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X X X I V.  V i s e g r á d i  N e m z e t k ö z i  Pa l o t a j á t é k o k  ( 2 0 1 8 .  j ú l i u s  1 3 - 1 5 . )  

S z a k m a i  b e s z á m o l ó   
 

 

Kedvezményezett: Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. (2025 Visegrád, Fő u. 81.) 

Pályázati azonosító: 206107/13248 

Megítélt támogatás: 1.500.000,- Ft 

Honlap: www.palotajatekok.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/visegradipalotajatekok 

 

1.  A pályázati téma megvalósulásának körülményei, részletes leírás 
 

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok Közép-Európa egyik legnagyobb szabadtéri középkori 

hagyományőrző rendezvénye, mely 1985 óta állít emléket a középkor egyik legjelesebb eseményének, az 

1335-ös Visegrádi Kongresszusnak. A közép-európai térség három meghatározó uralkodója, János cseh, 

Kázmér lengyel és I. Károly magyar király találkozóján született megállapodások a mai napig éreztetik 

hatásukat. A fesztivál során többek között ezt a kiemelkedő jelentőségű találkozót idézzük fel, mely 

történelmi előképe volt az 1991-ben aláírt Visegrádi Egyezménynek. A 3 napos rendezvény – mely 

elsősorban a magyar és közép-európai történelemben kiemelkedő XIV-XV. századot mutatja be – 2018-ban 

is egyedülálló, hiteles történelmi környezetben várta a középkori történelem és kultúra iránt érdeklődő 

magyar és külföldi vendégeket, tartalmas és sokszínű szórakozási lehetőséget nyújtva minden korosztálynak.  

 

Főbb helyszínek és a programelemek bemutatása 
 

Lovagi tornapálya  
 

A királyi palota tornapályáján a 3 nap alatt 10 alkalommal rendeztünk három különböző felépítésű lovagi 

tornát, melyekből „Kázmér lengyel király lovagi tornája” 50 perces, „Károly Róbert magyar király lovagi 

tornája” közel 1,5 órás volt. „János cseh király lovagi tornájára” pénteken és szombaton este 21 órai kezdettel 

került sor látványos fáklyás bemutatókkal. A lovagi tornák 

során íjászbemutatók, lovas és gyalogos küzdelem, 

solymászbemutató, a visegrádi apródképző bemutatója, 

táncosok műsora, az olaszországi Montecassiano-ból érkezett 

zászlóforgatók és dobosok programja, valamint kopjatörés és 

csatajelenetek zajlottak több száz magyarországi és külföldi 

hagyományőrző részvételével. Szombaton igazi 

különlegességként Mónus József  többszörös világrekorder 

távlövő íjász tartott bemutatót.   
 

MNM Mátyás Király Múzeuma - Királyi palota épületegyüttese 
 

A rendezvény első napján az MNM Mátyás Király Múzeuma és a Történelmi Vásárok kezdeményezéseként 

„Digitális múlt – muzeológia, hagyományőrzés, technológia” címmel egész napos workshop és szakmai 

bemutató várta az érdeklődőket.  
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Az állandó kiállítások mellett külön erre az alkalomra berendezett 

időszakos kiállításokra és „Virtuális várak” címmel ismeretterjesztő 

filmek vetítésére is sor került a Nagyteremben. Természetesen az elmúlt 

két évben nagy sikernek örvendő régi-új programok is helyet kaptak a 

falak között, így a palota épülete mindhárom nap reggeltől estig fogadta 

a látogatókat, akik a régizenei koncertek és a kosztümös tárlatvezetések 

mellett egy igazi középkori konyha működését is megismerhették. 

Szombaton egy a nap során elkészült ételekből álló igazi XV. századi királyi lakomát játszottak újra a 

hagyományőrzők a hercegi lakosztály étkezőjében. A palota lakosztályait, kerengőjét és emeleti loggiáját 

mindenütt kosztümös hagyományőrző csoportok népesítették be, akik a középkor hétköznapi életének 

sokszínűségét, a korban használatos mindennapi használati tárgyakat, valamint többek között a 

kályhacsempe készítés, faesztergálás, késkészítés, könyvkötés és betűvetés művészetét mutatták be. A 

kápolnateraszon emellett középkori fegyversátor is várta az érdeklődőket, ahol akár ki is próbálhatták a 

fegyvereket a vállalkozó kedvűek. Ebben az évben a palotaépület mellett a hangulatos palotakert is minden 

eddiginél színesebb képet mutatott. A múzeum és a Történelmi Vásárok szervezésében itt kapott helyet a 

hagyományőrző kézműves vásár korhű megjelenéssel, egyedi 

termékekkel és kézműves bemutatókkal. A kert másik oldalán épült 

fel a középkori tábor is, ahol a látogatók betekintést nyerhettek a 

lovagi élet mindennapjaiba, hiteles középkori források alapján 

összeállított harcászati és orvostörténeti bemutatókat láthattak, és 

itt került sor a Visegrádi Viadalok címmel megrendezett 

vívóbajnokságra is. A vásár és a tábor szomszédságában középkori 

játszóház és kézműves foglalkozások várták a legkisebbeket.  

 

Királyi Borudvar és Középkori Étterem  
 

A Királyi Borudvar a palota fogadóudvarán 12. alkalommal várta különleges bor- és ételkínálattal, valamint 

színvonalas színpadi műsorokkal a vendégeket. Csütörtökön, a Palotajátékok előestéjén, hagyományainkhoz 

híven fényes középkori lakomát tartottunk, pénteken és szombaton pedig az esti fáklyás lovagi tornák után 

régizenei koncertekkel és táncházzal vártuk a Borudvarba látogatókat egészen éjfélig. 
 

Bemutatkozó borászatok, kereskedők: 
 

Dávid Borház, Egerszalók  

Dubicz Borászat és Szőlőbirtok, Gyöngyös 

Egly Márk Palota Pince, Sümeg 

Haraszthy Pincészet, Etyek 

Kolonics Pincészet, Somló 

Parkan Granum Terroir, Felvidék 

Tiffán's Pince, Villány  

Transylwine Kft., Erdély 

Vineum Borház, Tállya 
 

A Parkszínpadon naponta 10 és 18 óra között magyar és külföldi előadók várták a közönséget régizenei 

koncertekkel, középkori táncbemutatókkal, utcaszínházi előadásokkal és gyermek bábszínházzal.  
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Vásárterület 
  

A kézműves és kirakodó vásár több mint 120 vásározóval és vendéglátóval várta a látogatókat, egységes 

megjelenéssel és minőségi termékekkel. A vásári forgatagban egész nap utcazenészek és komédiások 

szórakoztatták a vendégeket. 
  

A Salamon-torony teraszán mindhárom nap régizenei koncertek, táncbemutatók, a nézők bevonásával 

megrendezett lovagi ötpróba és nemzetközi lovagi bemutatók várták a közönséget. SSzombaton és vasárnap 

az érdeklődők a Mátyás Király Múzeum régészeinek és muzeológusainak segítségével tekinthették meg a 

torony helytörténeti kiállításait. 
 

A Mária-kápolna alatti Duna-parti szakaszon a történelmi hajókikötőben hiteles középkori minták alapján 

elkészített hajókat is megtekinthettek az érdeklődők. 

 

2. Tapasztalatok, eredményesség, szakmai hatás 

  

A Palotajátékok egyike Magyarország legjelentősebb történelmi hagyományőrző rendezvényeinek, így 

régóta központi szerepet tölt be a középkori hagyományőrzéssel foglalkozó csoportok és a középkori kultúra 

iránt érdeklődő nézőközönség életében is.  
 

Az elmúlt két évben megszokottak szerint a fesztiválterületre szóló napi 

belépőjeggyel vendégeink megtekinthették a királyi palota és a Salamon-

torony állandó és időszakos kiállításait és az ott zajló programokat, 

valamint a Borudvar, a Parkszínpad és a vásárterület programjait. A 

lovagi tornákra külön belépőjegy szólt, melyet a fesztivál területén belül 

is megvásárolhattak az érdeklődők. Látogatóink számos jegyvásárlási 

kedvezménnyel élhettek: a lovagi tornákra szóló internetes elővételi 

jegyet, a több előadásra szóló bérletet, és az előre bejelentett csoportos jegyet vásárlók számára ingyenesen 

biztosítottuk a napijegyet, a tömegközlekedéssel - a Mahart bizonyos járataival, valamint a vonattal - érkezők 

pedig a szolgáltatókkal kötött szerződések értelmében utazási, vagy jegyvásárlási kedvezményt kaptak.  
 

A külföldi látogatók tekintetében a térség közelsége miatt továbbra is kiemelendő a Közép- és Nyugat-

Szlovákiából érkezők nagy száma, akik a rendezvény ideje alatt végzett irányítószámos felmérésünk szerint 

az összes külföldi látogató (9-10%) közel 55-60%-át teszik ki. Szintén jelentős az előre bejelentkezett 

csoportok száma, az utóbbiak között egyre több a külföldi, ami azt jelzi, hogy – köszönhetően a helyi TDM 

szervezet marketing munkájának is - az utazási irodák, utazásszervezők számára erős motivációt jelent, hogy 

az ezen a hétvégén a Dunakanyarba érkező vendégeik számára egy átlag hétvégéhez képest sokkal több 

élményt és szolgáltatást tudnak nyújtani, s mindezt a szokásosnál kedvezőbb árkategóriában.  
 

Mivel egyik kiemelt célkitűzésünk, hogy minél több gyermek látogasson el családjával a rendezvényre és 

ismerje meg kulturális és történelmi örökségünket, ezért a 

fesztiválterületre való belépés mellett a 6 év alatti gyermekek számára a 

lovagi torna megtekintése továbbra is ingyenes. Emellett játszóházzal és 

kézműves foglalkozásokkal vártuk a legfiatalabbakat. Hagyományainknak 

megfelelően a fogyatékkal élők és kísérőik, valamint az előre 

bejelentkezett gyermekotthonok lakói számára a belépés a fesztivál 

területére szintén díjtalan volt, csakúgy, mint a lovagi torna megtekintése.  
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A magyarországi szereplők mellett Lengyelországból, 

Csehországból, Szlovákiából, Olaszországból, Németországból, 

Szerbiából, Szlovéniából, Ausztriából és Erdélyből érkeztek 

hagyományőrző csoportok, köztük a Csehországból közel két 

évtizede visszajáró Memento mori hagyományőrző csoport 

páncélos lovagjai, és a lengyel királyt és kíséretét megszemélyesítő 

tarnówi csapat. Olaszországból testvérvárosunk Lanciano város 

küldöttségét ebben az évben immár másodszor Montecassiano 

városának zászlóforgató csoportja, valamint fiú és lány dobos csapata kísérte el. A Salamon-torony 

küzdőterén a szlovéniai Bledből érkezett lovagok és táncosok, a szerb Svibor lovagjai és a legfiatalabbak 

képviseletében a Szent György Lovagrend Zoboralji Apródképzőjének tagjai tartottak színvonalas 

bemutatókat. Mellettük a marcelházai Fekete Sólymok íjászcsapata, a pozsonyi Szent Galahad Lovagrend, a 

Kassai Iskola Sereghy Zoltán vezette csoportja és a szintén a Kassai Iskolához tartozó Vermes István lovas 

csapata is újra nagy sikerrel vett részt a Palotajátékok műsorában.  
 

A magyar és külföldi partnerekkel való lassan három évtizedes együttműködés lehetőséget ad arra, hogy 

kapcsolati rendszereinket egymással megosztva új partneri lehetőségeket találjunk, ami egyrészt a 

Palotajátékok, másrészt partnereink rendezvényeinek, munkájának fejlődését is segíti. A magyarországi és a 

külhoni magyar települések rendezvényei mellett külföldi példaként a lanciano-i Mastrogiurato 

hagyományőrző rendezvényét említhetjük meg, Debno és Szydlów történelmi fesztiváljait, valamint a 

Bledben, Belgrádban és Európa más városaiban zajló rendezvényeket, melyeken a visegrádi Szent György 

Lovagrend tagjai mellett a Palotajátékok más résztvevői közül is sokan évek óta részt vesznek.  
 

A Palotajátékok előkészítésében és a lebonyolításában több évtizedes 

rendezvényszervező tapasztalattal rendelkező intézmények, civil 

szervezetek, cégek, valamint hazai és nemzetközi partnerek vesznek 

részt, akiknek az évek, évtizedek alatt kialakult kötődése és ismerete 

nagy segítséget és támogatást nyújt a munkák során. Emellett a 

közreműködőknek és szereplőknek az elkötelezettsége, valamint a 

visegrádi és környékbeli lakosok hozzájárulása a garancia arra, hogy 

a Palotajátékok fennmaradjon, és alapértékeit és eszmeiségét megőrizve a kor igényeinek megfelelően 

fejlődhessen. A 2017-ben bekövetkezett előrelátható visszaesést követően a XXXIV. Visegrádi Nemzetközi 

Palotajátékok látogatottsága és a pozitív visszajelzések bizonyítják, hogy a 2016-os szerkezeti változtatás - 

mely megnyitotta a kapukat a korábban ki nem használt, a helyszín adottságai által addig is meglévő 

különleges lehetőségek előtt - egyre nagyobb népszerűségnek örvend a minőségi és sokszínű kikapcsolódási, 

szórakozási és informális tanulási lehetőséget kereső látogatók körében, s reményeink szerint hosszú távon 

is hozzájárul a rendezvény sikeréhez.   

 

3.  Helyszín adatok 
 

MNM Mátyás Király Múzeuma, királyi palota épületegyüttese 

Királyi palota lovagi tornapályája 

MNM Mátyás Király Múzeuma, Salamon-torony  

Platánsor és városi park 

Szabadtéri színpad (Fő u. 45.) 

Fő utca (a nagy parkolótól a Mátyás-szoborig) 



5 

Szervezők, partnerszervezetek 
 

Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. – főszervező 

MNM Mátyás Király Múzeum 

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület  

Visegrád Város Önkormányzata  

Szent György Lovagrend 

Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár  

Associazione Culturale Il Mastrogiurato (Lanciano - Olaszország)  

Muzeum Okregowe w Tarnówie (Lengyelország) 

Ördögszekér Bt.  

 

Fellépők és résztvevők Magyarországról (kb. 700 fő) 
 

Papp János és Papp Dániel színművészek, főheroldok  

Bódy Gergely színművész – ceremóniamester (Salamon-torony)  

Madarász Arnold - királyi herold 

Alba Societas Hagyományőrző Egyesület 

Békéscsabai Történelmi Íjászkör 

Börzsöny Nehézgyalogság (Szob) 

Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület  

Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület   

Füzéri Várvédő Egyesület 

Haramza Márk és Haramza Klára (Nagykozár)  

Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület (Szentes)  

Kassai Lajos lovasíjász és tanítványai 

Kóbor Lovagok (Miskolc) 

Kovács Ervin solymász 

Magna Societas Falconis  

Mare Temporis Alapítvány (Budapest) 

Maróti Hagyományőrző Egyesület (Gyula) 

Mathias Rex Hagyományőrző Egyesület (Budapest)  

Mónus József  világrekorder íjász 

Oroszlánszív Lovagrend (Szeged) 

Őskultúra Alapítvány (Szigethalom) 

SAGA Európai Középkori Harcművészetek Iskolája (Budapest) 

Szabad Lovagok Rendje (Kisújszállás)  

Szent György Lovagrend (Visegrád, Felvidék) 

Szent György Lovagrend Apródképzője (Visegrád) 

Szent Sebestyén Lovagrend Egyesület (Mezőkövesd) 
Tisza Zoltán, Marek István – lovas párviadal, kopjatörés 

Visegrádi Doboscsapat 

és sokan mások… 
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Külföldi, külhoni fellépők (kb. 200 fő) 
 

Associazione Culturale „Il Mastrogiurato” (Lanciano, IT)  

Debno-i és Tarnów-i Középkori Hagyományőrzők (PL)  

Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub - Telluris Polgári Társulás (Marcelháza, SK)  

Igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja (Bled, SLO)  

Kassai Lovasíjász Iskola - Sereghy Törzs Polgári Társulás (Komárom, SK) 

Kassai Lovasíjász Iskola, Vermes Törzs – Világfa Polgári Társulás (Gúta, SK) 

Memento mori (Úhersky Ostroh, CZ)  

Ritterschaft zu Hohenstein (Hohenstein-Ernstthal, DE) 

Sbandieratori e Musici di Lanciano (Lanciano, IT) 

Sbandieratori, Tamburine e Tamburini di Montecassiano (IT) 

SVIBOR - Srpsko vitesko borenje (Belgrád, SRB)  

Szent Galahad Lovagrend (Pozsony, SK) 

Szent György Lovagrend Zoboralji Apródképzője (SK) 

 

Régizene- és táncegyüttesek, előadók, bábszínház (kb. 70 fő) 
 

 

Agyagbanda együttes 

Alex és az Aranypajzs Együttes 

Aranyalma Páros 

Balog Péter kobozművész 

Hollóének Hungarica régizene-együttes 

Inoka Péter és Valkó Bence interaktív utcaszínháza  
 

Maszk Bábszínház  

Misztrál együttes 

Primavera táncegyüttes 

Řemdih (Csehország) 

Sic Transit együttes 

Susato régizene-együttes  

Újhold régi zene- és táncegyüttes (Komárom) 

 

A fesztivál látogatóinak száma (a kiadott karszalagok száma alapján): 

18.550 fő 

Ebből napijegyet váltók száma (14 év felettiek): 9.862 fő 

Ebből a lovagi tornákra jegyet váltók száma (6 év felettiek): 8.164 fő 

Közreműködők (fellépők, rendezők, önkéntesek, kézművesek, vásározók, 

stb.): 1.950 fő 

 

Beszámolók a rendezvényről:  

M2 Petőfi TV: https://www.youtube.com/watch?v=M3ltjAKLswk 

HVG online: http://hvg.hu/kultura/20180820_visegrad_hagyomanyorzes_lovagi_pancel 

Danubia Televízió: http://danubia-televizio.hu/musor/visegrad-nemzetkozi-palotajatekok 

Gourmet Riporter: http://gourmetriporter.hu/index.php/reflektor/527-a-lovagnak-oltozott-kakas-es-a-

ketfarku-sello 

https://www.youtube.com/watch?v=M3ltjAKLswk
http://hvg.hu/kultura/20180820_visegrad_hagyomanyorzes_lovagi_pancel
http://danubia-televizio.hu/musor/visegrad-nemzetkozi-palotajatekok
http://gourmetriporter.hu/index.php/reflektor/527-a-lovagnak-oltozott-kakas-es-a-ketfarku-sello
http://gourmetriporter.hu/index.php/reflektor/527-a-lovagnak-oltozott-kakas-es-a-ketfarku-sello
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Socfest kulturális magazin: https://socfest.hu/kultura/visegradi-palotajatekok-hagyd-hogy-

beszippantson-az-ido-vakuum/ 

Roland Imageworks: https://www.youtube.com/watch?v=M3ltjAKLswk 

 

2018-as műsorfüzet elérési útja: 

https://en.calameo.com/read/0047731756d04f99d05d6 

 

Szakmai beszámoló és fotódokumentáció elérési útja:  

www.palotajatekok.hu/tamogatoink 

www.palotajatekok/galeria 

 

 

 

Köszönjük a rendezvény megvalósításához nyújtott támogatást! 

 

 

Visegrád, 2018. szeptember 13. 

 

 

Cseke László 

Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. 

https://socfest.hu/kultura/visegradi-palotajatekok-hagyd-hogy-beszippantson-az-ido-vakuum/
https://socfest.hu/kultura/visegradi-palotajatekok-hagyd-hogy-beszippantson-az-ido-vakuum/
https://www.youtube.com/watch?v=M3ltjAKLswk
https://en.calameo.com/read/0047731756d04f99d05d6

