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1. A pályázati téma megvalósulásának körülményei, részletes leírás
A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok Közép-Európa egyik legnagyobb szabadtéri középkori
hagyományőrző rendezvénye, melyre 2014-ben 30. alkalommal került sor. A 3 napos történelmi
hagyományőrző és kulturális fesztivál – mely elsősorban a magyar és közép-európai történelemben
kiemelkedő 14-15. századot mutatja be, s állítja példaként a ma embere elé - egyedülálló hiteles
történelmi környezetben várta ebben az évben is a középkori történelem és kultúra iránt érdeklődő
magyar s külföldi vendégeket, tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtva minden korosztálynak.
Főbb helyszínek és a programelemek bemutatása
Lovagi tornapálya (a Királyi Palota eredeti tornapályája)
A rendezvény keretét a nemzetközi lovagi torna adta, melyre a 3 nap alatt 10 alkalommal került sor.
Három különböző felépítésű lovagi tornát rendeztünk, melyekből „Kázmér lengyel király lovagi
tornája” 1 órás, „Károly Róbert magyar király lovagi tornája” a hagyományos teljes műsorral 1,5
órás volt. „János cseh király lovagi tornáját” péntek és szombat este 21 órai kezdettel rendeztük meg,
látványos fáklyás műsorral.
A lovagi tornák során íjászbemutatók, lovas és gyalogos küzdelem, solymászbemutató, a visegrádi
apródképző bemutatója, táncbemutatók, az olaszországi Quattro Castello városából érkezett
zászlóforgatók programja és látványos csatajelenet zajlott több száz magyarországi és külföldi
szereplő részvételével. Itt zajlottak a bemutatók között a Palotajátékokon évek óta szereplő
hagyományos viadalok, például a kosztümös íjászverseny, középkori labdajáték, valamint a kosztümös
élősakk-verseny és a solymászbemutató is.
Királyi Borudvar és Középkori Étterem (a Királyi Palota alsó fogadóudvarán)
A Királyi Borudvar a palota reprezentatív alsó fogadóudvarán 2014-ben már 8. alkalommal várta
különleges bor- és ételkínálattal, valamint színvonalas színpadi műsorokkal a vendégeket egészen éjjel
23-24 óráig. Csütörtök este, a „nulladik napon” ültetett középkori lakomát rendeztünk, pénteken és
szombaton este a fáklyás lovagi tornák után koncertekkel, táncházzal vártuk a Borudvarba látogatókat.
A Szabadtéri színpad (Fő u. 45. szám alatt) régizenei koncertek, táncbemutatók, bábszínház és lovagi
bemutatók várták a közönséget naponta 10 és 18-19 óra között.

Kirakodó vásár és mesterségek bemutatói
A vásár több mint 100 vásározóval és tucatnyi vendéglátó egységgel várta a látogatókat, egységes
megjelenéssel és minőségi portékákkal. A vásári forgatagban egész nap utcazenészek, komédiások és
középkori életképek szórakoztatták a vendégeket.
„Élő” lovagi tábor és küzdőtér (Városi park, platánsor)
A városi parkban középkori katonai tábor épült, ahol vendégeink betekintést nyerhettek a lovagi élet
mindennapjaiba és kipróbálhatták a kor fegyvereit. A tábor küzdőterén, szombaton és vasárnap az
immár harmadik alkalommal megrendezett Visegrádi Viadalok elnevezésű történelmi párviadalversenyen mérhették össze tudásukat a versenyre jelentkezők két kategóriában (pajzs+kard és féder). A
verseny lebonyolítását a korhűségre való törekvés és biztonság jegyében a Magyar Buhurt Szövetség
tagjai, így többek között a Sárkányos Szövetség Lovagjai és a Ferreus Lupus Haditornász és
Hagyományőrző Egyesület vállalták.
A Salamon-torony teraszán szombaton és vasárnap régizenei koncertek, táncbemutatók, lovagi
hétpróba és nemzetközi lovagi bemutatók várták a közönséget naponta 12 és 16 óra között.
A XIV. Történelmi Bábukiállítás megrendezésére a Mátyás Király Történelmi Játszópark épületében
került sor (közös szervezésben a Mátyás Király Múzeummal, a Mátyás Király Művelődési Házzal, a
Szent György Lovagrenddel és a Kiss Áron Magyar Játéktársasággal).
Városközponti rendezvénytér
Szombat este 19 órától a Rátkai Márton Színházi Műhely szervezésében és előadásában a „Csák
végnapjai” című történelmi dráma bemutatójára került sor. Ugyanitt péntek és szombat este (a
színházi bemutatót követően) könnyűzenei koncertek is szórakoztatták a közönséget.
2. Tapasztalatok, eredményesség, szakmai hatás
Elmondhatjuk, hogy 2014-ben is a megszokott színvonalon tudtuk megrendezni fesztiválunkat. A
8669 db-os jegyeladás, valamint az átadott visegrádi és egyéb tiszteletjegyek száma és a parkolási,
szállásadói adatok alapján becsült, a rendezvény hétvégéje alatt a városba érkező kb. 30-35.000 összes
vendég mutatja, hogy továbbra is nagy az igény a színvonalas történelmi hagyományőrző
rendezvényekre. Mivel szerencsére a kánikula ebben az évben is elkerült bennünket, a 2013-ban újra
emelkedésnek indult jegyeladás idén számottevően tovább emelkedett. A pénteki esős időjárástól
eltekintve optimális körülmények között rendezhettük meg Visegrád legnagyobb programját, és
mintegy 25 %-kal több látogató érkezett a Palotajátékokra, mint az előző évben. A nézőszám további
növekedése azért is fontos jelzés számunkra, mert bizonyítja, hogy a 2011-ben és 2012-ben tapasztalt
alacsonyabb látogatottságának a családok anyagi helyzete, valamint a marketingtevékenységre
fordítható szűkös keretünk mellett elsősorban a kánikula volt az oka. Nézőközönségünk összetétele
azt is mutatja, hogy évről-évre egyre több a külföldről érkező vendég – kiemelendő itt a Közép- és
Nyugat Szlovákiából érkezők egyre növekvő aránya -, valamint, hogy az eddig jellemzően családi és
baráti körök mellett a szervezett magyarországi és külföldi csoportok száma is számottevő. A

csoportok szervezésében nagy segítségünkre volt a helyi TDM szervezet, a Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület, mely már 2013 őszétől megkezdte programcsomagjai kiajánlását,
melyekben a Palotajátékok is szerepelt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermek és fiatal
látogasson el városunkba és a rendezvényre, ezért továbbra is megtartottuk a nyitott lelátóra szóló 100
forintos – jelképes – gyermekbelépőt, melyet 6 és 14 éves kor között lehetett igénybe venni. 6 éves kor
alatt a gyermekek részére a lovagi torna megtekintése továbbra is ingyenes volt, csakúgy, mint a
fogyatékkal élők és kísérőjük, valamint az előre bejelentkezett gyermekotthonok lakói és kísérőik
számára is.
A több száz magyarországi szereplő mellett a külföldi, valamint a határon túli magyarlakta
területekről érkező fellépők száma is nőtt a korábbi évekhez képest: Lengyelországból, Csehországból,
Szlovákiából, Olaszországból, Németországból, Szerbiából, Szlovéniából és Ausztriából is érkeztek
hagyományőrző csoportok. Csehországból immár 14. alkalommal látogattak el hozzánk a Memento
mori hagyományőrző csoport páncélos lovagjai, Olaszországból testvérvárosunk Lanciano
küldöttségével ismét eljött Quattro Castella város zászlóforgató csapata, a „Maestá della Battaglia”,
akik már többször, így 2014-ben is megnyerték az olasz nemzeti bajnokságot. A lengyel királyt és
díszes kíséretét megszemélyesítő hagyományőrző csoport szintén 14. alkalommal érkezett Tarnówból.
További fellépő csoportok érkeztek a vajdasági Zomborból és Zentáról, Belgrádból (Svibor
Lovagrend), a szlovéniai Bledből, valamint a Felvidék és Erdély több településéről.
Főheroldjaink, Papp János és fia Papp Dániel színművész a korábbi években megszokott
színvonalon, fantasztikus energiával vettek részt mindhárom nap programjaiban. A 30. Palotajátékok
alkalmából városunk polgármestere díszoklevéllel köszöntötte Papp Jánost, aki immár 30 éve, a
kezdetektől aktív résztvevője és elmaradhatatlan „hangja” a rendezvénynek.
A fesztivál elkészítésében és lebonyolításában több évtizedes kulturális, rendezvényszervező
tapasztalattal bíró civil szervezetek, intézmények, valamint hazai és nemzetközi partnerek vettek részt
helyi önkéntesekkel együttműködve. Ezeknek a közreműködőknek az elkötelezettsége és
önzetlensége, valamint a visegrádi és környékbeli lakosok töretlen lelkesedése és hozzájárulása
garancia arra, hogy a nehézségek ellenére folytathassuk a munkát, s történelmi hagyományainkat a
fiatalabb generációk számára is élvezetes és mindenki számára elérhető formában mutathassuk be.
Ezért továbbra is arra törekszünk, hogy rendezvényünk során megtaláljuk a kellő pénzügyi egyensúlyt
a díjtalanul látogatható programok számának és színvonalának fenntartása és további fejlesztése
mellett. Az elmúlt két év tapasztalatai azt is mutatják, hogy a közösségi média marketingben betöltött
szerepe megkerülhetetlen, így a várhatóan 2015 elejére megújuló honlapunk mellett Facebook
oldalunk folyamatos frissítésével, különböző akciókkal, nyereményjátékokkal év közben is
megpróbáljuk a figyelem középpontjában tartani fesztiválunkat, valamint a történelmi
hagyományőrzés fontosságát.
A Palotajátékok mind Visegrád adottságai, mind a város történelmi és kulturális hagyományai
folytán egyike Magyarország legjelentősebb történelmi hagyományőrző rendezvényeinek. Ugyan az
utóbbi években egyre több helyen rendeznek történelmi hagyományőrző rendezvényeket, várjátékokat,
elmondhatjuk, hogy a Palotajátékok, mind nagyságánál, összetettségénél, mind „koránál” fogva
központi szerepet tölt be a középkori hagyományőrzéssel foglalkozó csoportok életében. A

Magyarországról és külföldről évek óta visszajáró partnerekkel való együttműködés így kiemelten
fontos, hiszen egy ilyen nagyszabású, Európa kulturális sokszínűségét bemutató rendezvény mind a
résztvevők, mind az idelátogatók számára egyetemes értékeket közvetít. Az együttműködés
lehetőséget ad arra, hogy kapcsolati rendszereinket egymással megosztva új partneri lehetőségeket
találjunk, ami mind a Palotajátékok, mind a térség, valamint partnereink rendezvényeinek,
munkájának fejlődését szolgálja.

