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S z a k m a i  b e s z á m o l ó   

a  3 1 .  Vi s e g r á d i  N e m z e t k ö z i  P a l o t a j á t é k o k r ó l  
 

 

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

Pályázati azonosító: 3707/12208 

Megítélt támogatás: 2.000.000,- Ft 

Honlap: www.palotajatekok.hu 

Facebook: Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok (hivatalos) 

 

1.  A pályázati téma megvalósulásának körülményei, részletes leírás 
 

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok Közép-Európa egyik legnagyobb szabadtéri középkori 

hagyományőrző rendezvénye, melyre idén 31. 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 és 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 ezúttal is 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 Castella 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, buszkasi, valamint a 

kosztümös élősakk-verseny és a külön programelemként szereplő „Ölyvek, héják, sólymok…” 

címmel több solymász közreműködésével megrendezett solymászbemutató is.  
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Királyi Borudvar és Középkori Étterem (a Királyi Palota alsó fogadóudvarán) 
 

A Királyi Borudvar a palota reprezentatív alsó fogadóudvarán 2015-ben már 9. alkalommal várta 

különleges bor- és ételkínálattal, valamint színvonalas színpadi műsorokkal a vendégeket. Csütörtök 

este ültetett középkori lakomát rendeztünk, pénteken és szombaton este a fáklyás lovagi tornák után 

koncertekkel, táncházzal vártuk a Borudvarba látogatókat egészen hajnali 2 óráig. 

 

Résztvevő borászatok, kereskedők:   
 

Tiffán’s Pince, Villány 

Monavin-Pro, Ménes-Tokaj-Gyöngyöstarján 

Dúzsi Pince, Szekszárd 

Zsirai Pincészet, Tokaj-Somló-Villány 

Linnbrunn Pincészet, Villány 

Cseri Pincészet, Pannonhalma 

Tornai Pincészet, Somló 

Hilltop Juhász Borház, Neszmély 

RegalVino, Sümeg-Kötcse-Soltvadkert-Eger 

Vineum Borház, Tállya 

 

A Szabadtéri színpadon régizenei koncertek, táncbemutatók, bábszínház és táncbemutatók várták a 

közönséget naponta 10 és 18 óra között.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirakodó vásár és mesterségek bemutatói 
  

A vásár több mint 100 vásározóval és vendéglátóval 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 a negyedik alkalommal megrendezett Visegrádi Viadalok 

elnevezésű történelmi párviadal-versenyen mérhették össze tudásukat a 

versenyre jelentkezők két kategóriában (pajzs+kard és féder). A 3 napos 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.  
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A Salamon-torony teraszán szombaton és vasárnap régizenei koncertek, 

táncbemutatók, a nézők bevonásával megrendezett lovagi hétpróba és 

nemzetközi lovagi bemutatók várták a közönséget naponta 12 és 16 óra 

között.   

  

 

A XVI. 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). 

 

Palotaház 
 

A Palotaház udvarán naponta több alkalommal régizenei koncertek szórakoztatták a vendégeket. 

 

2. Tapasztalatok, eredményesség, szakmai hatás 

 

A Palotajátékok mind Visegrád adottságai, mind a város történelmi és kulturális hagyományai folytán 

egyike Magyarország legjelentősebb történelmi hagyományőrző rendezvényeinek, és nagyságánál, 

összetettségénél és „koránál” fogva is központi szerepet tölt be a középkori hagyományőrzéssel 

foglalkozó csoportok életében. A rendezvény magas színvonalát és nemzetközi elismertségét 

bizonyítja, hogy 2009-ben felvételt nyert a Történelmi Játékok Nemzetközi Szövetségébe, valamint, 

hogy 2015-ben EFFE Label (Europe for Festivals, Festivals for Europe) minősítést kapott. 
 

 

2015-ben a megszokott színvonalon és optimális időjárási 

körülmények között tudtuk megrendezni fesztiválunkat. Az idén 

8.051 db-os jegyeladás, az átadott visegrádi és más 

tiszteletjegyek száma, valamint a parkolási, szállásadói adatok 

alapján becsült, a rendezvény hétvégéje alatt a városba érkező 

kb. 30.000 összes vendég mutatja, hogy továbbra is nagy igény 

van a színvonalas történelmi hagyományőrző rendezvényekre. 

Nézőközönségünk összetétele azt is mutatja, hogy évről-évre 

egyre több a külföldről érkező vendég – kiemelendő itt a Közép- és Nyugat Szlovákiából érkezők 

növekvő aránya -, emellett tovább emelkedett az előre bejelentkezett, szervezett magyarországi és 

külföldi csoportok száma is. A csoportok szervezésében nagy segítségünkre volt a helyi TDM 

szervezet, a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 

Egyesület. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több 

gyermek látogasson el családjával városunkba és a 

rendezvényre, ezért 6 éves kor alatt a gyermekek részére a 

lovagi torna megtekintése továbbra is ingyenes volt. 

Hagyományainknak megfelelően a fogyatékkal élők és 

kísérőik, valamint az előre bejelentkezett gyermekotthonok 

lakói számára is díjtalan volt a torna megtekintése, melynek 

köszönhetően ebben az évben kb. 450 főt tudtunk fogadni.  
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A több száz magyarországi szereplő mellett a külföldi, valamint a határon túli magyarlakta 

területekről érkező fellépők száma is nőtt: Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, 

Olaszországból, Németországból, Szerbiából, Szlovéniából, Ausztriából, Erdélyből, s idén első 

alkalommal Oroszországból is érkeztek hagyományőrző csoportok. Csehországból immár 15. 

alkalommal látogattak el hozzánk a Memento mori hagyományőrző csoport páncélos lovagjai, 

Olaszországból testvérvárosunk Lanciano város 

küldöttségével ismét eljött Quattro Castella város 

zászlóforgató csapata, a „Maestá della Battaglia. A lengyel 

királyt és díszes kíséretét megszemélyesítő hagyományőrző 

csoport szintén 15. alkalommal érkezett Tarnówból. A 

szlovéniai Bledből érkezett lovagok és táncosok a Salamon-

torony teraszán tartottak színvonalas bemutatókat. Idén is 

kimagasló teljesítményt nyújtott a marcelházai Fekete 

Sólymok íjászcsapata, a Pozsonyból érkezett szlovák Szent Galahad Lovagrend, valamint a Kassai 

Iskola Sereghy Zoltán vezette csoportja és a felvidéki Gútáról érkezett, szintén a Kassai Iskolához 

tartozó Vermes István lovas csapata is. Főheroldjaink, Papp János és fia Papp Dániel színművészek a 

korábbi években megszokott színvonalon, fantasztikus energiával vettek részt mindhárom nap 

programjaiban.  

 

A Magyarországról és külföldről évek óta visszajáró 

partnerekkel való együttműködés kiemelten fontos, hiszen egy 

ilyen jellegű, 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. A 

magyarországi rendezvények hosszú sora mellett külföldi példaként 

megemlíthetjük a lanciano-i Mastrogiurato hagyományőrző rendezvényét, a 

debnoi ill. sydlowi történelmi fesztiválokat Lengyelországban, a Bledben 

(Szlovénia), Belgrádban, Smederevo-ban és Európa más városaiban zajló 

rendezvényeket, melyeken a visegrádi Szent György Lovagrend tagjai mellett 

a Palotajátékok más résztvevői közül is sokan részt vesznek. 

 

A fesztivál előkészítésében és lebonyolításában több évtizedes kulturális, rendezvényszervező 

tapasztalattal bíró civil szervezetek, intézmények, valamint hazai és nemzetközi partnerek vettek 

részt ebben az évben is 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 évek tapasztalatai azt is mutatják, hogy a 
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közösségi média marketingben betöltött szerepe megkerülhetetlen, így megújult honlapunk mellett 

Facebook oldalunk folyamatos frissítésével, különböző akciókkal, nyereményjátékokkal év közben is 

a figyelem középpontjában tartjuk fesztiválunkat, valamint a történelmi hagyományőrzés 

fontosságát.  
 

 

 
 

3.  Helyszín adatok 

 

Helyszín: Visegrád – Királyi palota lovagi tornapályája és alsó fogadóudvara 

   Mátyás Király Történelmi Játszópark épülete 

Platánsor és városi park 

Szabadtéri színpad (Fő u. 45.) 

        Salamon-torony  

        Fő utca teljes hossza a Mozi köztől a Mátyás-szoborig 

Palotaház 

    

Időpont: 2015. július 10-12. 

 

Szervezők, partnerszervezetek 

Pro Visegrád Nonprofit Kft. – főszervező 

Visegrád Város Önkormányzata  

Szent György Lovagrend 

MNM Mátyás Király Múzeum 

Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár  

Associazione Culturale Il Mastrogiurato (Lanciano - Olaszország)  

Muzeum Okregowe w Tarnówie (Lengyelország) 

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület  

Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 

Visegrádi Sportegyesület Sakk Szakosztálya  

Ördögszekér Bt.  
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Fellépők és résztvevők Magyarországról (kb. 800 fő) 

Papp János és Papp Dániel színművészek, főheroldok 

Madarász Arnold - királyi herold 

Bódy Gergely színművész - ceremóniamester  

Haramza Márk és Haramza Klára lovas hagyományőrzők (Nagykozár)  

Szabó László, Kovács Ervin, Krekács Zoltán solymászok  

Tisza Zoltán, Marek István – lovas párviadal és bemutató, kopjatörés 

Békéscsabai Történelmi Íjászkör 

Börzsöny Nehézgyalogság (Szob) 

Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület 

Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület   

Északi Gárda – NordeGard (Budapest) 

Fekete Hollók Rendje (Kaposvár)  

Fekete Sereg Lovagrend (Kaposvár) 

Ferreus Lupus Haditornász és Hagyományőrző Egyesület (Budapest) 

Füzéri Várvédő Egyesület 

Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület (Szentes) 

Hunyadi János Szabad Lovagjai (Dombóvár) 

Maróti Hagyományőrző Egyesület (Gyula) 

Ordo Equites Honoris (Budapest) 

Oroszlánszív Lovagrend (Szeged) 

Societas Draconistrarum - Sárkányos Szövetség Lovagjai (Cegléd)  

Szabad Lovagok Rendje (Kisújszállás)  

Szentesi Szabad Vitézek  

Szent György Lovagrend (Visegrád, Szombathely, Felvidék) 

Szent György Lovagrend Apródképzője  

Visegrádi Doboscsapat 

Vörös Oroszlán Lovagrend (Maglód) 

és sokan mások... 
 

Külföldi, külhoni fellépők (kb. 200 fő) 

Associazione Culturale „Il Mastrogiurato” (Lanciano, IT) 

Sbandieratori e Musici di Lanciano (Lanciano, IT) 

Sbandieratori Contrada Monticelli: „Maestá della Battaglia” (Quattro Castello, IT) 

Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub (Marcelháza, SK)  

Kassai Lovasíjász Iskola, Sereghy Törzs (Komárom, SK) 

Kassai Lovasíjász Iskola, Vermes Törzs (Gúta, SK) 

Szent Galahad Lovagrend (Pozsony, SK) 

Arany Griff Rend (Székelyudvarhely, RO) 

Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület (Nagybánya, RO) 

Igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja (Bled, SLO)  

Memento mori (Úhersky Ostroh, CZ)  

Znamenska Bogatirskaya Zastava (RUS) 

Ritterschaft zu Hohenstein (Hohenstein-Ernstthal, D) 
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SVIBOR - Srpsko vitesko borenje (Belgrád, SRB)  

Tarnówi Középkori Hagyományőrzők (Tarnów, PL)  

 

Régizene- és táncegyüttesek, előadók, bábszínház (kb. 80 fő) 

Agyagbanda együttes 

Alexander Horsch  

Art Kommandó Interaktív Színpad utcaszínháza  

Balog Péter kobozművész 

Gál Hedda énekes 

Hollóének Hungarica régizene-együttes 

Kátai Zoltán énekmondó 

Primavera táncegyüttes  

Řemdih (Csehország) 

Susato régizene-együttes  

Szelindek zenekar 

Szimbola zenekar 

Maszk Bábszínház  
 

 

A rendezvényre látogatók száma (az eladott jegyek, a tiszteletjegyek és becsült adatok alapján)  

kb. 30.000 fő. 

 

Sajtóbeszámolók a rendezvényről: 
 

http://www.holmagazin.hu/cikk/penzugyileg-is-sikeres-a-xxxi-visegradi-nemzetkozi-palotajatekok 

http://euroastra.hu/node/93740 

http://www.dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=6083 

 

Beszámoló és fotódokumentáció elérési útja: 
 

http://palotajatekok.hu/tamogatoink, http://palotajatekok.hu/galeria 

http://www.visegrad.hu/content/visegrad//1454/nka-szoveges-beszamolo.pdf 

http://www.visegrad.hu/palotajatekok-2014-julius-11-13- 

 

 

Köszönjük a rendezvény megvalósításához nyújtott támogatást! 

 

 

Visegrád, 2015. augusztus 26. 

 

 

 

Cseke László 

Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. 

http://www.holmagazin.hu/cikk/penzugyileg-is-sikeres-a-xxxi-visegradi-nemzetkozi-palotajatekok
http://euroastra.hu/node/93740
http://www.dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=6083
http://palotajatekok.hu/tamogatoink
http://palotajatekok.hu/galeria
http://www.visegrad.hu/content/visegrad/1454/nka-szoveges-beszamolo.pdf
http://www.visegrad.hu/palotajatekok-2014-julius-11-13-
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X X X I I .  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 6 .  j ú l i u s  8 - 1 0 . )  

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: 206107/12559 

Megítélt támogatás: 1.000.000,- Ft 

Honlap: www.palotajatekok.hu 

Facebook: Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok (hivatalos) 

 

1.  A pályázati téma megvalósulásának körülményei, részletes leírás 
 

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok Közép-Európa egyik legnagyobb szabadtéri középkori 

hagyományőrző rendezvénye, melyre idén 32. alkalommal került sor. A 3 napos történelmi 

hagyományőrző és kulturális fesztivál – mely elsősorban a magyar és közép-európai történelemben 

kiemelkedő XIV-XV. századot mutatja be és állítja példaként a ma embere elé - egyedülálló hiteles 

történelmi környezetben várta 2016-ban is a középkori történelem és kultúra iránt érdeklődő magyar és 

külföldi vendégeket, tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtva minden korosztálynak.  

Ebben az évben a MNM Mátyás Király Múzeumával létrejött példaértékű együttműködésnek 

köszönhetően a királyi palota reprezentatív épülete és reneszánsz kertje is megnyílt a Palotajátékok 

látogatói előtt, akik a történelmi falak közt korhű enteriőrökben élvezhették az ott zajló különleges 

hangulatú programokat, többek között régizenei koncerteket, kosztümös tárlatvezetéseket és látványos 

középkori konyhai bemutatót. 

 

Főbb helyszínek és a programelemek bemutatása 
 

Lovagi tornapálya  
 

A rendezvény keretét ezúttal is a nemzetközi lovagi torna adta, 

melyre a fesztivál 3 napja alatt 11 alkalommal került sor a királyi 

palota eredeti tornapályáján. Három különböző felépítésű lovagi 

tornát rendeztünk, melyekből „Kázmér lengyel király lovagi 

tornája” 50 perces, „Károly Róbert magyar király lovagi tornája” 

a hagyományos teljes műsorral közel 1,5 órás volt. „János cseh 

király lovagi tornáját” péntek és szombat este 21 órai kezdettel 

rendeztük meg, látványos fáklyás bemutatókkal.  
 

A lovagi tornák során íjászbemutatók, lovas és gyalogos küzdelem, 

solymászbemutató, a visegrádi apródképző bemutatója, táncosok 

műsora, az olaszországi Lanciano-ból és az umbriai Narniból érkezett 

zászlóforgatók programja és csatajelenetek zajlottak több száz 

magyarországi és külföldi kosztümös szereplő részvételével. Ugyanitt 

került sor a lovagi bemutatók között a Palotajátékok programjában évek 

óta szereplő hagyományos viadalokra is, mint a kosztümös íjászverseny, 

a középkori ütős labdajáték, a buszkasi és a kosztümös élősakk-verseny.  
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Királyi palota épületegyüttese 
 

A nyitónapot megelőzően, július 7-én megemlékezést tartottunk a királyi palotában a Visegrádi 

Együttműködés 25. évfordulója tiszteletére, majd a V4 országok 

meghívott képviselői megkoszorúzták a Kőtár bejáratánál 

található emléktáblát. A koszorúzáson, majd a Királyi 

Borudvarban tartott V4 ünnepi vacsorán Jeszenszky Géza volt 

külügyminiszter, szlovák részről Marián Varga nagykövet-

helyettes és Gabriel Hushegyi a Szlovák Intézet igazgatója, 

lengyel részről Roman Kowalski, Lengyelország budapesti 

nagykövete, cseh részről pedig  Milan Šimko konzul is részt vett.  

 

 

A fesztivál három napja alatt a palota épülete és kertje reggeltől késő estig fogadta a Palotajátékok 

látogatóit, akik a régizenei koncertek és az izgalmas kosztümös tárlatvezetések mellett egy igazi középkori 

konyha működésébe, a kápolnateraszon felépült középkori katonai táborban pedig a lovagi élet 

mindennapjaiba is betekintést nyerhettek. A tábor küzdőterén történelmi párviadal-versenyen mérték 

össze tudásukat a versenyre jelentkezők, a palota reneszánsz kertjében pedig a SAGA harcművészeti 

iskolája tartott hiteles középkori források alapján összeállított harcászati bemutatókat. 
  

 

 

Királyi Borudvar és Középkori Étterem  

A Királyi Borudvar a palota reprezentatív alsó fogadóudvarán idén 10. alkalommal várta különleges bor- 

és ételkínálattal, valamint színvonalas színpadi műsorokkal a vendégeket. Csütörtök este középkori 

lakomát tartottunk, melyre meghívtuk a visegrádi országok képviselőit is. Pénteken és szombaton az esti 

fáklyás lovagi tornák után régizenei koncertekkel és táncházzal vártuk a Borudvarba látogatókat egészen 

hajnali 2 óráig.  

 

Bemutatkozó borászatok, kereskedők:   
 

Tiffán’s Pince, Villány 

Monavin-Pro, Ménes-Tokaj-Gyöngyöstarján 

Egly Pincészet, Sümeg 

Szivek Pince, Kesztölc 

Linbrunn Pincészet, Villány 

Vértes Birtok, Etyek 

Vineum Borház, Tállya 

Bor és Más, Franciaország 

Revolution WineZ, Mátra-Bükk-Tokaj  
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A szabadtéri színpadon régizenei 

koncertek, középkori táncbemutatók, 

komédiások előadásai és gyermek 

bábszínház várta a közönséget naponta 10 és 

18 óra között.  

 

 

A Történelmi Bábukiállítás megrendezésére a Mátyás Király Történelmi Játszópark épületében került 

sor (közös szervezésben a Mátyás Király Múzeummal, a Mátyás Király Művelődési Házzal és a Szent 

György Lovagrenddel és a Kiss Áron Magyar Játéktársasággal). 

 

Kézműves vásár és mesterségek bemutatói 
  

A fesztivál három napjára ebben az évben a V4-ek utcájává változott a Fő utca egy része, ahol az egyes 

országok bemutatták kultúrájukat, gasztronómiájukat és turisztikai kínálatukat. A kézműves vásár több 

mint 100 vásározóval és vendéglátóval várta a látogatókat, egységes megjelenéssel és minőségi portékákkal. 

A vásári forgatagban egész nap utcazenészek és komédiások szórakoztatták a vendégeket, a városi parkban 

pedig kézműves mesterek tartottak bemutatót. 

  

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

megrendezett lovagi hétpróba és nemzetközi lovagi bemutatók várták a közönséget. SSzombaton és 

vasárnap az érdeklődők szakavatott régészek és muzeológusok segítségével tekinthették meg a torony 

helytörténeti kiállításait. 

 

2. Tapasztalatok, eredményesség, szakmai hatás 

  

A Palotajátékok egyike Magyarország legjelentősebb 

történelmi hagyományőrző rendezvényeinek és 

központi szerepet tölt be a középkori 

hagyományőrzéssel foglalkozó csoportok és a 

középkori kultúra iránt érdeklődő nézőközönség 

életében. A rendezvény magas színvonalát és 

nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy felvételt 

nyert a Történelmi Játékok Nemzetközi Szövetségébe, 

valamint 2015-ben EFFE Label (Europe for Festivals, 

Festivals for Europe) minősítést kapott. 
 

2016-ban jelentős változtatásokra és újításokra került sor a fesztivál fenntartható tervezése és fejlesztése 

érdekében, ami elsősorban a rendezvény szerkezetét és helyszíneit érintette. Ebben az évben a fesztivál 

területére 1.000,- Ft-os napijeggyel lehetett belépni (14 év alattiak számára ez továbbra is díjtalan volt).  
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A napi belépőjeggyel vendégeink megtekinthették a királyi palota és a Salamon-torony kiállításait és az ott 

zajló programokat, valamint a Borudvar, a szabadtéri színpad, a vásár és a park programjait is. A lovagi 

tornákra külön belépőjegy szólt, amit a fesztivál területén belül is megvásárolhattak az érdeklődők. 

Látogatóink számos jegyvásárlási kedvezménnyel élhettek: a lovagi tornákra szóló elővételi jegyet, bérletet, 

előre bejelentett csoportos jegyet vásárlók számára ingyenesen biztosítottuk a napijegyet, a 

tömegközlekedéssel (VOLÁN, MÁV) érkezők a szolgáltatókkal kötött szerződések értelmében utazási 

kedvezményt kaptak.  
 

Ugyan előzetes felméréseink és más fesztiválszervezők tapasztalatai szerint egy ilyen változtatás rövidtávon 

a látogatószám visszaesését okozhatja, idei látogatószámunk azt mutatta, hogy nagyarányú csökkenésre 

szerencsére nem került sor. A rendezvényt megelőző hónapokban reklámtevékenységünk fontos részét 

képezte ugyanis, hogy a fesztiválterületre szóló napijeggyel járó előnyöket, újdonságokat, valamint a 

kedvezményes lehetőségeket kiemeljük. Ebben segítségünkre voltak partnereink és a marketingmunkát 3 

éve szervező és támogató PR cég is.  
  

Tapasztalataink szerint évről-évre egyre több a külföldről érkező látogató. 

A térség közelsége miatt kiemelendő a Közép- és Nyugat Szlovákiából 

érkezők növekvő száma, akik eléréséhez felvidéki médiafelületeken is 

jelentetünk meg hirdetéseket magyar és szlovák nyelven is. Emellett idén 

tovább emelkedett az előre bejelentkezett gyermek és felnőtt csoportok 

száma, a kedvezményeknek is köszönhetően. A csoportok szervezésében 

és az információs munkában nagy segítségünkre volt a helyi TDM szervezet, a Visegrád és Környéke 

Turisztikai és Marketing Egyesület.  
 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermek látogasson 

el családjával városunkba és a rendezvényre, ezért a 

fesztiválterületre való belépés mellett a 6 éves kor alatti gyermekek 

számára a korábbi évekhez hasonlóan a lovagi torna megtekintése is 

ingyenes volt. 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. 

 

 

A közel 750 magyarországi szereplő mellett a külföldi, valamint a határon túli magyarlakta területekről 

érkező fellépők száma 230 fő volt: Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Olaszországból, 

Németországból, Szerbiából, Szlovéniából, Ausztriából és Erdélyből is érkeztek hagyományőrző 

csoportok. Csehországból 16. alkalommal látogattak el hozzánk a Memento mori hagyományőrző csoport 

páncélos lovagjai, csakúgy, mint a lengyel királyt és kíséretét megszemélyesítő 

tarnówi hagyományőrző csoport fellépői. Olaszországból testvérvárosunk 

Lanciano város küldöttségével ebben az évben először látogatott el Visegrádra 

látványos bemutatójával az umbriai Narni városának zászlóforgató csapata. A 

szlovéniai Bledből érkezett lovagok és táncosok a Salamon-torony küzdőterén 

tartottak színvonalas bemutatókat és a megszokott magas színvonalú műsorral 

érkezett újra 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.  
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A Magyarországról és külföldről évek óta visszajáró partnerekkel való együttműködés lehetőséget ad arra, 

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

Palotajátékok, másrészt a település és a térség, valamint partnereink rendezvényeinek, munkájának 

fejlődését is segíti. A magyarországi rendezvények hosszú sora mellett külföldi példaként a lanciano-i 

Mastrogiurato hagyományőrző rendezvényét említhetjük meg, Debno és Sydlow 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 fesztivál előkészítésében és lebonyolításában több évtizedes kulturális, rendezvényszervező tapasztalattal 

bíró civil szervezetek, intézmények, valamint hazai és nemzetközi partnerek vettek részt ebben az évben is 

önkéntesekkel együttműködve. A közreműködőknek és 

szereplőknek az elkötelezettsége, valamint a visegrádi és 

környékbeli lakosok töretlen lelkesedése és hozzájárulása garancia 

arra, hogy a folytathassuk a munkát, és történelmi 

hagyományainkat a fiatalabb generációk számára is élvezetes és 

mindenki számára elérhető formában mutathassuk be. Az elmúlt 

évek tapasztalatai azt is mutatják, hogy a közösségi média 

marketingben betöltött szerepe kulcsfontosságú, így honlapunk 

mellett Facebook oldalunk folyamatos frissítésével, különböző akciókkal, hirdetésekkel, 

nyereményjátékokkal év közben is a figyelem középpontjában tartjuk a Palotajátékokat és a történelmi 

hagyományőrzés fontosságát.  

 

3.  Helyszín adatok 
 

 

MNM Mátyás Király Múzeum, királyi palota épületegyüttese 

Királyi palota lovagi tornapályája 

MNM Mátyás Király Múzeuma, Salamon-torony  

Mátyás Király Történelmi Játszópark épülete (Bábukiállítás) 

Platánsor és városi park 

Szabadtéri színpad (Fő u. 45.) 

Fő utca (a nagy parkolótól a Mátyás-szoborig) 

    

 

Szervezők, partnerszervezetek 
 

Pro Visegrád Nonprofit Kft. – főszervező 

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület  

Visegrád Város Önkormányzata  

MNM Mátyás Király Múzeum 

Szent György Lovagrend 

Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár  

Associazione Culturale Il Mastrogiurato (Lanciano - Olaszország)  

Muzeum Okregowe w Tarnówie (Lengyelország) 

Ördögszekér Bt.  
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Fellépők és résztvevők Magyarországról (kb. 750 fő) 
 

Papp János és Papp Dániel színművészek, főheroldok  

Bódy Gergely színművész – ceremóniamester (Salamon-torony)  

Madarász Arnold - királyi herold 

Békéscsabai Történelmi Íjászkör 

Börzsöny Nehézgyalogság (Szob) 

Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület  

Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület   

Farkasok Íjász Egyesület (Budapest) 

Fekete Sereg Lovagrend (Kaposvár) 

Füzéri Várvédő Egyesület 

Haramza Márk és Haramza Klára (Nagykozár)  

Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület (Szentes) 

Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület (Gyula) 

Kovács Ervin, Baán Péter solymászok  

Oroszlánszív Lovagrend (Szeged) 

Pannon Vitézlő Oskola Egyesület (Ráckeve) 

SAGA Európai Középkori Harcművészetek Iskolája (Budapest) 

Szabad Lovagok Rendje (Kisújszállás)  

Szent György Lovagrend (Visegrád, Felvidék) 

Szent György Lovagrend Apródképzője (Visegrád) 

Tisza Zoltán, Marek István – lovas párviadal, kopjatörés 

Visegrádi Doboscsapat 

Vörös Oroszlán Lovagrend (Maglód) 

és sokan mások... 

 

Külföldi, külhoni fellépők (kb. 230 fő) 
 

Associazione Culturale „Il Mastrogiurato” (Lanciano, IT)  

Sbandieratori e Musici di Lanciano (Lanciano, IT) 

Sbandieratori Fraporta Narni (IT) 

Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub (Marcelháza, SK)  

Kassai Lovasíjász Iskola, Sereghy Törzs (Komárom, SK) 

Kassai Lovasíjász Iskola, Vermes Törzs (Gúta, SK) 

Szent Galahad Lovagrend (Pozsony, SK) 

Igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja (Bled, SLO)  

Memento mori (Úhersky Ostroh, CZ)  

El Baterista, Trommler Verein Historisches Riedenburg (DE) 

Ritterschaft zu Hohenstein (Hohenstein-Ernstthal, DE) 

SVIBOR - Srpsko vitesko borenje (Belgrád, SRB)  

Tarnówi Középkori Hagyományőrzők (Tarnów, PL)  

Zoboraljai Apródképző Iskola (SK) 

 

 

 

https://www.facebook.com/TrommlerVereinHistorischesRiedenburg/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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Régizene- és táncegyüttesek, előadók, bábszínház (kb. 80 fő) 
 

Agyagbanda együttes 

Alexander Horsch énekes-zenész 

Aranyalma együttes 

Balog Péter kobozművész 

Hollóének Hungarica régizene-együttes 

Inoka Péter és Valkó Bence interaktív utcaszínháza  

Maszk Bábszínház  

Misztrál együttes 

Řemdih (Csehország) 

Sic Transit együttes 

Susato régizene-együttes  

Szelindek zenekar 

Szimbola zenekar 

 

A fesztivál látogatóinak száma (a kiadott karszalagok száma alapján): 18.500 fő 

Ebből a lovagi tornákra jegyet váltók száma (6 év felettiek): 7.380 fő 

Közreműködők (fellépők, rendezők, önkéntesek, kézművesek, vásárosok, stb.): 1.760 fő 

 

Beszámolók a rendezvényről: 
 

http://alfahir.hu/hetvegen_irany_visegrad_irany_a_kozepkor 

http://cornandsoda.com/visegradi-palotajatekok-elmenybeszamolo/ 

http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=4530 

http://felvidek.ma/2016/07/zoboralji-aprodok-is-felvonultak-a-visegradi-palotajatekokon/ 

http://gondola.hu/cikkek/101724-Az_igazi_Europa_kepviseloi_Visegradon.html 

http://www.linbrunn.hu/2016/07/12/ott-volt-a-linbrunn-a-visegradi-nemzetkozi-palotajatekokon/ 

http://mno.hu/velemeny/vivat-visegrad-1352100 

http://oslovma.hu/index.php/en/kultura/156-kultura2-kultura2/1356-medzinarodne-palacove-hry-vo-

vyehrade-2016 

 

Szakmai beszámoló és fotódokumentáció elérési útja: 
 

http://palotajatekok.hu/tamogatoink; http://palotajatekok.hu/galeria 

http://www.visegrad.hu/content/visegrad//1454/nka-szoveges-beszamolo.pdf 

 

Fotók:  

Baksa Gábor, Béli Balázs, Gróf  Péter, Kónya Beáta, Kővári Studio, Lénárd Tamás 

 

Köszönjük a rendezvény megvalósításához nyújtott támogatást! 

 

 

Visegrád, 2016. szeptember 8. 

 

Cseke László 

Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. 

http://alfahir.hu/hetvegen_irany_visegrad_irany_a_kozepkor
http://cornandsoda.com/visegradi-palotajatekok-elmenybeszamolo/
http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=4530
http://felvidek.ma/2016/07/zoboralji-aprodok-is-felvonultak-a-visegradi-palotajatekokon/
http://gondola.hu/cikkek/101724-Az_igazi_Europa_kepviseloi_Visegradon.html
http://www.linbrunn.hu/2016/07/12/ott-volt-a-linbrunn-a-visegradi-nemzetkozi-palotajatekokon/
http://mno.hu/velemeny/vivat-visegrad-1352100
http://oslovma.hu/index.php/en/kultura/156-kultura2-kultura2/1356-medzinarodne-palacove-hry-vo-vyehrade-2016
http://oslovma.hu/index.php/en/kultura/156-kultura2-kultura2/1356-medzinarodne-palacove-hry-vo-vyehrade-2016
http://palotajatekok.hu/tamogatoink
http://palotajatekok.hu/galeria
http://www.visegrad.hu/content/visegrad/1454/nka-szoveges-beszamolo.pdf
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X X X I I .  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 6 .  j ú l i u s  8 - 1 0 . )  

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: 777107/00970 

Megítélt támogatás: 3.000.000,- Ft 

Honlap: www.palotajatekok.hu 

Facebook: Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok (hivatalos) 

 

1.  A pályázati téma megvalósulásának körülményei, részletes leírás 
 

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok Közép-Európa egyik legnagyobb szabadtéri középkori 

hagyományőrző rendezvénye, melyre idén 32. alkalommal került sor. A 3 napos történelmi 

hagyományőrző és kulturális fesztivál – mely elsősorban a magyar és közép-európai történelemben 

kiemelkedő XIV-XV. századot mutatja be és állítja példaként a ma embere elé - egyedülálló hiteles 

történelmi környezetben várta 2016-ban is a középkori történelem és kultúra iránt érdeklődő magyar és 

külföldi vendégeket, tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtva minden korosztálynak.  

Ebben az évben a MNM Mátyás Király Múzeumával létrejött példaértékű együttműködésnek 

köszönhetően a királyi palota reprezentatív épülete és reneszánsz kertje is megnyílt a Palotajátékok 

látogatói előtt, akik a történelmi falak közt korhű enteriőrökben élvezhették az ott zajló különleges 

hangulatú programokat, többek között régizenei koncerteket, kosztümös tárlatvezetéseket és látványos 

középkori konyhai bemutatót. 

 

Főbb helyszínek és a programelemek bemutatása 
 

Lovagi tornapálya  
 

A rendezvény keretét ezúttal is a nemzetközi lovagi torna adta, 

melyre a fesztivál 3 napja alatt 11 alkalommal került sor a királyi 

palota eredeti tornapályáján. Három különböző felépítésű lovagi 

tornát rendeztünk, melyekből „Kázmér lengyel király lovagi 

tornája” 50 perces, „Károly Róbert magyar király lovagi tornája” 

a hagyományos teljes műsorral közel 1,5 órás volt. „János cseh 

király lovagi tornáját” péntek és szombat este 21 órai kezdettel 

rendeztük meg, látványos fáklyás bemutatókkal.  
 

A lovagi tornák során íjászbemutatók, lovas és gyalogos küzdelem, 

solymászbemutató, a visegrádi apródképző bemutatója, táncosok 

műsora, az olaszországi Lanciano-ból és az umbriai Narniból érkezett 

zászlóforgatók programja és csatajelenetek zajlottak több száz 

magyarországi és külföldi kosztümös szereplő részvételével. Ugyanitt 

került sor a lovagi bemutatók között a Palotajátékok programjában évek 

óta szereplő hagyományos viadalokra is, mint a kosztümös íjászverseny, 

a középkori ütős labdajáték, a buszkasi és a kosztümös élősakk-verseny.  
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Királyi palota épületegyüttese 
 

A nyitónapot megelőzően, július 7-én megemlékezést tartottunk a királyi palotában a Visegrádi 

Együttműködés 25. évfordulója tiszteletére, majd a V4 országok 

meghívott képviselői megkoszorúzták a Kőtár bejáratánál 

található emléktáblát. A koszorúzáson, majd a Királyi 

Borudvarban tartott V4 ünnepi vacsorán Jeszenszky Géza volt 

külügyminiszter, szlovák részről Marián Varga nagykövet-

helyettes és Gabriel Hushegyi a Szlovák Intézet igazgatója, 

lengyel részről Roman Kowalski, Lengyelország budapesti 

nagykövete, cseh részről pedig  Milan Šimko konzul is részt vett.  

 

 

A fesztivál három napja alatt a palota épülete és kertje reggeltől késő estig fogadta a Palotajátékok 

látogatóit, akik a régizenei koncertek és az izgalmas kosztümös tárlatvezetések mellett egy igazi középkori 

konyha működésébe, a kápolnateraszon felépült középkori katonai táborban pedig a lovagi élet 

mindennapjaiba is betekintést nyerhettek. A tábor küzdőterén történelmi párviadal-versenyen mérték 

össze tudásukat a versenyre jelentkezők, a palota reneszánsz kertjében pedig a SAGA harcművészeti 

iskolája tartott hiteles középkori források alapján összeállított harcászati bemutatókat. 
  

 

 

Királyi Borudvar és Középkori Étterem  

A Királyi Borudvar a palota reprezentatív alsó fogadóudvarán idén 10. alkalommal várta különleges bor- 

és ételkínálattal, valamint színvonalas színpadi műsorokkal a vendégeket. Csütörtök este középkori 

lakomát tartottunk, melyre meghívtuk a visegrádi országok képviselőit is. Pénteken és szombaton az esti 

fáklyás lovagi tornák után régizenei koncertekkel és táncházzal vártuk a Borudvarba látogatókat egészen 

hajnali 2 óráig.  

 

Bemutatkozó borászatok, kereskedők:   
 

Tiffán’s Pince, Villány 

Monavin-Pro, Ménes-Tokaj-Gyöngyöstarján 

Egly Pincészet, Sümeg 

Szivek Pince, Kesztölc 

Linbrunn Pincészet, Villány 

Vértes Birtok, Etyek 

Vineum Borház, Tállya 

Bor és Más, Franciaország 

Revolution WineZ, Mátra-Bükk-Tokaj  
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A szabadtéri színpadon régizenei 

koncertek, középkori táncbemutatók, 

komédiások előadásai és gyermek 

bábszínház várta a közönséget naponta 10 és 

18 óra között.  

 

 

A Történelmi Bábukiállítás megrendezésére a Mátyás Király Történelmi Játszópark épületében került 

sor (közös szervezésben a Mátyás Király Múzeummal, a Mátyás Király Művelődési Házzal és a Szent 

György Lovagrenddel és a Kiss Áron Magyar Játéktársasággal). 

 

Kézműves vásár és mesterségek bemutatói 
  

A fesztivál három napjára ebben az évben a V4-ek utcájává változott a Fő utca egy része, ahol az egyes 

országok bemutatták kultúrájukat, gasztronómiájukat és turisztikai kínálatukat. A kézműves vásár több 

mint 100 vásározóval és vendéglátóval várta a látogatókat, egységes megjelenéssel és minőségi portékákkal. 

A vásári forgatagban egész nap utcazenészek és komédiások szórakoztatták a vendégeket, a városi parkban 

pedig kézműves mesterek tartottak bemutatót. 

  

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

megrendezett lovagi hétpróba és nemzetközi lovagi bemutatók várták a közönséget. SSzombaton és 

vasárnap az érdeklődők szakavatott régészek és muzeológusok segítségével tekinthették meg a torony 

helytörténeti kiállításait. 

 

2. Tapasztalatok, eredményesség, szakmai hatás 

  

A Palotajátékok egyike Magyarország legjelentősebb 

történelmi hagyományőrző rendezvényeinek és 

központi szerepet tölt be a középkori 

hagyományőrzéssel foglalkozó csoportok és a 

középkori kultúra iránt érdeklődő nézőközönség 

életében. A rendezvény magas színvonalát és 

nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy felvételt 

nyert a Történelmi Játékok Nemzetközi Szövetségébe, 

valamint 2015-ben EFFE Label (Europe for Festivals, 

Festivals for Europe) minősítést kapott. 
 

2016-ban jelentős változtatásokra és újításokra került sor a fesztivál fenntartható tervezése és fejlesztése 

érdekében, ami elsősorban a rendezvény szerkezetét és helyszíneit érintette. Ebben az évben a fesztivál 

területére 1.000,- Ft-os napijeggyel lehetett belépni (14 év alattiak számára ez továbbra is díjtalan volt).  
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A napi belépőjeggyel vendégeink megtekinthették a királyi palota és a Salamon-torony kiállításait és az ott 

zajló programokat, valamint a Borudvar, a szabadtéri színpad, a vásár és a park programjait is. A lovagi 

tornákra külön belépőjegy szólt, amit a fesztivál területén belül is megvásárolhattak az érdeklődők. 

Látogatóink számos jegyvásárlási kedvezménnyel élhettek: a lovagi tornákra szóló elővételi jegyet, bérletet, 

előre bejelentett csoportos jegyet vásárlók számára ingyenesen biztosítottuk a napijegyet, a 

tömegközlekedéssel (VOLÁN, MÁV) érkezők a szolgáltatókkal kötött szerződések értelmében utazási 

kedvezményt kaptak.  
 

Ugyan előzetes felméréseink és más fesztiválszervezők tapasztalatai szerint egy ilyen változtatás rövidtávon 

a látogatószám visszaesését okozhatja, idei látogatószámunk azt mutatta, hogy nagyarányú csökkenésre 

szerencsére nem került sor. A rendezvényt megelőző hónapokban reklámtevékenységünk fontos részét 

képezte ugyanis, hogy a fesztiválterületre szóló napijeggyel járó előnyöket, újdonságokat, valamint a 

kedvezményes lehetőségeket kiemeljük. Ebben segítségünkre voltak partnereink és a marketingmunkát 3 

éve szervező és támogató PR cég is.  
  

Tapasztalataink szerint évről-évre egyre több a külföldről érkező látogató. 

A térség közelsége miatt kiemelendő a Közép- és Nyugat Szlovákiából 

érkezők növekvő száma, akik eléréséhez felvidéki médiafelületeken is 

jelentetünk meg hirdetéseket magyar és szlovák nyelven is. Emellett idén 

tovább emelkedett az előre bejelentkezett gyermek és felnőtt csoportok 

száma, a kedvezményeknek is köszönhetően. A csoportok szervezésében 

és az információs munkában nagy segítségünkre volt a helyi TDM szervezet, a Visegrád és Környéke 

Turisztikai és Marketing Egyesület.  
 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermek látogasson 

el családjával városunkba és a rendezvényre, ezért a 

fesztiválterületre való belépés mellett a 6 éves kor alatti gyermekek 

számára a korábbi évekhez hasonlóan a lovagi torna megtekintése is 

ingyenes volt. 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. 

 

 

A közel 750 magyarországi szereplő mellett a külföldi, valamint a határon túli magyarlakta területekről 

érkező fellépők száma 230 fő volt: Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Olaszországból, 

Németországból, Szerbiából, Szlovéniából, Ausztriából és Erdélyből is érkeztek hagyományőrző 

csoportok. Csehországból 16. alkalommal látogattak el hozzánk a Memento mori hagyományőrző csoport 

páncélos lovagjai, csakúgy, mint a lengyel királyt és kíséretét megszemélyesítő 

tarnówi hagyományőrző csoport fellépői. Olaszországból testvérvárosunk 

Lanciano város küldöttségével ebben az évben először látogatott el Visegrádra 

látványos bemutatójával az umbriai Narni városának zászlóforgató csapata. A 

szlovéniai Bledből érkezett lovagok és táncosok a Salamon-torony küzdőterén 

tartottak színvonalas bemutatókat és a megszokott magas színvonalú műsorral 

érkezett újra 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.  
 



5 

A Magyarországról és külföldről évek óta visszajáró partnerekkel való együttműködés lehetőséget ad arra, 

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

Palotajátékok, másrészt a település és a térség, valamint partnereink rendezvényeinek, munkájának 

fejlődését is segíti. A magyarországi rendezvények hosszú sora mellett külföldi példaként a lanciano-i 

Mastrogiurato hagyományőrző rendezvényét említhetjük meg, Debno és Sydlow 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 fesztivál előkészítésében és lebonyolításában több évtizedes kulturális, rendezvényszervező tapasztalattal 

bíró civil szervezetek, intézmények, valamint hazai és nemzetközi partnerek vettek részt ebben az évben is 

önkéntesekkel együttműködve. A közreműködőknek és 

szereplőknek az elkötelezettsége, valamint a visegrádi és 

környékbeli lakosok töretlen lelkesedése és hozzájárulása garancia 

arra, hogy a folytathassuk a munkát, és történelmi 

hagyományainkat a fiatalabb generációk számára is élvezetes és 

mindenki számára elérhető formában mutathassuk be. Az elmúlt 

évek tapasztalatai azt is mutatják, hogy a közösségi média 

marketingben betöltött szerepe kulcsfontosságú, így honlapunk 

mellett Facebook oldalunk folyamatos frissítésével, különböző akciókkal, hirdetésekkel, 

nyereményjátékokkal év közben is a figyelem középpontjában tartjuk a Palotajátékokat és a történelmi 

hagyományőrzés fontosságát.  

 

3. Turisztikai hatások 
 

A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület az egyik legfontosabb partnerünk a 

Palotajátékokhoz kapcsolódó marketing, a látogatók tájékoztatása, valamint a helyi és környékbeli 

szállásadókkal, vendéglátókkal, szabadidős és szórakoztató centrumokkal való kapcsolattartás terén. Az 

iroda munkatársai részt vesznek az előkészítő munkákban (pl. utazási, turisztikai kiállításokon való 

rendszeres megjelenés, csoportok szervezése, programcsomagok összeállítása, szállásfoglalás a fellépők és 

látogatók részére, jegyek, bérletek kiajánlása és értékesítése, stb.), a rendezvény lebonyolításában 

(információs standok működtetése), valamint a fesztivál tapasztalatainak kiértékelésében. Az 

együttműködésnek köszönhetően a korábbinál még hatékonyabbá vált a rendezvény sikeres és 

zökkenőmentes lebonyolításához szükséges háttérmunkák szervezése és összefogása.  

Alig 1.800 lakosú városunkban különböző kategóriájú szálláshelyeken közel 1.600 vendégágy található.  A 

Palotajátékok ideje alatt (mely minden évben július második hétvégéjére esik, így a szállásadók és 

szálláskeresők számára is tervezhető és kiszámítható) a hotelek, panziók, vendégházak és kempingek szinte 

100%-ig telítettek, melyet az is mutat, hogy erre a hétvégére nem csak a látogatóknak, hanem a 

szervezőknek is már hónapokkal korábban érdemes a szobákat lefoglalni. A szálláshelyek többségének 

csomagajánlataiban ezen a hétvégén szerepel a Palotajátékok is, így az itt éjszakázó vendégek 

kedvezményes áron tekinthetik meg a fesztivál programjait. A vendéglátóhelyek és a szabadidős 

centrumok számára szintén kiemelt időszak ez, hiszen az idén közel 20.000 látogató egy része a 

fesztiválprogramok megtekintése mellett más szolgáltatásokat is szívesen igénybe vesz, ami visszahat a 

turisztikai kínálat bővítésének és fejlesztésének igényére is. 
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Helyszín adatok 
 

 

MNM Mátyás Király Múzeum, királyi palota épületegyüttese 

Királyi palota lovagi tornapályája 

MNM Mátyás Király Múzeuma, Salamon-torony  

Mátyás Király Történelmi Játszópark épülete (Bábukiállítás) 

Platánsor és városi park 

Szabadtéri színpad (Fő u. 45.) 

Fő utca (a nagy parkolótól a Mátyás-szoborig) 

    

 

Szervezők, partnerszervezetek 
 

Pro Visegrád Nonprofit Kft. – főszervező 

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület  

Visegrád Város Önkormányzata  

MNM Mátyás Király Múzeum 

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. 750 fő) 
 

Papp János és Papp Dániel színművészek, főheroldok  

Bódy Gergely színművész – ceremóniamester (Salamon-torony)  

Madarász Arnold - királyi herold 

Békéscsabai Történelmi Íjászkör 

Börzsöny Nehézgyalogság (Szob) 

Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület  

Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület   

Farkasok Íjász Egyesület (Budapest) 

Fekete Sereg Lovagrend (Kaposvár) 

Füzéri Várvédő Egyesület 

Haramza Márk és Haramza Klára (Nagykozár)  

Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület (Szentes) 

Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület (Gyula) 

Kovács Ervin, Baán Péter solymászok  

Oroszlánszív Lovagrend (Szeged) 

Pannon Vitézlő Oskola Egyesület (Ráckeve) 

SAGA Európai Középkori Harcművészetek Iskolája (Budapest) 

Szabad Lovagok Rendje (Kisújszállás)  

Szent György Lovagrend (Visegrád, Felvidék) 

Szent György Lovagrend Apródképzője (Visegrád) 

Tisza Zoltán, Marek István – lovas párviadal, kopjatörés 
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Visegrádi Doboscsapat 

Vörös Oroszlán Lovagrend (Maglód) 

és sokan mások... 

 

Külföldi, külhoni fellépők (kb. 230 fő) 
 

Associazione Culturale „Il Mastrogiurato” (Lanciano, IT)  

Sbandieratori e Musici di Lanciano (Lanciano, IT) 

Sbandieratori Fraporta Narni (IT) 

Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub (Marcelháza, SK)  

Kassai Lovasíjász Iskola, Sereghy Törzs (Komárom, SK) 

Kassai Lovasíjász Iskola, Vermes Törzs (Gúta, SK) 

Szent Galahad Lovagrend (Pozsony, SK) 

Igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja (Bled, SLO)  

Memento mori (Úhersky Ostroh, CZ)  

El Baterista, Trommler Verein Historisches Riedenburg (DE) 

Ritterschaft zu Hohenstein (Hohenstein-Ernstthal, DE) 

SVIBOR - Srpsko vitesko borenje (Belgrád, SRB)  

Tarnówi Középkori Hagyományőrzők (Tarnów, PL)  

Zoboraljai Apródképző Iskola (SK) 

 
 

Régizene- és táncegyüttesek, előadók, bábszínház (kb. 80 fő) 
 

Agyagbanda együttes 

Alexander Horsch énekes-zenész 

Aranyalma együttes 

Balog Péter kobozművész 

Hollóének Hungarica régizene-együttes 

Inoka Péter és Valkó Bence interaktív utcaszínháza  

Maszk Bábszínház  

Misztrál együttes 

Řemdih (Csehország) 

Sic Transit együttes 

Susato régizene-együttes  

Szelindek zenekar 

Szimbola zenekar 

 

A fesztivál látogatóinak száma (a kiadott karszalagok száma alapján): 18.500 fő 

Ebből a lovagi tornákra jegyet váltók száma (6 év felettiek): 7.380 fő 

Közreműködők (fellépők, rendezők, önkéntesek, kézművesek, vásárosok, stb.): 1.760 fő 

 

TV-, videó beszámolók: 
 

http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=4530 

http://www.atv.hu/videok/video-20160914-visegradi-palotajatekok-2016-09-14 

http://www.echotv.hu/video/115340/20160915_Hazahuzo_ajanlo 

https://www.facebook.com/TrommlerVereinHistorischesRiedenburg/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=4530
http://www.atv.hu/videok/video-20160914-visegradi-palotajatekok-2016-09-14
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Beszámolók a rendezvényről: 
 

http://alfahir.hu/hetvegen_irany_visegrad_irany_a_kozepkor 

http://cornandsoda.com/visegradi-palotajatekok-elmenybeszamolo/ 

http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=4530 

http://felvidek.ma/2016/07/zoboralji-aprodok-is-felvonultak-a-visegradi-palotajatekokon/ 

http://gondola.hu/cikkek/101724-Az_igazi_Europa_kepviseloi_Visegradon.html 

http://www.linbrunn.hu/2016/07/12/ott-volt-a-linbrunn-a-visegradi-nemzetkozi-palotajatekokon/ 

http://mno.hu/velemeny/vivat-visegrad-1352100 

http://oslovma.hu/index.php/en/kultura/156-kultura2-kultura2/1356-medzinarodne-palacove-hry-vo-

vyehrade-2016 

 

Szakmai beszámoló és fotódokumentáció elérési útja: 
 

http://palotajatekok.hu/tamogatoink; http://palotajatekok.hu/galeria 

 

 

Fotók:  

Baksa Gábor, Béli Balázs, Gróf  Péter, Kónya Beáta, Kővári Studio, Lénárd Tamás 

 

Köszönjük a rendezvény megvalósításához nyújtott támogatást! 

 

 

 

Visegrád, 2016. október 9. 

 

 

 

Cseke László 

Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. 

http://alfahir.hu/hetvegen_irany_visegrad_irany_a_kozepkor
http://cornandsoda.com/visegradi-palotajatekok-elmenybeszamolo/
http://danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=4530
http://felvidek.ma/2016/07/zoboralji-aprodok-is-felvonultak-a-visegradi-palotajatekokon/
http://gondola.hu/cikkek/101724-Az_igazi_Europa_kepviseloi_Visegradon.html
http://www.linbrunn.hu/2016/07/12/ott-volt-a-linbrunn-a-visegradi-nemzetkozi-palotajatekokon/
http://mno.hu/velemeny/vivat-visegrad-1352100
http://oslovma.hu/index.php/en/kultura/156-kultura2-kultura2/1356-medzinarodne-palacove-hry-vo-vyehrade-2016
http://oslovma.hu/index.php/en/kultura/156-kultura2-kultura2/1356-medzinarodne-palacove-hry-vo-vyehrade-2016
http://palotajatekok.hu/tamogatoink
http://palotajatekok.hu/galeria


 

XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 

 

A KIRÁLYI PALOTA PROGRAMJA 

 

2016. július 8. péntek 
 

10:30 Hollóének Hungarica (Herkules-kút) 

11:00 Remdih együttes (Herkules-kút) 

11:30 Susato régizene együttes (Herkules-kút) 

14:45 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút) 

15:15  „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a palota lakosztályában  

Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt. 

16:15 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsőjénél 

19:00 Susato régizene együttes (Herkules-kút) 

19:30 Agyagbanda (Herkules-kút) 
 

Egész nap zajló program: 

9:00-20:00 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon 
 

 

2016. július 9. szombat 
 

10:00 Vár Kommandó 

10:30 Agyagbanda (Herkules-kút) 

11:00  Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsőjénél 

12:00  A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében 

12:30  Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota gyümölcsös kertjének teraszán 

14:00  „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a palota lakosztályában 

  Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt 

15:00 Agyagbanda (Herkules-kút) 

15:30 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút) 

16:00  Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsőjénél 

17:00  Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota gyümölcsös kertjének teraszán 

17:30  A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében 

18:00  Susato régizene együttes (Herkules-kút) 

18:30  Aranyalma együttes (Herkules-kút) 

19:30  Agyagbanda (Herkules-kút) 
 

Egész nap zajló programok: 

9:00-20:00 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon 

10:00-18:00   "Virtuális várak" - filmvetítés a Nagyteremben 

11:00-18:00 Középkori fegyversátor a palota középkori kertjében 

11:00-18:00 Királyi konyha működés közben 
 

 

 

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 

 



 

XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
 

A KIRÁLYI PALOTA PROGRAMJA 
 

 

2016. július 9. szombat 
 

10:00 Vár Kommandó 

10:30 Agyagbanda (Herkules-kút) 

11:00  Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsőjénél 

12:00  A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében 

12:30  Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota gyümölcsös kertjének teraszán 

14:00  „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a palota lakosztályában 

  Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt 

15:00 Agyagbanda (Herkules-kút) 

15:30 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút) 

16:00  Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsőjénél 

17:00  Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota gyümölcsös kertjének teraszán 

17:30  A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében 

18:00  Susato régizene együttes (Herkules-kút) 

18:30  Aranyalma együttes (Herkules-kút) 

19:30  Agyagbanda (Herkules-kút) 
 

Egész nap zajló programok: 

09:00 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon 

10:00  "Virtuális várak" - filmvetítés a Nagyteremben 

11:00  Középkori fegyversátor a palota középkori kertjében 

11:00 Királyi konyha működés közben 
 

2016. július 10. vasárnap 
 

09:30 Agyagbanda (Herkules-kút) 

10:00 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút) 

11:00  Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt 

12:00  A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében 

12:30 „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a palota lakosztályában 

  Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt 

13:30 Remdih együttes (Herkules-kút) 

14:00 Szelindek együttes (Herkules-kút) 

14:40  A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója a palota középkori kertjében 

15:30  Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt 

16:30  Hollóének Hungarica (Herkules-kút) 
 

Egész nap zajló programok: 

9:00-20:00 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon 

10:00-18:00   "Virtuális várak" – filmvetítés a Nagyteremben 

11:00-18:00 Középkori fegyversátor a palota középkori kertjében 

11:00-18:00 Királyi konyha működés közben 

 

    A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 



 

XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
 

A KIRÁLYI BORUDVAR PROGRAMJA 
 

 

 

2016. július 8. péntek 
 

13:00 Susato régizene együttes 

13:30 Remdih együttes 

14:00 Szelindek együttes 

14:30 Alex Horsch 

16:00 Hollóének Hungarica 

16:30 Vár Kommandó 

18:20 Agyagbanda 

21:50 Esti koncertek: Szimbola, Szelindek, Hollóének Hungarica, Remdih 
 

 

 
 

2016. július 9. szombat  
 

13:00 Susato régizene együttes 

15:20 Aranyalma együttes 

17:30 Szelindek együttes 

19:20 Balog Péter kobozművész 

20:00 Misztrál együttes 

21:50 Esti koncertek: Szimbola, Szelindek 

Hollóének Hungarica, Remdih 
 

 

 

 

 
 

2016. július 10. vasárnap 
 

12:00 Hollóének Hungarica 

13:00 Susato régizene együttes 

16:00 Szelindek együttes 

 

 

 

 

 

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!   

 



 

XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
 

PARKSZÍNPAD MŰSORA 

 
 

 

  2016. július 8. péntek 
 

10:00 Balog Péter kobozművész 

11:00 Agyagbanda 

12:00 Alex Horsch 

13:00 Hollóének Hungarica 

14:00 Vár Kommandó 

15:00 Maszk bábszínház: „Mátyás király bolondos bolondja” 

16:00 Remdih együttes 

16:30 Susato régizene együttes 

17:00 Szelindek együttes 

18:00 Sic Transit együttes 

 

 

2016. július 9. szombat 
 

10:00 Aranyalma együttes 

11:00 Maszk bábszínház – „Szamárcsel” 

12:00 Remdih együttes 

12:30 Alex Horsch 

13:00 Balog Péter kobozművész 

14:00 Szelindek együttes 

15:00 Alex Horsch 

15:30 Susato régizene együttes 

16:00 Remdih együttes 

17:00 Vár Kommandó 

18:00 Agyagbanda 
 

 

2016. július 10. vasárnap 
 

10:00 Susato régizene együttes 

11:00 Maszk bábszínház: „Nyakigláb, Csupaháj, meg Málészáj”  

12:30 Szelindek együttes 

13:00 Alex Horsch 

13:30 Agyagbanda 

14:00 Balog Péter kobozművész 

14:30  Maszk bábszínház: „A furfangos csudadoktorok” (Huszt várának regéje a kuruc korból) 

15:00 Hollóének Hungarica 

16:00 Remdih együttes 

16:30 Susato régizene együttes 

 

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 



 

XXXII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
 

SALAMON-TORONY PROGRAMJA 
 
 

2016. július 8. péntek 
 

10:00 Alex Horsch 

10:30 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület 

11:30 Balog Péter kobozművész 

13:00 Svibor szerb lovagrend 

13:30 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők 

14:00 Lovagi ötpróba 

15:00 Szelindek együttes 

16:15 Gašper Lambergar lovagjai 

16:45 Agyagbanda 
 
 

2016. július 9. szombat 
 

09:30 Susato régizene együttes 

10:00 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület 

10:30 Alex Horsch 

11:30 Szelindek együttes 

12:30 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők 

13:00 Aranyalma együttes 

13:30 Svibor szerb lovagrend 

14:00 Lovagi ötpróba 

15:00 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban, gyülekezés a pénztárnál 

16:00 Gašper Lambergar lovagjai 

16:30 Agyagbanda 

17:30 Remdih együttes 
 

 

2016. július 10. vasárnap 
 

10:00 Alex Horsch 

11:00 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület 

11:30 Remdih együttes 

12:00 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők 

12:30 Balog Péter kobozművész 

13:00 Svibor szerb lovagrend 

13:40  Tárlatvezetés a Salamon-toronyban, gyülekezés a pénztárnál 

14:30 Lovagi ötpróba 

15:30 Agyagbanda 
 

 

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 

 



Lovagi torna pálya programja

júliuS 8.  Péntek

1430– Királyi menet

1500–1550 Kázmér lengyel király lovagi tornája

1630–1700  Középkori labdajátékok

1700–1820 Károly Róbert magyar király tornája

2030–  Fáklyás felvonulás a templomtól a királyi palotáig

2100–2150 János cseh király lovagi tornája

júliuS 9.  Szombat

1030– Királyi menet

1100–1150 Kázmér lengyel király lovagi tornája

1330–1400 Kosztümös élő sakk

1400–1520 Károly Róbert magyar király lovagi tornája

1600–1720 Károly Róbert magyar király lovagi tornája

1800–1920 Károly Róbert magyar király lovagi tornája

2030 Fáklyás felvonulás a templomtól a királyi palotáig

2100–2150 János cseh király lovagi tornája

júliuS 10.  vaSárnaP

1030– Királyi menet

1100–1150 Kázmér lengyel király lovagi tornája

1330–1430 Történelmi íjászverseny

1430–1550 Károly Róbert magyar király lovagi tornája

1700–1820 Károly Róbert magyar király lovagi tornája, fi nálé

Belépojegy árak

naPi beléPŐjegy

 14 éves kortól:  .............................1 000 Ft
 14 év alatt:  ...................................ingyenes

A jeggyel a vásár, a királyi palota és a palotában zajló programok (a lovagi tor-
nák kivételével), a Királyi Borudvar, a Salamon-torony kiállításai és a toronynál 
lévő küzdőtér programjai, valamint a Parkszínpad programjai tekinthetők meg.

beléPŐjegy a lovagi tornákra

kázmér lengyel király lovagi tornája
 ny i to t t  l e lá tó : 
 felnőtt: ........................................  2 000 Ft
 gyermek (6–14 év):  ........................  500 Ft
 f ede t t  l e lá tó :
 felnőtt:  .......................................  3 000 Ft 
 gyermek (6–14 év):  ......................1 000 Ft

károly róbert magyar király lovagi tornája
 ny i to t t  l e lá tó : 
 felnőtt:  .......................................  2 500 Ft 
 gyermek: (6–14 év):  ........................ 500 Ft 
 f ede t t  l e lá tó : 
 felnőtt:  .......................................  3 500 Ft 
 gyermek: (6–14 év):  ..................... 1 000 Ft

jánoS CSeH király lovagi tornája
 felnőtt:  .......................................  2 000 Ft
 gyermek (6–14 év): .........................  500 Ft

bérletek*

 családi bérlet (2 felnőtt és legfeljebb 
 4 gyermek részére): ..................... 18 000 Ft
 felnőtt bérlet:  ............................  6 000 Ft
 gyermek bérlet:  .........................  3 000 Ft

A bérlet érvényes a rendezvény mindhárom napján, 1 Károly Róbert 
és 3 bármely más tetszőleges előadásra.

* Kiemelt kedvezmény: a bérlet megvásárlása esetén 
a napi belépőjegyet ingyen biztosítjuk! 

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

2 016.
JÚ L I U S

8 –10.
MEGÚJULT

HELYSZÍN
EK

Visegrádi
N E M Z E T K Ö Z I

Palotajátékok

PROGR AMOK

A lovagi tornák fellépoi

kázmér lengyel király lovagi tornája: Kassai Lajos lovasíjász 
világbajnok bemutatója, Solymászbemutató, Primavera tánc-
együttes, Sereghy Törzs csatajelenet, Haramza Márk lovasbe-
mutatója, Szent György Lovagrend-apródok, Olasz zászlósok, 
Lengyel lovagok, Primavera táncegyüttes, Lovas párviadal, Csata

Károly Róbert magyar király lovagi tornája: Kassai Lajos 
lovasíjász világbajnok bemutatója, Solymászbemutató, Sereghy 
Törzs csatajelenet, Fekete Sólymok Íjászcsapata, Vermes 
lovasíjász törzs, Primavera táncegyüttes, Szent György Lovagrend-
apródok, Haramza Márk lovasbemutatója, Olasz zászlósok, 
Primavera táncegyüttes, Gyalogos lovagi torna, Kopjatörés, Csata

János cseh király lovagi tornája: Fekete Sólymok Íjász-
csapata, Solymászbemutató, Primavera táncegyüttes, Vermes 
lovasíjász törzs, Memento Mori, Haramza Márk lovasbemu-
tatója, Szent György Lovagrend – apródok-lovagok, Csata

VNP PROGRAMFÜZET 2016..indd   1 2016. 06. 20.   10:19



Sal amon-torony (lel átóS udvar)
0930–1000 Susato Régizene együttes
1000–1030 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület
1030–1100 Alex Horsch
1130–1200 Szelindek együttes
1230–1300 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők
1300–1330 Aranyalma együttes
1330–1400 Svibor szerb lovagrend
1400–1500 Lovagi ötpróba
1500–1535 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban, gyülekezés a Salamon-

torony pénztáránál.
1600 –1630 Gašper Lambergar lovagjai
1630–1700 Agyagbanda
1730–1800 Remdih együttes

ParkSzínPad
1000–1030 Aranyalma
1100–1145 Maszk bábszínház – „Szamárcsel”
1200–1230 Remdih együttes
1230–1300 Alex Horsch
1300–1330 Balog Péter kobozművész
1400–1430 Szelindek együttes
1500–1530 Alex Horsch
1530–1600 Susato Régizene együttes
1600–1630 Remdih együttes
1700–1730 Vár Kommandó
1800–1830 Agyagbanda

vaSárnaP, júliuS 10.
k i r á l y i  Pa l o t a

0930–1000 Agyagbanda (Herkules-kút)
1000–1030 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
1100–1200 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. 

Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt
1200–1220 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója 

a palota középkori kertjében.
1230–1300 „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a 

palota lakosztályában. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
1330–1400 Remdih együttes (Herkules-kút)
1400–1430 Szelindek együttes (Herkules-kút)
1440–1500 a SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója 

a palota középkori kertjében.
1530–1630 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. Gyüle-

kezés a palota díszlépcsője előtt.
1630–1700 Hollóének Hungarica (Herkules-kút)

Napi belépojeggyel látogatható 
programok

Péntek, júliuS 8. 
királyi Palota

1030–1100 Hollóének Hungarica (Herkules-kút)
1100–1130  Remdih együttes (Herkules-kút)
1130–1200 Susato Régizene együttes (Herkules-kút)
1445–1515 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
1515–1600 „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés a 

palota lakosztályában. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
1615–1700 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. 

Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
1900–1930 Susato Régizene együttes (Herkules-kút)
1930–2000 Agyagbanda (Herkules-kút)

egéSz naP zajló Program a Palotában
0900–2000 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon

királyi borudvar
1300–1330 Susato Régizene együttes
1330–1400 Remdih együttes
1400–1430 Szelindek együttes
1430–1500 Alex Horsch
1600–1630 Hollóének Hungarica
1630–1700 Vár Kommandó
1820–1900 Agyagbanda
2150– Szimbola, Szelindek, Hollóének Hungarica, Remdih

Sal amon-torony (lel átóS udvar)
1000–1030 Alex Horsch
1030–1100 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület
1130–1200 Balog Péter kobozművész
1300–1330 Svibor szerb lovagrend
1330–1400 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők
1400–1500 Lovagi ötpróba
1500–1530 Szelindek
1615–1645 Gašper Lambergar lovagjai
1645–1715 Agyagbanda

P a r k S z í n Pa d
1000–1030 Balog Péter kobozművész
1100–1130 Agyagbanda
1200–1230 Alex Horsch

1300–1330 Hollóének Hungarica
1400–1430 Vár Kommandó
1500–1600 Maszk bábszínház –„Mátyás király bolondos bolondja”
1600–1630 Remdih együttes
1630–1700 Susato Régizene együttes
1700–1730 Szelindek együttes
1800–1900 Sic Transit együttes

Szombat, júliuS 9.
királyi Palota

1000–1030 Vár Kommandó (Herkules-kút)
1030–1100 Agyagbanda (Herkules-kút)
1100–1200 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. 

Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
1200–1220 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója 

a palota középkori kertjében.
1230–1300 Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota 

gyümölcsös kertjének teraszán.
1400–1500 „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív tárlatvezetés 

a palota lakosztályában. Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
1500–1530 Agyagbanda (Herkules-kút)
1530–1600 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút)
1600–1700 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében. 

Gyülekezés a palota díszlépcsője előtt.
1700–1730 Reneszánsz zene a Misztrál együttes előadásában a palota 

gyümölcsös kertjének teraszán.
1730–1750 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója 

a palota középkori kertjében.
1800–1830 Susato Régizene Együttes (Herkules-kút)
1830–1900 Aranyalma együttes (Herkules-kút)
1930–2000 Agyagbanda (Herkules-kút)

egéSz naP z ajló Programok a Palotában
0900–2000 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon
1000–1800 "Virtuális várak"– a Pazirik Informatikai Kft. filmjeinek 

vetítése a NAGyTEREMBEN
1100–1800 Középkori fegyversátor a palota középkori kertjében
1100–1800 Királyi konyha működés közben

királyi borudvar
1300–1330 Susato Régizene együttes
1520–1600 Aranyalma együttes
1730–1800 Szelindek együttes
1920–1950 Balog Péter kobozművész
2000–2030 Misztrál együttes
2150– Szimbola, Szelindek, Hollóének Hungarica, Remdih

egéSz naP zajló Programok aPalotában
0900–2000 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon
1000–1800 "Virtuális várak"– a Pazirik Informatikai Kft. filmjeinek 

vetítése a Nagyteremben
1100–1800 Középkori fegyversátor a palota középkori kertjében
1100–1800 Királyi konyha működés közben

királyi borudvar
1200–1230 Hollóének Hungarica
1300–1330 Susato Régizene együttes
1600–1630 Szelindek együttes

Sal amon-torony (lel átóS udvar)
1000–1030 Alex Horsch
1100–1130 Pannon Vitézlő Oskola Egyesület
1130–1200 Remdih együttes
1200–1230 Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők
1230–1300 Balog Péter kobozművész
1300–1330 Svibor szerb lovagrend
1340–1415 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban, gyülekezés a Salamon-

torony pénztáránál.
1430–1530 Lovagi ötpróba
1530–1600 Agyagbanda

ParkSzínPad
1000–1030 Susato Régizene együttes
1100–1200 Maszk bábszínház – „Nyakigláb, Csupaháj, meg Málészáj”
1230–1300 Szelindek
1300–1330 Alex Horsch
1330–1400 Agyagbanda
1400–1430 Balog Péter kobozművész
1430–1500 Maszk bábszínház – „A furfangos csudadoktorok” (Huszt 

várának regéje a kuruc korból)
1500–1530 Hollóének Hungarica
1600–1630 Remdih együttes
1630–1700 Susato Régizene együttes

VNP PROGRAMFÜZET 2016..indd   2 2016. 06. 20.   10:19
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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: 206107/13004 

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 fesztivál – mely elsősorban 

a magyar és közép-európai történelemben kiemelkedő XIV-XV. századot mutatja be – egyedülálló, hiteles 

történelmi környezetben várta 2017-ben is a középkori történelem és kultúra iránt érdeklődő magyar és 

külföldi vendégeket, tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtva minden korosztálynak.  

A MNM Mátyás Király Múzeumával 2016-ban létrejött együttműködés sikerének köszönhetően az 

intézmény által működtetett múzeumi terek, így a Salamon-torony és küzdőtere, valamint a királyi palota 

reprezentatív épülete és reneszánsz kertje újra megnyílt a Palotajátékok látogatói előtt. Vendégeink a 

történelmi falak közt élvezhették az ott zajló utánozhatatlan 

hangulatú programokat, többek között régizenei koncerteket, 

nemzetközi hagyományőrző csoportok hadi és táncbemutatóit, 

kosztümös tárlatvezetéseket, az állandó tárlatok mellett 

megnézhették az alkalomra megnyílt kiállításokat, a hadi, 

orvostörténeti és interaktív életmód bemutatókat, valamint a 

palota eredeti középkori konyhájában az igazán egyedi és 

különleges középkori konyhai bemutatót.  

 

Főbb helyszínek és a programelemek bemutatása 
 

Lovagi tornapálya  
 

A rendezvény keretét a nemzetközi lovagi torna adta, melyre a 3 nap 

alatt 10 alkalommal került sor a királyi palota eredeti tornapályáján. 

Három különböző felépítésű lovagi tornát rendeztünk, melyekből 

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

magyar király lovagi tornája” a hagyományos, teljes műsorral közel 

1,5 órás volt. „János cseh király lovagi tornáját” péntek és szombat 

este 21 órai kezdettel rendeztük meg látványos fáklyás bemutatókkal.  



2 

A lovagi tornák során íjászbemutatók, lovas és gyalogos küzdelem, solymászbemutató, a visegrádi 

apródképző bemutatója, táncosok műsora, az olaszországi Corinaldo-ból és Montecassiano-ból érkezett 

zászlóforgatók és dobosok programja, az idén először megrendezett és hatalmas sikert aratott nemzetközi 

dobos viadalok, valamint kopjatörés és csatajelenetek zajlottak több száz magyarországi és külföldi 

kosztümös szereplő részvételével.  

 

Királyi palota épületegyüttese 
 

A fesztivál három napja alatt a palota épülete és hangulatos 

reneszánsz kertje reggeltől késő estig fogadta a Palotajátékok 

látogatóit, akik a régizenei koncertek és a kosztümös 

tárlatvezetések mellett egy igazi középkori konyha működésébe, 

a kápolnateraszon felépült középkori katonai táborban pedig a 

lovagi élet mindennapjaiba is betekintést nyerhettek. A palota 

kertjében hiteles középkori források alapján összeállított 

harcászati és orvostörténeti bemutatókat láthatott a közönség, és 

a gyermekeket középkori játszóház várta; a hercegi lakosztályban és a földszinti kerengőben pedig a 

középkor hétköznapi életének sokszínűségét, korabeli élelmiszereket és fűszereket, a pénzverdék és 

késkészítés szakmáját, valamint a XIV-XV. század fegyvereit ismerhették meg az érdeklődők. 
  

 

Királyi Borudvar és Középkori Étterem  

A Királyi Borudvar a palota fogadóudvarán 11. alkalommal várta különleges bor- és ételkínálattal, valamint 

a megszokott, színvonalas színpadi műsorokkal a vendégeket. A Palotajátékok előestéjén, csütörtök este 

fényes középkori lakomát tartottunk, melyre meghívtuk a visegrádi országok képviselőit is, kiemelt 

tekintettel a V4 soros magyar elnökségre. Pénteken és szombaton az esti fáklyás lovagi tornák után 

régizenei koncertekkel és táncházzal vártuk a Borudvarba látogatókat egészen hajnali 2 óráig. 
 

Bemutatkozó borászatok, kereskedők:   

Tiffán's Pince, Villány 

Dúzsi Pince, Szekszárd 

Transylwine Kft., Erdély 

Szívek Pincészet, Kesztölc 

Vineum Borház, Tállya 

Vinatus Pince, Villány 

Parkan Granum Terroir, Felvidék 

Katona Borház Kft., Balatonboglár 

Kősziklás Borászat, Dunaszentmiklós 

Echo Pince, Tihany-Dörgicse 
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A Parkszínpadon naponta 10 és 18 óra között magyar és külföldi előadók várták a közönséget régizenei 

koncertekkel, középkori táncbemutatókkal, utcaszínházi előadásokkal és gyermek bábszínházzal.  

 

Kézműves vásár és mesterségek bemutatói 
  

A kézműves vásár több mint 130 vásározóval és vendéglátóval várta a látogatókat, egységes megjelenéssel 

és minőségi portékákkal. A vásári forgatagban egész nap utcazenészek és komédiások szórakoztatták a 

vendégeket, a városi parkban pedig kézműves mesterek tartottak bemutatót és gyermekfoglalkozásokat. 

  

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 szakavatott régészek és muzeológusok segítségével tekinthették meg a torony 

helytörténeti kiállításait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duna mozi 

Az idén kísérleti jelleggel, a hétvége kulturális kínálata további színesítése érdekében a tavaly októberben 

újra megnyílt Duna mozit is bevontuk a rendezvény színterei közé. A Palotajátékok előestéjén és első 

napján történelmi és a V4 országokban készült filmeket vetítettünk. A közelmúltban szlovák-cseh-magyar 

koprodukcióban készült Out című film mellett az ikonikus rendező, Andrzej Wajda utolsó, Emlékképek 

című filmjét mutattuk be, magyar részről pedig Dargay Attila egyik nagy klasszikusa, a Szaffi és a 2017 

tavaszán hatalmas közönségsikert aratott Kincsem szerepelt a programban.  

 

2. Tapasztalatok, eredményesség, szakmai hatás 

  

A Palotajátékok egyike Magyarország legjelentősebb történelmi hagyományőrző rendezvényeinek, így 

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

iránt érdeklődő nézőközönség életében is.  
 

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 is. A lovagi tornákra külön belépőjegy szólt, melyet a fesztivál területén belül is 

megvásárolhattak az érdeklődők. Látogatóink a tavalyi évhez hasonlóan számos jegyvásárlási 

kedvezménnyel élhettek: a lovagi tornákra szóló elővételi jegyet, bérletet, előre bejelentett csoportos jegyet 

vásárlók számára ingyenesen biztosítottuk a napijegyet, a tömegközlekedéssel - a Mahart bizonyos 

járataival, valamint a vonattal - érkezők a szolgáltatókkal kötött szerződések értelmében utazási, vagy 

jegyvásárlási kedvezményt kaptak.  
 

Tapasztalataink szerint évről-évre egyre több a külföldről érkező látogató. A térség közelsége miatt 

kiemelendő a Közép- és Nyugat-Szlovákiából érkezők növekvő száma. Szintén jelentős az előre 
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bejelentkezett gyermek és felnőtt csoportok száma. Mindamellett fontosnak érezzük, hogy az eddigieknél 

pontosabb adatokkal rendelkezzünk, ezért közönségünk összetétele, valamint a rendezvényről alkotott 

véleménye méréséhez a rendezvényt megelőzően a Palotajátékok honlapján és Facebook oldalán kérdőívet 

tettünk közzé, melyet több mint 500-an töltöttek ki. A rendezvény ideje alatt a helyszínen jegyet 

vásárlóktól, ha lehetőség volt rá, elkértük településük irányítószámát is, melyet a látogatók közel 40 %-ától 

sikerült megkapnunk. A kérdőívek, valamint a „közönség-térkép” feldolgozása és kiértékelése jelenleg is 

folyamatban van, de már eddig is rengeteg hasznos információt szolgáltattak. 
 

Fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermek látogasson el családjával a 

rendezvényre, ezért a fesztiválterületre való belépés mellett a 6 év alatti 

gyermekek számára a lovagi torna megtekintése továbbra is ingyenes volt. 

Emellett két helyszínen játszóházzal és kézműves foglalkozásokkal vártuk a 

legfiatalabbakat, akik a palota kertjében középkori, a városi parkban pedig 

népi, valamint különleges állat és növényismereti játékokat is kipróbálhattak. 

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. 

 

A magyarországi szereplők mellett Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Olaszországból, 

Németországból, Szerbiából, Szlovéniából, Ausztriából és Erdélyből is érkeztek hagyományőrző 

csoportok. Csehországból 17. alkalommal látogattak el hozzánk a Memento mori hagyományőrző csoport 

páncélos lovagjai, csakúgy, mint a lengyel királyt és kíséretét megszemélyesítő tarnówi és debno-i 

hagyományőrző csoport fellépői. Mellettük idén először Szydlów városának lovagjai is felléptek a lovagi 

tornák programjában. Olaszországból testvérvárosunk Lanciano város küldöttségével ebben az évben a 

festői Corinaldo városka zászlóforgató csoportja érkezett hozzánk, akiket Montecassiano városának fiú és 

lány dobos csapata kísért. A szlovéniai Bledből érkezett lovagok és táncosok, valamint a szerb Svibor 

lovagjai a Salamon-torony küzdőterén 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 részt vett a játékokon.  
 

A magyar és külföldi partnerekkel való több éves 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 rendezvények 

hosszú sora 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 fesztivál előkészítésében és lebonyolításában több évtizedes kulturális, rendezvényszervező tapasztalattal 

bíró intézmények, civil szervezetek, valamint hazai és nemzetközi partnerek vettek részt ebben az évben is. 

A közreműködőknek és szereplőknek az elkötelezettsége, valamint a visegrádi és környékbeli lakosok 

lelkesedése és hozzájárulása garancia arra, hogy a folytathassuk a munkát, és történelmi hagyományainkat 

a fiatalabb generációk számára is élvezetes és mindenki számára elérhető formában mutathassuk be.  
 

A pályázati és szponzori támogatásoknak köszönhetően 2017-ben az eddigieknél több fellépőt tudtunk 

meghívni (pl. BraAgas, szydlów-i hagyományőrzők, Katáng, Kabóca Bábszínház), középkori és népi 

játszóházakat szerveztünk, valamint elkészülhetett a Palotajátékok hangulatához és jellegéhez illő beléptető 

kapu első üteme is. 
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3.  Helyszín adatok 
 

MNM Mátyás Király Múzeum, 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) 

Duna mozi (Fő u. 34.) 

    

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. 750 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   

Farkasok Íjász Egyesület (Budapest) 

Füzéri Várvédő Egyesület 

Haramza Márk és Haramza Klára (Nagykozár)  

Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület (Szentes) 

Kassai Lajos lovasíjász és tanítványai 

Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület (Gyula) 

Kóbor Lovagok (Miskolc) 

Kovács Ervin, Baán Péter solymászok  

Mare Temporis Alapítvány (Budapest) 

Mathias Rex Hagyományőrző Egyesület (Budapest)  

Oroszlánszív Lovagrend (Szeged) 

SAGA Európai Középkori Harcművészetek Iskolája (Budapest) 

Szabad Lovagok Rendje (Kisújszállás)  

Szent György Lovagrend (Visegrád, Felvidék) 

Szent György Lovagrend Apródképzője (Visegrád) 
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Tisza Zoltán, Marek István – lovas párviadal, kopjatörés 

Visegrádi Doboscsapat 

Vörös Oroszlán Lovagrend (Maglód) 

és sokan mások... 

 

Külföldi, külhoni fellépők (kb. 240 fő) 
 

Associazione Culturale „Il Mastrogiurato” (Lanciano, IT)  

Bractwo Rycerskie Zamku Szydlów (PL) 

Sbandieratori e Musici di Lanciano (Lanciano, IT) 

Gruppo Storico Cittá di Corinaldo „Combusta Revixi” (IT) 

Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub (Marcelháza, SK)  

Kassai Lovasíjász Iskola, Sereghy Törzs (Komárom, SK) 

Kassai Lovasíjász Iskola, Vermes Törzs (Gúta, SK) 

Szent Galahad Lovagrend (Pozsony, SK) 

 

Igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja (Bled, SLO)  

Memento mori (Úhersky Ostroh, CZ)  

El Baterista, Trommler Verein Historisches Riedenburg (DE) 

Ritterschaft zu Hohenstein (Hohenstein-Ernstthal, DE) 

Sbandieratori, Tamburine e Tamburini di Montecassiano (IT) 

SVIBOR - Srpsko vitesko borenje (Belgrád, SRB)  

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

 

Régizene- és táncegyüttesek, előadók, bábszínházak (kb. 80 fő) 
 

 

Agyagbanda együttes 

Aranyalma Páros 

Balog Péter kobozművész 

BraAgas együttes (Csehország) 

Hollóének Hungarica régizene-együttes 

Inoka Péter és Valkó Bence interaktív utcaszínháza  

Kabóca Bábszínház 

Katáng együttes 

Maszk Bábszínház  

Misztrál együttes 

Primavera táncegyüttes 

Řemdih (Csehország) 

Sic Transit együttes 

Susato régizene-együttes  

Szelindek zenekar 

 

A fesztivál látogatóinak száma (a kiadott karszalagok száma alapján): 16.600 fő 

Ebből a lovagi tornákra jegyet váltók száma (6 év felettiek): 6.728 fő 

Közreműködők (fellépők, rendezők, önkéntesek, kézművesek, vásározók, stb.): 1.916 fő 

 

https://www.facebook.com/TrommlerVereinHistorischesRiedenburg/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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Beszámolók a rendezvényről:  
 

Nyomtatott  sa j tó :  

Hajdú-Bihari Napló – 2017. július 10. 

Észak-Magyarország – 2017. július 10. 

24 óra – 2017. július 11. 

Magyar Demokrata – 2017. július 12. 

Online:  

http://travelo.hu/kozel/2017/07/10/visegradi_palotajatekok/ 

https://alfahir.hu/2017/07/12/visegradi_nemzetkozi_palotajatekok_fesztival_programajanlo 

Videók:  

https://www.youtube.com/watch?v=bmATvfIWt8E 

https://www.youtube.com/watch?v=zydMjptjU9s 
 

2017-es műsorfüzet elérési útja: 

http://en.calameo.com/read/004773175f4536332b6e5 
 

Szakmai beszámoló és fotódokumentáció elérési útja:  
 

www.palotajatekok.hu/tamogatoink 

www.palotajatekok/galeria 

 

 

Köszönjük a rendezvény megvalósításához nyújtott támogatást! 

 

 

Visegrád, 2017. szeptember 20. 

 

 

Cseke László 

Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. 

https://alfahir.hu/2017/07/12/visegradi_nemzetkozi_palotajatekok_fesztival_programajanlo
https://www.youtube.com/watch?v=bmATvfIWt8E


XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 

 
A KIRÁLYI PALOTA PROGRAMJA 

 

 

 

2017. július 7. péntek 
 

 

10:30-11:00 Aranyalma Páros (Herkules-kút) 

11:15-12:00 Tárlatvezetés a palota lakosztályában  

12:00-12:30 Szelindek (Herkules-kút) 

14:00-14:40 Kóbor lovagok bemutatója (Oroszlános-kút) 

15:15-16:00 Magyar és angol nyelvű tárlatvezetés  

Mátyás király termeiben és kertjében 

17:00-17:30 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút) 

17:30-18:00 Susato régizene együttes (Herkules-kút) 
 

 

Folyamatos programok: 
 

09:00-19:00 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon 

09:00-18:00 „A visegrádi királytalálkozó” – ólomkatona kiállítás 

10:00-18:00 Gyermek játszóház a palotakertben 

10:00-19:00 A Mathias Rex Történelmi Hagyományőrző  

   Egyesület programja a kertben 
 

 
 

 

 

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 

 

 

 

 
 

 

 



XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 

 

A KIRÁLYI PALOTA PROGRAMJA 
 

2017. július 8. szombat 
 

10:00-10:30 Vár Kommandó (Herkules-kút) 

10:30-11:00 Agyagbanda (Herkules-kút) 

11:00-12:00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében 

12:00-12:20 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója  

a palotakertben 

12:00-12:30 Susato régizene együttes (Herkules-kút) 

13:00-13:30 Remdih (Herkules-kút) 

13:30-13:50 Az Alba Societas középkori életmód bemutatója 

a palotakertben 

14:00-15:00  „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív  tárlatvezetés  

  a palota lakosztályában 

15:00-15:30 Balog Péter kobozművész (Herkules-kút) 

15:30-16:00 Hollóének Hungarica (Herkules-kút) 

16:00-17:00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében 

17:00-17:30 Szelindek 

17:30-17:52  A SAGA Egyesület középkori orvostörténeti bemutatója  

  a palotakertben 

18:00-18:30  BraAgas (Herkules-kút) 
 

Folyamatos programok:  

09:00-18:00 „A visegrádi királytalálkozó” – ólomkatona kiállítás 

09:00-19:00 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon 

10:00-18:00 Az Alba Societas középkori életmód tábora a palotakertben 

10:00-18:00 Virtuális várak – a Pazirik Kft. filmjeinek vetítése a Nagyteremben 

10:00-18:00 Tarot kártyajóslás 

10:00-18:00 Gyermek játszóház a palota középkori kertjében 

10:00-19:00 A Mathias Rex Történelmi Hagyományőrző Egyesület 

programja a palotakertben 

11:00-18:00 Középkori fegyversátor a palotakertben 

11:00-18:00 Középkori konyha működés közben 
 

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 

 

 
 



XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 

 

A KIRÁLYI PALOTA PROGRAMJA 
 

2017. július 9. vasárnap 
 

10:00-10:30 Vár Kommandó (Herkules-kút) 

10:30-11:00 Agyagbanda (Herkules-kút) 

11:00-12:00 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében 

12:00-12:20 A SAGA Egyesület középkori orvostörténeti bemutatója  

a palotakertben 

12:00-12:30 Hollóének Hungarica (Herkules-kút) 

12:30-13:30 „Élet Mátyás király udvarában” – interaktív  tárlatvezetés  

  a palota lakosztályában 

13:00-13:30 Susato régizene együttes (Herkules-kút) 

13:30-13:50 Az Alba Societas középkori életmód bemutatója 

a palotakertben 

14:30-15:00  Remdih (Herkules-kút) 

14:40-15:00 A SAGA Egyesület középkori harcművészeti bemutatója  

  a palotakertben 

15:30-16:30 Tárlatvezetés Mátyás király termeiben és kertjében 

16:30-17:00 BraAgas (Herkules-kút) 

17:00-17:30  Szelindek (Herkules-kút) 
 

Folyamatos programok:  

09:00-18:00 „A visegrádi királytalálkozó” – ólomkatona kiállítás 

09:00-19:00 Középkori katonai tábor a kápolnateraszon 

10:00-18:00 Az Alba Societas középkori életmód tábora a palotakertben 

10:00-18:00 Virtuális várak – a Pazirik Kft. filmjeinek vetítése a Nagyteremben 

10:00-18:00 Tarot kártyajóslás 

10:00-17:00 Gyermek játszóház a palota középkori kertjében 

10:00-19:00 A Mathias Rex Történelmi Hagyományőrző Egyesület 

programja a palotakertben 

11:00-18:00 Középkori fegyversátor a palotakertben 

11:00-18:00 Középkori konyha működés közben 
 

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 
 

 

 
 



XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
 

A KIRÁLYI BORUDVAR PROGRAMJA 
 

 

 

 

2017. július 7. péntek 
 

13:00-13-30 Susato  

13:30-14:00 Remdih  

14:00-15:00 Misztrál 

16:00-16:30 Hollóének Hungarica 

16:30-17:00 Vár Kommandó 

21:50- Esti koncertek:  

Remdih, Szelindek, Hollóének Hungarica  
 

 

 

2017. július 8. szombat  
 

13:00-13:30 Aranyalma Páros 

15:30-16:00 Agyagbanda 

16:00-16:30 Vár Kommandó 

16:30-17:00 BraAgas 

18:30-19:00 Susato  

19:00-19:30 Balog Péter kobozművész 

21:50- BraAgas, Remdih, Szelindek 

Hollóének Hungarica 

 

 
 

2017. július 9. vasárnap 
 

12:3013:00 Hollóének Hungarica 

13:00-13:30 Balog Péter kobozművész 

16:00-16:30 Vár Kommandó 

 

 

 

     A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!   



XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
 

PARKSZÍNPAD MŰSORA 

 

2017. július 7. péntek 
 

10:00-10:30 Vár Kommandó 

11:00-11:45 Maszk Bábszínház: "Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj 

12:00-12:30 Balog Péter kobozművész  

12:30-13:00 Aranyalma Páros 

13:00-13:30 Hollóének Hungarica 

14:00-14:45 Maszk Bábszínház: Pázmán lovag  

15:00-15:30 Remdih  

16:00-16:30 Balog Péter kobozművész 

16:30-17:00 Aranyalma Páros 

17:00-17:30 Szelindek  

19:30-20:30 Sic Transit Folk Műhely 

 

2017. július 8. szombat 
 

10:00-10:30 Aranyalma Páros 

11:00-11:30 Balog Péter kobozművész 

11:30-12:00 Remdih  

12:00-12:30 Hollóének Hungarica 

12:30-13:00 Szelindek  

13:00-13:30 BraAgas 

14:00-14:30 Susato régizene együttes 

14:30-15:00 Aranyalma Páros  

16:00-16:45 Kabóca Bábszínház: Kinizsi Pál 

17:30-18:00 Agyagbanda 

18:00-18:30 Vár Kommandó 
 

2017. július 9. vasárnap 
 

10:00-10:30 Susato régizene együttes 

11:00-11:45 Maszk Bábszínház: Szamárcsel  

12:30-13:30 Katáng 

14:00-14:30 Szelindek 

14:30-15:00 Hollóének Hungarica 

15:00-15:30 BraAgas 

15:30-16:00 Agyagbanda 

16:00-16:30 Remdih  

17:00-18:00 Maszk Bábszínház: Borok, dalok, vitézi énekek 
    

                           A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 



XXXIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
 

SALAMON-TORONY PROGRAMJA 
 

 

2017. július 7. péntek 
 

10:30-11:00 Balog Péter kobozművész 

11:00-11:40 Kóbor lovagok 

11:40-12:00 Vár Kommandó 

12:30-13:00 Debreceni Történelmi Korok lovagjai 

13:00-13:40 Kóbor lovagok 

15:00-15:30 Aranyalma Páros 

15:30-16:00 Susato régizene együttes 

16:00-16:30 Remdih 
 
 

2017. július 8. szombat 
 

09:30-10:00 Susato régizene együttes 

10:00-10:30 Gašper Lambergar lovagjai Szlovéniából 

10:30-11:00 Szelindek 

11:00-11:30 Gašper Lambergar lovagjai Szlovéniából 

11:30-12:00 Aranyalma Páros 

12:30-13:00 Debreceni Történelmi Korok lovagjai 

13:00-13:30 Balog Péter kobozművész 

14:00-15:00 Lovagi ötpróba 

15:15-15:45 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban 

16:00-16:30 Svibor szerb lovagrend 

16:30-17:00 Remdih 

17:00-17:30 Hollóének Hungarica 
 

 

2017. július 9. vasárnap 
 

10:00-10:30 Balog Péter kobozművész   

11:00-11:30 Gašper Lambergar lovagjai Szlovéniából 

11:30-12:00 Szelindek 

12:00-12:30 Debreceni Történelmi Korok lovagjai  

12:30-13:00 Remdih 

13:00-13:30 BraAgas 

13:45-14:15 Tárlatvezetés a Salamon-toronyban 

14:30-15:30 Lovagi ötpróba 

16:00-16:30 Hollóének Hungarica 
 

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!  
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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) 
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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





















