát emelt áron lehetett értéke-
síteni. Mostanság, a magyar szürke szarvasmarha 
tenyésztésénél a több száz éves hagyományokra 
épülő néprajzi és kulturális örökséget képviselő 
extenzív gulyabéli tartás gyakorlata ötvöződik a 
modern kor elvárásaival. Kutatási eredmények 
igazolják a magyar szürke szarvasmarha húsának 
kiemelkedő beltartalmi értékét, illetve minden 
más marhahústól eltérő ízvilágát és minőségét.
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10. Debreceni páros kolbász
A debreceni mészárosok és hentesek sok év-

század folyamán felhalmozott szaktudása alap-
ján a debreceni páros kolbász több változatát is 
készítették, amelyekre a hasonló fűszerek haszná-
lata, de különböző húsok felhasználása és aránya 
volt a jellemző. A XIX. század második felétől a jó 
minőségű fűszerpaprika is elmaradhatatlan része 
lett a receptúrának. Ma a következő négy válto-
zata számít autentikusnak: a 100 százalék marha-
húsból készült tradicionális változat, a kóser eljá-
rással vágott marha- vagy bárányhúsból készült 
debreceni, 30 százalék marha és 70 százalék hússertés vagy mangalica húsból készült standard vál-
tozat és a 100 százalék hússertés vagy mangalica húsból készült változat. A debreceni páros kolbász 
messze földön híres, Ausztriában és Németországban is jól ismert márkanév.

11. Alföldi kamillavirágzat
Magyarországon a kamillát, mint gyógynö-

vényt, először Méliusz Juhász Péter debreceni 
professzor említi meg 1578-ban Kolozsvárott ki-
adott Herbárium c. könyvében. A kamillát gör-
csoldó, epehajtó hatású növényként jellemzi. A 
népi gyógyászatban viszont ennél korábban, több 
évszázaddal ezelőtt felismerték a kamilla jóté-
kony, gyógyító erejét. Hazánk egész területén 
vadon terem, jelentős termőállománya az alföldi 
szikes területeken van, tömegesen megtalálható a 
Tiszavidék szikes, vízállotta talaján, az úgyneve-
zett szikfoltokon. 

12. Kürtőskalács
Nevét onnan kapta, hogy a hosszúkás, henger 

alakú sütemény formája a füstelvezetésre hasz-
nált kürtőre emlékeztet. Az egyik első ismert re-
ceptje gróf zabolai Mikes Mária 1784. évi erdélyi 
szakácskönyvéből származik. A sütemény a 18. 
század végére a teljes magyar nyelvterületen el-
terjedt és mind a polgári, mind a népi konyhamű-
vészetnek is meghatározó eleme lett. A 19. és a 
20. század során a sütemény receptje számos nép-
szerű magyar szakácskönyvbe is bekerült, a 20. 
század elején felületét kristálycukorral és dióval 
kezdték ízesíteni. A süteménnyel kapcsolatban a 
Dunántúlon botra tekercs, dorongfánk, dorongos 
fánk; az ország keleti területén a kürtőskalács, 
kürtősfánk, kürtős pánkó vagy csak egyszerűen 
kürtős elnevezések használatosak.
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13. Piros Arany és Erős Pista
A Piros Arany és az Erős Pista a legkiválóbb 

minőségű, pirosra érett, kézzel csipkedett fűszer-
paprikából készül. A Piros Arany és Erős Pista 
ételízesítőket más paprikatermelő országokban 
készülő, hasonló termékektől egyedi színe és 
íze különbözteti meg. A termékek fűszerpaprika 
alapanyaga 100%-ban hazai nemesítésű, term-
esztésű, a kalocsai és a szegedi tájkörzetből szár-
mazik. A Piros Arany és Erős Pista ételízesítőket 
- Németországon, Csehországon, Lengyelorszá-
gon, az Egyesült Államokon keresztül - világ kö-
zel húsz országába exportálják.

14. Magyar pásztor- és vadászkutyafajták
A magyar kutyafajták (komondor, kuvasz, 

puli, pumi, mudi, magyar vizsla, drótszőrű ma-
gyar vizsla, erdélyi kopó, magyar agár) a ma-
gyar ember évszázados tenyésztői munkájának 
eredménye, hozzátartoznak a hazai tájhoz. A te-
nyésztő szervezetek célja, hogy a magyarországi 
állomány, szabályozott, ellenőrizhető tenyésztés 
során született, egészséges, örökletes betegségek-
től mentes, fajtatiszta egyedekből tevődjön össze. 
A tenyésztés során kiemelkedően fontos a hasz-
nálati érték és a genetikai diverzitás megőrzése, 
mind a hagyományos, mind a 21. század követel-
ményeinek megfelelő készségek fenntartása. 

Egészség- és életmód

15. A Hévízi-tó és a tradicionális hévízi gyógyászat
A források vízhozama napi 35 millió liter, így a 

teljes vízkészlete háromnaponta kicserélődik. Ez 
a tó különleges képződmény, hiszen ellentétben 
a többi melegvizes tóval - amelyek általában vul-
kanikus eredetű helyeken, agyag- vagy sziklata-
lajban vannak - a Hévízi-tó, tőzegmedrű forrás-
tó. A környezeti hatások következtében a tó vize 
állandó áramlásban van, amely jótékonyan hat a 
szervezetre, a fürdőzőt állandó, enyhe masszázs-
ban részesíti. A tó gazdag ásványianyag tartalmú 
forrása abból a 38 méter mélyen található bar-
langból fakad, ahol több tízezer éves meleg és hi-
deg karsztvizek keverednek egymással. A feltörő 
karsztvíz hőmérsékletének, vízminőségi összeté-
telének köszönhetően a tó vizét régóta használják 
gyógyászati célokra is. Az első tutajokra épített 
fürdőházat 1772-ben Festetics György, a keszthe-
lyi Georgikon alapítója építtette.
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17. KÜRT adatmentés
A KÜRT Adatmentés értékteremtő erejének 

lényege az, hogy az elveszett, megsemmisült 
szellemi alkotások, kutatási eredmények és pó-
tolhatatlan információk helyreállítására alkalmas 
technológiával rendelkezik. A KÜRT Adatmentés 
szolgáltatása a csúcstechnológiák világában az 
elmúlt három évtizedben bizonyította egyedül-
állóságát, ami az informatika világában unikális. 
A KÜRT adatmentési technológiáját használták a 
2001. szeptember 11-i World Trade Center elleni 
támadásban megsemmisült számítógépek adatai-
nak megmentése érdekében is.

16. Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló, 
tradicionális ellátási rendszer

A több mint 100 éves múltra visszatekintő 
védőnői hivatás gyakorlói olyan komplex, pre-
ventív, családvédelmi szolgáltatást biztosítanak 
hazánkban, amely egyedülálló Európában. Ösz-
szehasonlítások alapján Európa más országaiban 
a magyarországihoz képest kevésbé összehangolt 
az édesanya és gyermek egészségügyi ellátása. 
Hazánkban védőnői munkát csak védőnői sza-
kon szerzett főiskolai oklevéllel rendelkező sze-
mély végezhet. Szakmai tevékenységét önállóan 
látja el, de rendszeresen kapcsolatot tart az egész-
ségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer 
embereivel. A védőnő szoros személyes kapcsola-
tot tart gondozottaival, melynek során az egyéni 
szükségleteknek megfelelően különböző problé-
máikban - egészségügyi, szociális, mentálhigié-
nés- tanácsot nyújt. Ezen kívül szűrővizsgálatokat 
szervez, védőoltásokat készít elő, egészségnevelő 
és más egészségvédő közösségi programokat biz-
tosít a gondozottak számára.

Ipari és műszaki megoldások

18. Zsolnay porcelán és kerámia
A Zsolnay márkanév a hagyomány, az egye-

diség, a művészi érték és az állandó megújulás 
jelképe. Hosszú története során mindig tudott 
kora számára valami újat és meghatározót mon-
dani. Az egyedi fejlesztésű technológiákra épülő 
gyártás kiváló minőségű és egyedi esztétikai mi-
nőséget eredményez. A manufaktúra valódi szel-
lemiséget és kultúrát hozott létre, amely nemcsak 
a hazai, de a nemzetközi művészettörténetnek is 
fontos részét képezi. Magához vonzotta az adott 
kor neves tudósait, művészeit, építészeit. Ennek 

köszönhetően olyan hírneves alkotók vettek 
részt a gyár munkájában, mint pl. Rippl-Rónai 
József, Martyn Ferenc, Victor Vasarely vagy 
Lechner Ödön.
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19. Neumann János életműve az informatika és a számítógépek világában
Neumann nem csak a matematikában, hanem szá-

mos más tudományban: a számítástechnika, a fizika, a 
közgazdaságtan, a meteorológia, az automataelmélet 
és nem utolsósorban a játékelmélet terén is maradan-
dót alkotott. A modern számítógépek működését mai 
napig megalapozta a Neumann-elvek megalkotása, 
1945-ben írt tanulmányában meghatározta a számító-
gépek működését.  A mai napig minden infokommu-
nikációs eszköz az asztali számítógéptől a laptopon 
keresztül, az okostelefonokon át az ipari alkalmazá-
sokig, mind-mind azonos felépítésű, Neumann-elven 
működő rendszerek.

Kulturális örökség

20. Mohácsi busójárás, maszkos télűző szokás modellje
Mára az egész város magáénak érzi a busójá-

rás hagyományát, amely a téltemető, tavaszváró 
és termékenység-varázsló ünnepek családjába 
tartozik. A birkabőr-ruhába öltözött, bőrbocskort 
és bütykös harisnyát viselő busók fából készült 
busómaszkkal rejtik el kilétüket, hogy játékos, 
vidám csínytevéseiket zavartalanul végezhessék 
– miközben hangkeltő eszközeikkel igyekeznek 
elűzni a telet.

21. Solymászat mint élő emberi örökség
Ide tartozik a ragadozó madarak és a termé-

szet szeretete, a vadászmadarak betanítása és fel-
nevelése, a tradicionális solymászati felszerelések 
elkészítése, a hagyományok ápolása, valamint 
szemléletformálás és tanítás. A magyarság soly-
mászati múltja több mint ezer évre tekint vissza, 
hozzá tartozik a magyarság tudathoz, és mint 
ilyen végigvonult egész történelmünkön.

22. A Matyó népművészet – egy hagyományos közösség hímzéskultúrája 
A 19. század végén alakult ki a tarka, szabad-

rajzú, térkitöltő hímzés, amelyet lakástextileken, 
valamint vászon és bőr viseletükön egyaránt al-
kalmaznak. A számtalan motívum között legjel-
legzetesebb a matyó rózsa. A színes virágminta 
az önálló művészeti ággá váló bútorfestésben is 
főszerepet kap. A karakteres matyó népviseletet 
ma is szívesen felöltik a különböző helyi közös-
ségek tagjai hagyományőrző és más ünnepi ren-
dezvényeken.
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23. Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út
A Budai Várnegyed középkori-barokk stílusje-

gyeket hordoz, míg a gyűrűs-sugaras szerkezetű 
pesti oldalra egységes historizáló és szecessziós 
építészet jellemző. Az Andrássy út bérpalotás 
belvárosi főútként indul, majd fokozatosan széle-
sedik villákkal szegélyezett fasorrá, végül a ma-
gyarság ezeréves államiságát jelképező Hősök te-
rébe torkollik. A sugárút alatt fut a kontinentális 
Európa elsőként megépített földalatti vasútja. A 
változatos domborzatú várost egységbe szervezi 
a Duna, festői látványával és elegáns hídjaival.

24. Hollókő ófalu és környezete
Úgy őrzi hagyományait és méltóságát, hogy 

közben nem „olyan, mintha”, hanem „az”. A tele-
pülés szívében áll a fatornyos, zsindelytetős kato-
likus templom, amely a falu emblematikus épüle-
te, a dombon magasodó Várral együtt. Körülötte 
palóc parasztházak, melyekben kipróbálhatjuk a 
fazekasságot, vagy a szövést, de akad olyan is, 
amelyikben megszállhatunk.  Hollókőn eltölteni 
néhány napot nem egyszerű pihenés, hanem élet-
forma. Nem is csoda, hogy az itt élők, idősek és 
fiatalok is ragaszkodnak ehhez a békéhez.

25. Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete
A pannonhalmi Bencés Főapátság mind építé-

szeti struktúrájában, mind eszmevilágában folya-
matosan fejlődött. Könyvtára több mint 300 ezer 
kötettel ma a világ legnagyobb bencés gyűjtemé-
nye. A Főapátsági Levéltár őrzi a tihanyi apátság 
alapító oklevelét. A monostor képtára, metszet-
tára, numizmatikai gyűjteménye, kincstára és 
gyógynövény kultúrája közös emlékeinket, érté-
keinket őrzi.

26. Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta
A történelem korai időszakától folyamatosan 

megtelepedő nomád népek és a honfoglalás utáni 
pásztorközösségek hagyományos földhasználata 
az ember és a természet harmonikus együttélésé-
nek kiemelkedő példája. Európa legnagyobb ösz-
szefüggő füves pusztája nem az erdők kiirtásával 
keletkezett, hanem a pásztorközösségek munkája 
révén, amely azóta is képes megőrizni a puszta 
biológiai sokféleségét.
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27. Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője
A földalatti sírkamrák és emlékkápolnák a késő 

római kori Európában élt keresztény közösségek 
kitartásáról és hitéről tanúskodnak, valamint be-
mutatják egy máig ható és napjainkig élő kultú-
ra és civilizáció gyökereit. Értékét tovább növe-
li, hogy a IV. században emelt kultikus épületek 
olyan állapotban maradtak meg, amilyenben a 
népvándorlás korában voltak.

28. Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj
A tó környéke 8000 év óta a különböző kul-

túrák találkozópontja. A vidéknek a természeti 
értékek mellett figyelemre méltó népi építészete 
is, több jelentős 18-19. századi kastélya pedig je-
lentős kulturális látnivalót jelent – többek között 
a fertődi Esterházy és a nagycenki Széchenyi Kas-
tély, amelyek különleges értéket képviselnek e tá-
jegységben.

29. Herendi porcelán
A Herendi porcelán a kiváló minőség és az eleg-

ancia szimbóluma. A Herendi porcelánban tetten 
érhető értékek: a generációkon átívelő szaktudás, 
a manufakturális porcelánkészítés hagyományai, 
a porcelánfestékek titkos receptúrája, a kiváló mi-
nőségre és folyamatos megújulásra törekvés, az 
egyediség.

30. Magyar operett
De hogy mi is az operett, s ezen belül a ma-

gyar operett? Könnyed, fülbemászó, de operai 
igénnyel megírt dallamokkal átszőtt történet, sok 
humorral – amelynek központi témája a szere-
lem, mégpedig az őrült szerelem. Párizs, Bécs és 
London színházai is játszottak operettet, de ma 
ismert, ma játszott formáját, megerősítve a legna-
gyobb sikereket kiváltó táncos-komikus – szub-
rett-vonallal, a magyaroknak köszönhetően nyer-
te el. A kutatók szerint nincs olyan perc, amikor 
valahol a világon, filmen, színpadon, rádióban 
vagy televízióban fel ne csendülnének magyar 
szerzők operett-melódiái köszönhetően Kálmán 
Imrének, Lehár Ferencnek, Ábrahám Pálnak és 
Huszka Jenőnek, és természetesen a mai magyar 
operett-játszásnak, hiszen mindez hozzájárult ah-
hoz, hogy az opera mellett az operett is nemzet-
közileg ismert és elismert műfajjá vált.

13



31. Kassai-féle lovasíjász módszer
Őseink Bizánctól Brémáig folytattak hadjárato-

kat. A Kassai-iskola célja ennek az elfeledett har-
ci művészetnek az újjáélesztése. A képzés során 
a lovasíjásznak azt a szintet kell elérnie, amelyet 
őseink magukénak tudhattak. Vágtató ló hátáról 
a ló sebességétől függetlenül gyors és pontos lö-
véseket kell leadni előre, oldalra, hátrafelé 180 
fokos szöget bezárva. A kentaurban fogalmazó-
dik meg legtökéletesebben a lovasíjászat lényege: 
csípőtől lefelé eggyé válunk a lóval, csípőtől felfe-
lé eggyé válunk a céllal. A szabályrendszerében 
végtelen egyszerű, de végrehajtásában rendkívüli 
felkészültséget igénylő sportág robbanásszerűen 
terjed a világban.

32. Halasi csipke
Elkészítése roppant aprólékos, időigényes. 

Százszázalékos kézi munkát igényel, amelyet hó-
fehér, leheletfinom cérnával és a szinte láthatatlan 
tűvel végeznek. Készítésének titkát csak a beava-
tottak, a halasi csipkevarrók ismerik. A csipke-
varrás egyedülálló technikája nemzedékről-nem-
zedékre száll, s e tudással a Csipkeház kiváló népi 
iparművészei alkotják meg cérnából a csodát Kis-
kunhalason. A technika, bár több mint 110 éves, 
a csipkék mégis minden évben új motívumokkal 
bővülnek, melyekben a hagyomány a jelenkor 
értékeivel társul. A magyar állam ajándékaként 
számos nemzetközi kiválóság és előkelőség ka-
pott halasi csipkét. Többek között magáénak tud-
hat ezekből az egyedülálló művészi darabokból 
néhányat a japán császárné, II. Erzsébet brit ki-
rálynő, Bush volt amerikai elnök felesége. Halasi 
csipkét kapott ajándékba az 1996-ban Magyaror-
szágra látogató II. János Pál pápa is.

33. A 100 Tagú Cigányzenekar művészi és hagyományőrző teljesítménye
A Magyar Örökség-díjas 100 Tagú 

Cigányzenekar nevét és eddigi teljesít-
ményét méltán őrzi a Hungarikumok 
Gyűjteménye mellett az Aranykönyv 
és a Magyar Szellem Láthatatlan Mú-
zeuma is. Az idén 30 éve alapított 
világhírű társulat egyedülálló zenei 
formáció, amely komolyzenét, többek 
között Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, 
Erkel, Brahms, Csajkovszkij és Strauss 
műveit adja elő, mindamellett tradi-
cionális magyar cigánymuzsikát, ma-

gyar nótát és népdalt is játszanak. A zenekar művészi és 
hagyományőrző teljesítménye példaértékű a hazai kultu-
rális és művészvilágban.
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34. Kalocsai népművészet: írás, hímzés, pingálás

Ez a művészeti tevékenység a Kalocsa 18–19. 
századi határában kialakult falvak: Drágszél, 
Homokmégy, Öregcsertő, Szakmár, Újtelek, és a 
hozzájuk tartozó településrészek hagyományos 
paraszti kultúrájának sajátos eleme. A ma is al-
kotó író-, pingáló- és hímző asszonyok a kalocsai 
népművészet hordozói és életben tartói. A hagyo-
mányőrző csoportok, a néptáncegyüttesek, a mú-
zeum, a népművészeti ház a népművészet által 
meghatározott kalocsai identitás őrzői. Kalocsa és 
környékének lakói elkötelezettek népművészetük 
iránt. Számos alkalmat teremtenek viseletük, tán-
caik bemutatására (Szent Iván éji Mulatság, Duna 
menti Folklórfesztivál, Kalocsai Paprika Napok, 
falunapok, szüreti bálok). Ezeken az eseménye-
ken a legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig 
mindenki részt vesz, így egyben jó alkalmak a 
kultúra átörökíthető elemeinek továbbadására. A 
városban nagy szerepet kap az iskolai és a művé-
szeti oktatás kereteiben zajló hagyományápolás.

35. Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka
Példamutató hazaszeretete, a haladásba vetett 

hite, áldozatkészsége, akaratereje, s nem utolsó-
sorban gyakorlati alkotásai a magyar történelem 
egyik legnagyobb személyiségévé avatták. Szé-
chenyi István a külhoni és a hazai közállapotok 
közötti gazdasági és kulturális különbségeket ele-
mezve ráébredt, hogy a külföldön már működő 
és bevált közintézmények hazai életre hívásán 
kell munkálkodnia. Már 1822-ben meghonosí-
totta angliai mintára Pesten a lóversenyeket, és 
1825-ben létrehozta az Első Lótenyésztő Egye-
sületet, majd anyagi felajánlásával lerakta a Ma-
gyar Tudományos Akadémia alapjait. Ugyancsak 
angol mintára 1827-ben Pesten megalapította a 
Nemzeti Kaszinót megfelelő színteret biztosítva 
ezzel a hazai arisztokrácia társas életének. 1830-
ban megjelent Hitel című munkája, amelyben Ma-
gyarország polgári átalakulásának gazdasági-tár-
sadalmi programját foglalta össze. Részt vett a 
Kereskedelmi Bank alapításában, királyi biztos-
ként irányította az Al-Duna szabályozásának ha-
talmas munkáját.  Nevéhez fűződik 1840-es évek-
ben a Tisza-szabályozás megindítása, a balatoni 
gőzhajózás életre hívása és nem utolsósorban a 
Lánchíd megépítése.
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36. Klasszikus magyar nóta
Nemzeti azonosságunk része, ez a mi zenei 

anyanyelvünk, szervesen illeszkedik hagyomá-
nyaink közé. A magyar nóta ritmusa egyfelől a 
táncból ered, onnan hozza magával az ősi, ösz-
tönös mozdulatokat, amely egyesül nyelvünk 
harmóniájával. A nóta nagy hatással volt a szá-
zadforduló kulturális-, és társadalmi életére, hoz-
zájárult ahhoz, hogy a magyar lassan és nagy 
biztossággal kiszorította az idegen szavakat az 
általános nyelvhasználatból.  Napjainkban a ha-
zánkba érkező külföldiek is szívesen hallgatják.

37. Zsolnay Kulturális Negyed
A több mint 11 milliárd forintos beruházásnak 

köszönhetően újra életre kelt a porcelánmanufak-
túra 5 hektáros területe. A Közép-Európa egyik 
legnagyobb gyárépület-együttesének rehabilitá-
ciója során megvalósuló kulturális negyed tar-
talmilag négy részre tagolódik. A Míves negyed 
legfontosabb elemei a Zsolnay családdal és tör-
ténettel kapcsolatos kiállítás, Winkler Barnabás 
egyedülálló Rózsaszín Zsolnay kiállítása, vala-
mint a Sikorski-házban kiállított Gyugyi-gyűj-
temény. Ezekhez kapcsolódik a felújított Zsol-
nay-mauzóleum, az Alkotó- és Inkubátorház, 
valamint a Kézművész utca üzletsora.

38. Vizsolyi Biblia
Károli Gáspár nem csupán fordítója, hanem 

egyben gondozója, szerkesztője és kiadója is volt 
ennek a Bibliának. Nyelvezetében nagymértékben 
hozzájárult a magyar kultúra és nyelv formálásá-
hoz, alakításához, elterjedéséhez, fejlődéséhez, il-
letve mind szellemiségében, mind tárgyként egy 
biztos és értékes pontja a magyar nemzet törté-
nelmének. Kulturális, hitéleti, nyelvtörténeti érté-
ke felbecsülhetetlen az 1590-ben megjelent kiad-
ványnak.

39. A magyar tanya
A tanya az Alföld egyedülállóan tipikus vidékies településfor-

májának tekinthető településképződmény, mint külterületi lakott 
hely. A tanya régebbi neve a szállás, az Alföld szétszórt, magányos 
telepeit jelentette, melyek többnyire a gazdálkodás központjai és 
a lábasjószág telelőhelyei voltak. A tanya kialakulásában a mező-
gazdaság játszotta az alapvető szerepet. A tanya – mint külterületi 
gazdasági egység – a 14-15. században vette fel a tartozéktelepü-
lés jellegét, a mezőváros sajátosságaként. A tanyák gazdaságának 
látványos fellendülése a feudális korlátoktól többnyire mentes 19. 
század végén és a 20. század elején zajlott. 

16



40. IX-XI. századi magyar íj
A IX-XI. századi magyar íj szimbólum. Elvá-

laszthatatlanul kötődik a Kárpát-medencében 
letelepedett őseink életmódjához. Mindezt jól 
tudják mindazok- határainkon innen és túl-, akik 
Európa és a népvándorlás korának történelmé-
vel foglalkoznak. Volt idő, amikor ezt a fegyvert 
akár vadászaton, akár harcban mindenki másnál 
jobban, eredményesebben használtuk. Nagy bi-
zonyossággal kijelenthető, hogy nemzetünk meg-
maradását köszönhetjük a IX-XI. századi magyar 
íjnak. A nemzetközi hagyományőrzésben és a vi-
lág íjkészítőinek körében kiemelt rangja van en-
nek az íjnak, annak a formának és szerkezetnek, 
melyet mindenütt a világon magyarnak tartanak, 
illetve neveznek és velünk, magyarokkal azono-
sítanak.

41. Magyar cimbalom
A cimbalom két verővel ütve megszólaltatott 

húros hangszer, a citerafélék családjába tartozik. 
Vízszintes helyzetű, trapéz formájú, dobozsze-
rű hangszerteste van, melyen teljes szélességben 
diatonikus vagy kromatikus hangolású húrok 
sorakoznak. Régi, népi változata a kiscimbalom, 
ez magyar nyelvterületen már ritkaság, de az al-
pesi országokban, Kelet-Európában, a Balkánon 
ma is használatos. Továbbfejlesztett változata a 
nagyobb, hangtompító pedállal ellátott, lábakon 
álló pedálcimbalom, melyet Schunda Vencel Jó-
zsef budapesti hangszergyáros alkotott meg a 19. 
század vége felé, majd a 20. században idősebb és 
ifjabb Bohák Lajos fejlesztett tovább. Elsősorban 
cigányzenekarok fontos tagja, de népi hangszer-
ként is ismert, és Rácz Aladár cimbalomművész 
munkássága nyomán, komolyzenei koncerteken 
is szerepet kap.

42. Magyar huszár

Nekünk, magyaroknak az a nemzeti jelkép, akiben az ősi ma-
gyar lovas harcosnak a tűzfegyverek korában való újjászületését 
látjuk. A magyar huszár az a magyar könnyűlovas, aki az elmúlt fél 
évezredben ott virtuskodott a török háborúkban családi tűzhelye, 
szülőföldje védelmében, a Habsburg-ellenes szabadságharcokban 
nemzeti jogainak biztosításáért, a dinasztikus háborúkban uralko-
dója hívó szavát követve. A magyar huszár az a lovas katona, aki 
leffentyűs csákóföveget vagy forgós csákót, gazdagon zsinórozott 
dolmányt és szűk nadrágot, színes fonott övet és sarkantyús rövid-
szárú csizmát, bal vállán átvetett, ugyancsak gazdagon zsinórozott 
mentét visel. Vállszíjon tartott szablyát és tarsolyt hord, a nyereg-
kápára erősített karabélyt és deli pár pisztolyt is kéznél tart.
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43. Kodály-módszer
Kodály Zoltán zenepedagógia koncepciója a 

magyar népzenei hagyományra épül, és annak 
az eszménynek jegyében fogalmazódott meg, 
hogy a magyar gyermek leginkább saját hazája 
népzenéjének, saját „zenei anyanyelvének” meg-
ismeréséből kiindulva juthat el a magasrendű eu-
rópai műzene elsajátításához, s válhat mindenre 
nyitott gyermekből zeneileg is művelt felnőtté. A 
kodályi elvekre épülő rendszeres zenei oktatás 
– különös tekintettel arra, ha komolyan vesszük 
a zeneszerző-zenepedagógus eredeti szándékát, 
a mindennapos énekóra bevezetését – egyszerre 
fejleszti a gyermek intellektusát, a dalhoz társu-
ló tánc révén mozgását, illetve stiláris sokfelésé-
gének köszönhetően kulturális látókörét, s tanít 
meg a közösséggel-társakkal való szoros együtt-
működésre. Kodály zenepedagógiai koncepciója 
tehát messzemenően túlmutat a szűkebben vett 
zeneoktatás területén: össztársadalmi hatása s ma 
Magyarországán éppoly páratlanul jelentős, mint 
születése (az 1930-as évek), illetve kibontakozása 
(1950-es,1960-as évek) idején.

44. Magyar pálos rend
A pálos rend, mint az egyetlen magyar ala-

pítású férfi szerzetesrend közel 800 éve tölt be 
meghatározó szerepet nemzetünk történelmé-
ben, kultúrájában, szellemi és lelki életében.  A 
rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapí-
totta, amikor 1250-ben egyesítette a Patacs-hegyi 
és a pilisi remetéket. A rend központja jelenleg a 
lengyelországi Częstochowában, a Jasna Góra-i 
kolostorban van, a magyar tartomány székhe-
lye pedig Pécsett található. A pálosok által emelt 
templomok, kolostorépületek, az általuk létreho-
zott képzőművészeti alkotások, irodalmi művek 
a magyar kultúra maradandó kincsei.  A magyar 
nyelv története szempontjából külön említést ér-
demel a pálos szerzetesek által készített két fon-
tos középkori imádságos mű: a Festetics- és a 
Czech-kódex. 
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45. Hollóházi porcelán
Az ország legrégebbi, 1777 óta folyamatosan 

működő porcelángyára a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei Hollóházán található. Az idők során 
a komoly múltra visszatekintő gyárban olyan ter-
melési palettát alakítottak ki, amely sikeresen öt-
vözte a meglévő igényeket a magas minőséggel és 
a megfizethető árral. A porcelángyár mindennapi 
használatra szánt, finoman megformált, ízlése-
sen dekorált termékei a hétköznapi környezetbe 
is eleganciát és igényességet csempésznek. Jelen-
leg Japántól az Amerikai Egyesült Államokig, a 
Skandináv-félszigettől Ausztráliáig a világ szá-
mos pontjára exportál a gyár.

46. Magyar népmesék rajzfilmsorozat
A Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermé-

nek egyik legnagyobb sikere a Magyar népmesék, 
mely a hazai rajzfilmgyártás aranykorából való. 
A rajzfilmsorozat ötlete Mikulás Ferenc stúdió-
vezetőtől származik; rendezője, szakértője pedig 
Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
magyar rajzfilmrendező volt.

A sorozat készítése 1977-ben kezdődött, ösz-
szesen 100 epizód, 12,5 órányi anyag készült el, a 
nagy sikerre való tekintettel már angol nyelven is 
elérhető részekkel. 

A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzkutató Csoportja által őrzött gyűjteménynek köszön-
hetően sikerült bemutatni a magyar nyelv archaikus szépségét, mindehhez nagyban hozzájárult a 
narrációt végző színészek szakmai tudása, különösen Szabó Gyula előadásmódja tette emblemati-
kussá a sorozatot.  Az alkotók a képi anyag kialakításánál a történelmi Magyarország területéről 
100 évvel ezelőtt összegyűjtött díszítőművészeti kincseket használták fel, a Kaláka együttes pedig 
magyar népdalokat dolgozott fel a kísérőzenéhez.

A magyar népmesékben rejlő különleges képi, zenei világ és narratíva teszi egyedi értékké a 
rajzfilmsorozatot. A népmesék kedvessége, humora, ravaszsága, pajkossága hűen ábrázolja nemze-
tünk lelkét, érzéseit, valódi karakterét. Mindezek mellett, határainkon innen és túl is széles elismert-
ségnek örvendő Magyar népmesék rajzfilmsorozat epizódjaiban olyan örök igazságok, alapértékek 
fogalmazódnak meg, amelyek méltóvá teszik arra, hogy része legyen a Hungarikumok Gyűjtemé-
nyének.
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47. Karikás ostor
A karikás ostor a magyar népművészet egyik 

kiemelkedő értéke, a pásztorkultúra, pásztormű-
vészet elengedhetetlen része. A legtöbb pásztor 
családjában a mesterség nemzedékről nemzedék-
re, apáról fiúra száll, a mesterség teljes elsajátítá-
sához hozzátartozik az eszközök elkészítése is. 
A szép ostor nem csak terelőeszköze volt a csi-
kósnak, gulyásnak, kanásznak, hanem címeréül 
is szolgált, így szépségére különös gondot for-
dítottak. A csikósok az ostorukat – hogy mozgé-
konyabb legyen – karikával látják el, és ilyenkor 
karikás a neve. Karikásuk elsősorban az alföldi 
pásztoroknak van, a dunántúliak és a felvidékiek a hosszabb nyelű, rövidebb sudarú ún. nehéz 
ostort használják. Habár régen többféle elnevezéssel illették a pásztorok ostoraikat, ma már minde-
gyik pásztorostort karikásként emlegetik.

48. Magyar cifraszűr
Szűr szavunk a középkorban feltehetően azt a 

szürke (gyapjú) posztót jelölte, amelyből a köz-
nép, illetve egyes szerzetesek ruhája készült. De 
varrtak belőle tarisznyát, zsákot és köpönyeget 
is. A cifraszűr nemcsak egy reprezentatív magyar 
népi ruhadarab, de nemzeti szimbólum is egyben. 
Mint viseletelem, a 19. század folyamán új életre 
kelt, díszessé vált, szó szerint „kivirágzott”. A 19. 
század végére a nyugati magyar nyelvhatártól 
indulva meghódította a Kárpát-medencét, ezen 
túlmenően beilleszkedett a paraszti szokásokba. 
A cifraszűr lett a legények kötelező öltözetdarab-
ja esküvőre, sőt egyes helyeken csak cifraszűrben 
járhattak lányos házakhoz udvarolni. A cifra köpenyt mintegy véletlenül ottfelejtette a legény ud-
varlása helyszínén, és akinek reggelre kiakasztották a szűrét a tornácra, annak más lányos ház után 
kellett néznie. A szűr egyszerre hordozta a népi díszítőművészetet, de a szűrábrázolás a népművé-
szet más műfajaiban is megjelent (fafaragás, tülökdíszítés, spanyolozott pásztormunkák, használati 
tárgyak díszítése), illetve jelen van a betyármondákban, balladákban, dalokban is.

49. Hagyományos fejfák a Kárpát-medencében
A magyarság temetkezési kultúrájának meghatározó eleme a sírok fejfával való jelölése. A fejfák 

eredete homályba vész, revival jelenségként bukkan elő az ősi temetkezési kultusz a protestán-
soknál, akik a kereszt helyett fejfát állítottak a sírra, mint valóságos életszimbólumot. Első írásos 
említésük a 17. századhoz, képi ábrázolásuk pedig a XIX. századhoz köthető. Protestáns (elsősor-
ban református)  temetők kultikus emléke. Formakincsüket, motívumrendszerüket tekintve igen  
változatosak, főbb csoportokba sorolhatóak. Az egyszerű táblás névtáblák (pl.:  Tolna, Baranya, 
Fejér, Veszprém), tönkös, gombos tábla antropomorf (Pl.: Észak-Magyarország, Gömör, Kárpátalja, 
Felső-Tiszavidék, Hajdúság, Nagykunság, Somogy, Baranya, Fejér, Dél-Alföld) és egészen gazdag 
díszítésű oszlop fejfák  váltják egymást. A legdíszesebb antropomorf fejfák a Duna-Tisza közén, a 
Szilágyságban, Kalotaszegen és Székelyföldön találhatók. A fejfák díszítése (faragása, vésése, fes-
tése) az esztétikai, népművészeti szempontokon túl jelentéstartalommal is bír, melyből megállapít-
ható az elhunyt neme, kora, esetenként társadalmi rangja, elhalálozás oka és foglalkozása. A fejfa 
állítás szokása az egész Kárpát-medence reformátusok lakta vidékein megtalálható. A fejfák mű-
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emléki védettséget érdemelnek. Hagyományos, 
az adott településre jellemző fejfákat azonban - jó 
példát mutatva még - számos település állít. Nap-
jainkban is fejfával temetkező települések közül 
kiemelkedő: Aggtelek, Jósvafő, Szatmárcseke, 
Feketepatak, Salánk, Nagybereg, Beregújfalu, 
Hajdúböszörmény, Szilágyerked, Krasznadobra, 
Szilágysámson, Szilágyszér, Bogdánd, Ketesd, 
Magyarvalkó, Erdőfüle, Alsórákos, Olthévíz. Eze-
ken túl még számos temetőben találhatóak régi 
fejfák, melyek folyamatosan tűnnek el és számuk 
egyre apad.

50. Puskás Ferenc világszerte ismert és elismert életműve
Életművét messze földön ismerik, maradandót alkotott nem csak 

a magyar válogatott, a legendás, olimpiai bajnok Aranycsapat ka-
pitányaként, hanem a Real Madrid korszakos csillagaként is. Szinte 
minden kontinensen dolgozott, de mindig a hazáját képviselve. A zse-
niális játékossal több helyen egyenesen Magyarországot azonosítják, 
olyan fogalmakkal párosítva, mint a virtuozitás, a nagyvonalúság, a 
világsikerek, a jó kedv, a népszerűség, a tehetség, a tökéletes szakmai 
tudás.Puskás Ferenc életműve egyedülálló és világhírű, ezért méltán 
szerepel a Hungarikumok Gyűjteményében.

Sport

51. A klasszikus magyar szablyavívás hagyománya 
A szablya a honfoglaló magyarok egyik legje-

lentősebb egyedi megjelenésű és harci használatú 
ősi fegyvere volt. A magyar szablyavívás hagyo-
mánya, a végvári vitézektől kezdve, a bajvívó-
kon és huszárokon keresztül, egészen a modern 
kori sportvívókig, méltán egyedülálló a világon. 
A magyar szablya nemcsak a haza védelmének, 
a magyar katonai erényeknek, hanem a modern 
kori sportsikerek eszköze is.

 A szablya használatának az évszázados harcok 

során, a csatatereken kikristályosodott tudása később sporttá válva a magyar sportolókat is hosszú 
évtizedeken keresztül juttatta a világ élvonalába. Számos neves vívómester dolgozott Budapesten, 
köztük a legendás Borsody László őrnagy, aki már a századfordulótól oktatta a tisztjelölteket a Lu-
dovikán. A támadó és védő mozdulatok ezernyi kombinációját világos rendszerbe építette, merítve 
a hagyományos magyar szablyavívás technikájából és taktikájából is. Ezek katonai logikával törté-
nő tökéletes összefűzése egyetlen más külföldi vívómetódusban sem található meg.

 Az olimpiai történelemben egyedülálló módon 1908 és 1964 között alig akadt legyőzője a magyar 
kardvívóknak, akik ma is a világ élvonalába tartoznak. Legeredményesebb olimpikonjaink is ebből 
a fegyvernemből kerültek ki, Gerevich Aladár hét-, Kovács Pál és Kárpáti Rudolf hatszoros olimpiai 
aranyérmes. E káprázatos adatsor mögött igazi férfiakat, modern kori lovagokat találunk, akik szá-
mára a becsület, a bajtársiasság és a hazaszeretet megkérdőjelezhetetlen erény. Ők fegyverüket nem 
a másik megsemmisítésére, hanem szellemi és fizikai képességeik kifejezésére használják.
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52. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai
A földrajzilag összefüggő egységet alkotó 

karszton jelenleg 712 változatos képződésű bar-
lang ismert, amelyek közül 273 nyílik a magyar 
állam területéről. Leghíresebb barlangja a Barad-
la-Domica barlangrendszer, amelynek összhosz-
szúsága 25 km. Jelentős a térség biológiai, geoló-
giai, őslénytani és régészeti értéke is: a védelem 
alatt álló felszín alatti világ több, mint 500 bar-
langlakó és barlangkedvelő állatfaj számára nyújt 
életteret.

53. Kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra
A Bükkalja kistájcsoport kialakulása, termé-

szetföldrajzi fejlődése és geológiai felépítése alap-
ján is hazánk sajátos, unikális tájegységei közé 
tartozik. A területén fellelhető morfológiai kép-
ződmények, geológiai képződmények és a sajátos 
tájkarakterre épülő egységes természeti – tájgaz-
dalkodási és kultúrtörténeti rendszer kiemelke-
dő példát mutat az magyar értéktár természeti 
környezet kategóriájára. A bükkaljai kőkultúra 
magába foglalja a bükkaljai táj és az ott élő em-
ber sajátos kapcsolatrendszerét, a kő, mint (építő)
anyag jelentőségét a tájgazdálkodásban, a kőfara-
gó mesterséget, s azon belül a népi szakrális kő-
faragó művészetet, a bükkaljai barlanglakásokat, 
kőbújókat, borospincéket . A bükkaljai kőkultúra 
– melynek a legarchaikusabb rétegét a kaptárkö-
vek alkotják – tehát egy jól körülhatárolható ha-
zai tájegységre jellemző, történelmi gyökerű, élő 
hagyományokkal rendelkező, összetett természe-
ti-tájgazdálkodási-kulturális rendszer.

54. Tiszavirág és tiszavirágzás
A tiszavirág látványos rajzása révén közismert 

kérészünk, védett természeti- és tájérték, nem csak 
hazánkban, de világviszonylatot tekintve is egye-
dülálló. A különleges természeti jelenséget több 
évig tartó fejlődés előzi meg, amely jellemzően a 
Tisza hazai szakaszain teljesedik ki minden év jú-
niusának közepén. A tiszavirág és tiszavirágzás, a 
Tisza-menti identitás természeti környezeten túl-
mutató sokrétű jelentőségét bizonyítják a jelenség 
kulturális, néprajzi és nyelvi hozadékai is (pl. a 
„tiszavirág életű” mondás), amely komplexitást a 
faj és az esemény együttes értékként történő fel-
terjesztése is alátámaszt.

Természeti környezet
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Turizmus és vendéglátás

55. Karcagi birkapörkölt
A Nagykunság az Alföld legnagyobb állattartó 

körzete volt, és a táplálkozásában nagyon fontos 
helyet foglalt el a juhhús. A nagykunsági birkaéte-
lek fő jellegzetessége, hogy a birkatestet egyszer-
re főzik meg. A kunsági birkapörkölt íz-világában 
teljesen eltér az Alföld többi városában szokásos 
ételektől, de a Kunságon belül is a karcagi igen ar-
chaikus főzési technikát jelent. A „karcagi” jelző 
tehát nem elsősorban a helyszínt, hanem a főzé-
si módot mutatja. Ez az állat húsának eleinte víz 
hozzáadása nélküli pörkölését, szinte sütését és 
az előzetesen megperzselt fejjel, körmökkel, va-
lamint a pacallal és belsőségekkel történő együtt 
főzését jelenti. A pörkölt fűszerezéséhez pedig 
csak vöröshagymát, őrölt- és csöves paprikát, va-
lamint sót használnak. A főzés akkora öntöttvas 
lábasban történik, amelyben az egész állat húsa 
elfér.

56. Gundel Károly gasztronómiai és vendéglátóipari öröksége 
és a Gundel étterem

Zseniális érzékkel alkalmazta a modern 
technológiákat a századforduló magyar 
konyhaművészetében. Úttörő munkájának 
eredményeként Magyarország felkerült a 
világ gasztronómiai térképére. Gundel Ká-
roly gasztronómiai történelmet írt ételeivel, 
ahogyan nagy zeneszerzőink, Kodály és 
Bartók a magyar népzenét gyűjtötték össze 
a történelmi Magyarország széles határain 
belül, úgy szedte össze Gundel a hazai étel-
specialitásokat. Étteremében mindenféle 
étel megtalálható volt, a kolozsvári káposz-
tától a pozsonyi kifliig, a felvidéki káposztás 
sztrapacskától a somlói galuskáig. Gundel 
Károly éttermeibe neves magyar politiku-
sok, művészek, írók és sportolók jártak. Az 
étterem séfjei és maga Gundel Károly is örö-
mét lelte abban, hogy híres vendégei számá-
ra különleges fogásokat alkotott, melyeket a 
vendégekről nevezett el. Így született meg 
többek között a kocsonyázott tojás Munká-
csy módra, vagy a Feszty Árpádnak szánt 
bifsztek. A Gundel étterem megnyitása után 
több mint 100 évvel is ugyan azon a helyen 
és néven, kiemelkedő minőségű szolgálta-
tásokkal várja vendégeit, hűen követve a 
Gundel Károly hitvallását. 
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57. Bajai halászlé
Ahogy Pusztai Bertalan írja a bajai halászléfő-

ző fesztiválról szóló kétnyelvű tanulmánygyűjte-
ményben: „mint igazi márka, sokkal inkább egy 
érték- és érzéskomplexum konkrét reprezentáci-
ója. A jó márka próba nélkül garantál számunkra 
egy kiemelkedő minőséget. Minőséget, amelyet 
tőle megszokhatunk. Sőt mi több, olyan értékeket, 
amelyekkel azonosulni tudunk, amelyet magunk-
ba építhetünk. A halászlé közösségben készíthe-
tő; magyaros, mivel paprikás; természetes, mivel 
friss hal kell hozzá; egészséges.” Halászlét ma 
nemcsak a halászok, vízen járók esznek, hanem 
amióta a 19. század második felében bekerült a 
polgári konyhába, azóta Baja város szinte összes 
lakosa fogyasztja. A bajai halászlé nemzedékeken 

átörökített olyan hagyomány és kulturális örökség, mely képes alkalmazkodni napjaink megvál-
tozott életformájához is. A bajai halászlé olyan szellemi érték, amely hozzájárul az új nemzedékek 
nemzeti összetartozásának kialakításához és megerősítéséhez. A bajai halászlé kulturális öröksé-
gének megőrzése olyan példa, ami más települések számára is minta lehet, hogy a multikulturális 
világban milyen módon lehet a helyi kultúrát, lokális identitást megőrizni.

58. Tiszai halászlé
A magyar halászleveknek három fő családja 

van: a balatoni, a dunai és a tiszai. Bár mindhárom 
halászlé alapja a jó minőségű hal, a hagyma és a 
paprika, hármójuk között a különbség az elkészí-
tés módjában van. A klasszikus Tiszai halászlé a 
fehérhúsú halakból, a ponty fejéből, farkából és 
hagymából készülő alaplé készítésével kezdő-
dik, majd a passzírozás után a felöntött alaplébe 
kerül a só, a piros paprika, s a pontyszeletek. A 
Tiszai halászlé, amellett, hogy jellegzetes étele a 
Tisza-mentének, maga a továbbélő halászhagyo-
mány. Az alapanyagok tekintetében szigorúan 
őrzi az ősi halászkultúrát, ugyanakkor a termé-
szetes ízfokozónak tekinthető alaplé használatá-
val mindenki számára élvezetes étel.
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59. Magyar gulyásleves
 „A gulyás bőséges lével, hagymával és pap-

rikával készített leveses étel, kockára vágott bur-
gonyával és csipetkével”- írta egykoron Gundel 
Károly vendéglős. A gulyás az egyik legnépsze-
rűbb magyar eredetű, marhahús-alapú egytálétel, 
amelyet világszerte ismernek. A XIX. században 
átalakuló magyar gasztronómiában nagy szám-
ban jelentek meg a fűszerpaprikával készített éte-
lek. A magyarságra jellemző gasztronómia folklór 
világából a gulyásleves közismertsége vitathatat-
lan. A jóféle gulyásleves rántás nélkül készül, a 
minőségi fűszerpaprika a recept elengedhetetlen 
része, a magyar és a külföldi vendégek nagy örö-
mére.

60. Dobostorta
A legenda szerint a cukrászinas véletlenül por-

cukrot hintett a vajba só helyett. A mester, Dobos 
C. József (1847–1924) nem restellte megkóstolni 
az elegyet, és mivel finomnak találta, addig kí-
sérletezett vele, míg megalkotta belőle a könnyű, 
csokoládépiskótás, karamelltetejű dobostortát. Ez 
forradalmi újdonságnak számított 1884-ben, mert 
addig súlyos, főzöttkrém-alapú, emeletes, díszes 
édességcsodákat készítettek.

A következő évben az Első Budapesti Orszá-
gos Általános Kiállításon maga az uralkodói pár, 
Erzsébet és Ferenc József is elégedetten ízlelgette 
a dobostortát, és ez elindította európai karrier-
jét. Jégtömbök és különleges csomagolás védte 
a távoli nagyvárosokba indított szállítmányokat, 
amelyek a Kecskeméti utcai műhelyben készül-
tek.

A receptet egészen 1906-ig féltve őrizte a névadó, aki a sok gyenge utánzat láttán átadta a titkot 
a Fővárosi Cukrász és Mézeskalácsos Ipartestületnek és visszavonult. Ezután a tagok szabadon 
készíthették az eredeti dobostortát, aminek 2017 óta miniszteri rendelet alapján a Magyar Élelmi-
szerkönyv határozza meg az összetételét és alakját. E szerint „kör alakú torta, amelyben öt egyenlő 
vastagságú doboslap között doboskrém található. A dobostorta tetejét az aranybarnára karamelli-
zált cukorral készített dobostető alkotja.”
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