VÉGVÁRI VIGASSÁGOK
TÖRTÉNELMI FESZTIVÁL 2014.ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE
Szakmai beszámoló
(Pályázati azonosító: 7707/00457)

A pályázati téma megvalósulásának körülményei
A Dobó István Vármúzeum az Egri Vár történelmi múltját a kiállítások mellett
programokkal is igyekszik feleleveníteni. 1996-tól kezdődően minden év júliusának harmadik
hetében rendezzük meg a Végvári Vigasságok történelmi fesztivált. Két éve változtattunk az
időponton (augusztus közepére tettük a fesztivál időpontját) és úgy tűnik, hogy jól döntöttünk!
A program életében két éve nagy változás állt be: a Dobó István Vármúzeum, mint
megyei hatókörű városi múzeum Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatához került. Eger
város vezetése fontosnak tartotta a Végvári Vigasságok történelmi fesztivál megtartását,
további megrendezését. Ennek következményeként anyagilag is támogatja a fesztivált. A
támogatás biztosítja a megfelelő és hatékony marketingtevékenységet, valamint a pályázati
önrészt is.
A Vigasságok szervezője a Dobó István Vármúzeum, helyszíne Eger történelmi
belvárosa és az eredeti vári helyszínek (Varkoch-kapu, Gótikus Palota előtti tér, stb.)
A fesztivál a 16. században élt várvédők és török ostromlók küzdelmeit,
mindennapjait, a kulturális életet és az akkori gasztronómia jellemzőit kívánja bemutatni. Az
idén háromnapos programot az 1552-es diadal történelmi eseményeire és Gárdonyi Géza Egri
csillagok című regényére építettük. Az 1552-es diadal történetét elemeire bontottuk, így az
ostromot és annak előzményeit is megismerhette a közönség. A fesztivál gerincét Dobó
Egerbe érkezésétől a fontosabb mozzanatok felelevenítése adja - egészen a diadalig. A főbb,

meghatározó események között kulturális és ismeretterjesztő programokat kínáltunk,
megteremtve ezzel az igazi középkori kavalkád hangulatát az Egri Várban. Célunk, hogy a
fesztivál programjaival több korcsoportot is megszólítsunk. A haditorna, tüzérségi és
fegyveres bemutatók a haditorna szerelmeseinek, az interaktív tárlatvezetések a múzeum iránt
érdeklődőknek, a bábszínházi, gyerekeknek szóló programok (vitézi próba, zoknicsata,
történelmi

játszóház,

kézműves

foglalkozások)

a

családoknak

szóltnak,

az

esti

nagykoncertekkel pedig a fiatal korosztályt kívántuk behívni és megismertetni velük a
történelmi fesztiválok kínálatát és hangulatát.
A fesztivál távlati célja, hogy hazánkban a Végvári Vigasságok a török koros
fesztiválok között meghatározó szerepet töltsön be.
A megvalósult program részletes leírása
Az idei fesztivált újra megelőzte egy érdekes bemutató, melynek címe: Egri csillagok – A Te
történeted
A program leginteraktívabb és egyik legkiemelkedőbb eleme az Egri csillagok! A te
történeted című játék és bemutató volt, mely során a fesztiválra látogatók részeseivé válhattak
a regény legfontosabb eseményeinek. Látogatói felmérésekből ismert, hogy sokan Gárdonyi
Géza Egri csillagok című regénye nyomán keresik fel Egert. A fesztivál idején a város több
pontján – előre meghirdetett időpontokban - a sétálgató turistákat is bevonva interaktív játék
zajlott a regény eseményeit megidézve. Egy-egy jelenet több alkalommal is bemutatásra
került. A játékban szereplők korhű öltözetekben és díszletek között játszották el a
történeteket. A városba látogatók így már akkor is részeseivé válhattak a fesztivál
hangulatának, amikor még nem vettek részt konkrét programokon.
A játékhoz szereplőválogatást rendeztünk, így választottunk Gyermek Gergőt, Gyermek
Vicát, Cecey Évát, Dobó apródjait. (Dobó István és Bornemissza Gergely személye nem

változott a 2013-as évhez képest.) A szereplőválogatásra a Dobó-bástya rendezvénytermében
került sor.
A fesztivál előtt és alatt a látogatók bárhol találkozhattak portyázó törökökkel, vagy
személyesen Jumurdzsákkal, tanúi lehettek Bornemissza Gergely és Vicuska első közös
kalandjának, majd később esküvőjének, sőt, több alkalommal maguk is felkészülhettek az
ostromra a huszárvirtus gyakorlásával. Egy ízben egy egész esküvői társaságnak adtunk
ízelítőt és tettük emlékezetessé a nagy napot a leányrablással.
A fesztivál programjai
Felvonulások
A programsorozat több napján korhű kosztümökbe öltözött szereplők Eger történelmi
belvárosán keresztül kikiáltóval, gólyalábasokkal zenével vonultak fel a várba.. Gondot
fordítottunk arra is, hogy a város több pontján megjelenjenek a fesztivált hirdető táncosok,
zenészek. Pénteken és szombat reggel a piacon invitáltuk a helyieket a fesztiválra!
Családi programok
A látogatói felmérések alapján törekszünk arra, hogy minél több minőségi és interaktív
programokat kínáljunk a kisgyerekkel érkező családoknak. Fontosnak tartjuk, hogy a nézőket
is bevonjuk az eseményekbe: pl. Dobó-játékok, küzdelem a vitézzel, stb.
A gyerekeket és a játékos lelkű felnőtteket vitézi próbával, Gárdonyi kuckóval,
kézműves műhellyel, solymászbemutatóval, fabatka népi játszótérrel és várépítő
játékokkal vártuk. Ezek a programok egész napos elfoglaltságot biztosított Látogatóinknak.
Célunk, hogy aki délelőtt megérkezik hozzánk, annak egész napra szóló minőségi,
szórakoztató és tanulságos programokat nyújtsunk. Célunk továbbá, hogy az esti – ingyenes –
koncertekre is visszajöjjenek és tovább gyarapítsák „vári” és egri élményeiket.
A közönség nagy kedvence a zoknicsata az Északi falszorosban: A korábbi évek nagy
sikerű gyermekprogramja követi az emlékcsatát – Dobó apródjai maguk is próbára tehetik

hadi tudásukat és bátorságukat. Az interpretátorok toborzásba kezdenek, majd felállítják a
török és magyar sereg hadrendjét. A program helyszíne az Északi-falszoros füves területe,
ahol a szénabálákból épített várat kell megostromolni. (Az esemény a sikeres várvédelem
feletti öröm fokozásán, megélésén alapszik.)

Szakmai programok
A fesztivál szervezésénél mindig tartunk egy „bevezető” un. szakmai napot. Ne
felejtsük el, hogy az Egri Várban egy múzeum is működik. Látogatóink jelentős számban
vesznek részt a szakmai tárlatvezetéseken. Így volt ez idén is: muzeológus kollégáink
mutatták be Gárdonyi Géza otthonát, a Képtárat, a kazamatát és a börtönkiállítást.

Ostrom
A történelmi fesztivál egyik csúcspontja az Ostrom volt. Az ostromot történelmi és
katonai hagyományőrző csoportok bevonásával rendeztük meg.
A fesztivál egyik csúcspontja az ostrom volt, melyet 11 hagyományőrző csapat (Egri
Vitézlő Oskola, Nánai Sólymos Vitézek, Mare Temporis, Gyulaffy Bandérium, Hungari
Dzsebedzsi, Bornemissza Hagyományőrség, Szigeti Oroszlánok, Tata Várának Seymenjei,
Bajvívó Magyarok, Mathias Rex, Nádasdy Bandérium) közreműködésével mutattak be két
egymást követő napon. A nagyívű újrajátszás maradandó élményt jelentett a látogatóknak. A
regény alapján eljátszott történet számos olyan toposzt jelenített meg, mely a résztvevőknek
ismerős volt. Így a program során a csapatok és a közönség „egy nyelvet” beszélt, amely
fokozta a katarzist. A tudomány, az irodalom és a hagyományőrzés találkozott a program
során, s az új műfaj, a „csata-újrajátszás” (re-enacment) minden látogató tetszését elnyerte.
Az ostrom elemei a következők voltak:
Hadak érkezése
A haditorna csapatok érkezése, a tábori élet kialakítás az Ispotály pince feletti területen.

Dobó érkezése: Dobó István kinevezése után kíséretével megérkezik Egerbe, s a városon
keresztül díszes menetben felvonul a várba. A katonákat a zenészek kísérik korabeli hajdú
muzsikával.
Dobó átveszi a várat – ünnepélyes megnyitó a Gótikus Palota előtt téren: A
vár déli kapuja felől érkezve a hagyományőrzők bevonulnak a Gótikus Palota udvarára, ahol a
király megbízottjai már várják az új kapitányt. A vár parancsnokságának ünnepélyes
átadásakor Dobó István jelképesen átveszi a vár kulcsait Eger város polgármesterétől, közben
megszólalnak a fanfárok. A látogatók is illő módon – háromszoros viváttal – köszöntik az új
várkapitányt.
Ágyúlövések: A ceremóniát követően az egyik hadnagy hajdúkat vezényel a nyugati vártára
és a Tömlöc-bástya felőli lépcső biztosítására, majd a katonákkal elővonatja az ágyúkat a
palota melletti takarásból. Az előkészületek után kiadja a pattantyúsnak a tűzparancsot a
díszlövés leadására. A három ágyú egymás után sorozatban szólal meg.
Dobó István fogadja Bornemissza Gergelyt: Nem sokkal a török támadás előtt erősítés
érkezik a várba Bornemissza Gergely és Zoltay hadnagyok vezetésével. A tisztek lóháton
vezetik fel kompániájukat, így vonulnak fel a városból, a palota udvarára. Dobó fogadja őket,
majd megmustrálja a csapatot. A szemle után Bornemisszának feladatot ad: építtessen
ágyúállást az Északi-kapu védelmére.
Tüzérségi bemutató: A mustra után a katonák kötelekkel átvontatják az ágyúkat a gótikus
palotától a romkerthez. Bornemissza ezután kiépíttet egy szakszerű ágyúállást az embereivel,
majd gyakorlatozni kezdenek. Bemutatják a nézőknek az ágyútöltés folyamatát és a tüzér
mesterség fogásait. Az ágyúk ezzel fel is kerültek az ostrom későbbi helyszínére.
Pikantér kiképzés a látogatók bevonásával a Gótikus Palota előtti téren: A várkatonaság
dobszóval vonul fel a palota udvarára a Setét-kapu felől. A strázsamester vezénylete alatt
gyakorolják a pika (szálfegyver) használatát. A bemutató után rövid intermezzo: a tisztek arra
a következtetésre jutnak, hogy erősítésre van szükség a török elleni harchoz. Elindul a
toborzás, a jelenlevő nézők közül verbuválják a leendő zsoldosokat, akiket a tiszt rögvest el is
kezd kiképezni pikanéroknak.

A török sereg felvonulása a belvárosban: A katonai hagyományőrzők török viseletben
vonulnak fel a városon keresztül, az Ostrom előtt egy utolsó nézőcsalogató menettel. A
városba menet lekísérik a müezzint is a Minaretbe. Közben a zenészek török muzsikája kíséri
őket. A várba érkezésükkel az erődöt ostromzár alá vonja a szultán félelmetes serege.
Müezzin éneke a Minaretből. Ima: A törökök a müezzin imára hívó énekére összegyűlnek az
Ispotály feletti „mezőn” és fohászkodni kezdenek Allahhoz, hogy hadiszerencsében bőségük
legyen az ostrom során.
A várvédők esküje a Gótikus Palota előtt: A török sereg nyomasztó jelenléte, a
fenyegetettség fokozatosan válik nyilvánvalóvá. Közben a magyarok lelkileg is felkészülnek a
közelgő ostromra. A várkapitány és a várvédők megesküsznek az egy élő Istenre, hogy életük
árán is megvédik a várat. A látogatókat a hagyományőrző interpretátorok hívják össze a
Gótikus Palota udvarára, ahol nézőkből maguk is várvédő katonákká lényegülnek át és együtt
tesznek fogadalmat a szereplőkkel.
Ostrom katonai hagyományőrzők részvételével: Emlékcsata az 1552-es dicsőséges
várvédelem alapján. (Az egész napos programsorozat felkészíti a látogatókat erre a kiemelt
jelentőségű előadásra, illetve felvezeti az eseményt a történelmi előzmények és a korszak
élvezetes és interaktív bemutatásával.) Az előadás a hadi cselekményeket valós események
alapján hitelesen mutatja be katonai hagyományőrzők és színészek segítségével. A hangulatot
pirotechnika (ágyúzás, puskalövések, robbanások, füst) és korabeli hangszereken játszó
zenészek játéka teszi teljessé.
Kísérő programok:
Kirakodóvásár – Mesteremberek: A fesztivál idején kirakodóvásár kerül megrendezésre, ahol
középkori mesteremberek is bemutatkoznak. Nem csak portékáikat árusítják, hanem
mesterségük munkafolyamatainak interaktív bemutatása is zajlott. Így a látogatók
megismerhették a fegyverkovács, a ruhakészítő, fazekas, papírmerítő, kalligráfus stb.
munkáját. Őket egy egységes – a középkori piacok hangulatát idéző – keményfából készült
installációk mellett helyezzük el.

A fesztivál ideje alatt fáklyás kazamatavezetésen is részt vehettek látogatóink a vár földalatti
erődrendszerében. Ezt a programelemet próbáltuk egy-egy koncert előtt vagy után indítani.
Tábori életképek: A pihenőben levő katonák önmagukban is látványelemként színesítették a
eseményt, miközben táborukban, sátraik közt élik a korabeli hadi népek életét.
Fegyverforgatást gyakoroltak, bográcsban készítették étkeiket, vagy épp árnyékban hűsöltek.
A vendégek bátran beszélgetésbe elegyedhettek velük, készíthetnek közös képet emlékbe.
„Öltsd magadra a középkort” : a középkort idéző ruhákat kölcsönözhettek a látogatók, s
ebben tekinthették meg a fesztivál eseményeit, valamint a múzeum kiállításait. Felnőtt és
gyermek méretben egyaránt kínáltunk ruhákat.
A fesztivál marketingje
A fesztivált 2014 januárjától kezdve több csatornán, több médián keresztül hirdettük,
propagáltuk. A munkában sokat segített a helyi TDM szervezet és a Tourinform iroda. A
megjelenő kiadványaikban folyamatosan szerepelt a történelmi fesztivál, mint kiemelt egri
kulturális program. Szervezésükben részt tudtunk venni a budapesti Utazás Kiállításon, majd
a régióban szervezett összes fontos turisztikai rendezvényen (Debrecen, Szeged, Kecskemét,
stb.).
Megjelentünk országos kiadványokban. Pesti Műsor, Fesztiválkalauz, Nyári Színházak
és Várjátékok 2014 című kiadványban.
A Dobó István Vármúzeum – Eger Megyei Jogú Város közvetítésével - megállapodást
kötött az Y Média reklámügynökséggel, akik többek között a fesztivál kommunikációjában is
segítettek.
Ennek révén 27 online, 6 televíziós és 5 országos rádiós megjelenése volt a
programnak.
Online: mti.hu (A hétvégén rendezik meg a Végvári Vigasságokat Egerben),
euroastra.hu (Végvári Vigasságok történelmi fesztivál az Egri Várban), szabadidomagazin.hu
(Végvári Vigasságok), programturizmus.hu (ezen az oldalon kiemelt bannerrel jelentkeztünk),

eger.varosom.hu,

fanninfo.hu,

utazzithon.hu,

galamuscsoport.hu,

port.hu,

egrihir.hu,

radioeger.hu, mno.hu, hoteleger.hu, epoc.hu, egriszin.hu, hirado.hu, itthon.blog.hu, fidelio.hu,
eger.hu,

hirstart.hu,

museum.hu,

esemenymenedzser.hu,

iranymagyarorszag.hu,

orientpress.hu, havasok.hu, magyarteatrum.hu, egerhirado.hu.
Televíziós és rádiós megjelenések: Hír TV Paletta (augusztus 11.), TV2 Mokka
(augusztus 14.), Kossuth Rádió (interjú), Juventus Rádió (10 spot), Lánchíd Rádió
(beszélgetés augusztus 12-én), TV Eger, TV2 Tények, ATV Híradó, Kívánságkosár
(beszámoló a lezajlott fesztiválról augusztus 21-én), Info Rádió, Petőfi Rádió.
A fenti megjelenések mellett a Mahir Cityposter segítségével plakátokat helyeztünk ki
5 nagyvárosban, rádiós spotok hangzottak el a Rádió Egerben, a Rádió Fókuszban, a Dió
Rádióban és a Csaba Rádióban. Képes hirdetés jelent meg az egri és a jászberényi
Szuperinfóban, a GO Utazás Magazinban és a Heves Megyei Hírlapban. Két hónapos
buszreklám-kampányt indítottunk helyi és helyközi járatokon. A Végvári Vigasságok
történelmi fesztiválnak külön Facebook oldalt készítettünk, majd ugyanitt hirdetést is
indítottunk. A TV2-n reggelente nyereményjátékkal hirdettük programunkat.
A fesztiválról 2014. augusztus 12-én sajtótájékoztatót tartottunk, melyen Habis László
Eger polgármestere is részt vett. A sajtótájékoztató keretében lett bemutatva az a szerencsés
pár, akik két hétre Egerbe költözhettek, hogy megismerjék a várost és erről tájékoztassanak
másokat is a koltozzegerbe.blog.hu-n keresztül. A „Költözz Egerbe!” nyertesei – Reni és
Bálint – nagy lelkesedéssel vettek részt a „katonai kiképzésben”, majd az Ostromjátékban is.
A programot a Vármúzeum honlapján (www.egrivar.hu) és a fenntartó honlapján
(www.eger.hu) is lehetett olvasni.
A fesztiválról plakát, műsorfüzet (két nyelven) készült, melyeket új, egyedi, a város
arculati elemeihez igazítva készítettünk. Ezeket eljuttattuk a helyi Pest, Nógrád, SzabolcsSzatmár-Bereg, Hajdú, Borsod és Csongrád megyei Tourinform Irodákba, valamint a környék
kiemelt turisztikai központjaiba (Demjén, Egerszalók, Mezőkövesd-Zsóri). A műsorfüzet
terjesztésében segítségünkre voltak az Eszterházy Károly Főiskola hallgatói.

A fesztivál eredményessége, szakmai hatása
A program eredményességét mutatja a látogatószám, melyet a következő oldalon olvashatnak.
Ez köszönhető a megfelelő

időpontválasztásnak (augusztus közepén sokat töltik

szabadságukat Eger városában), az időben elkezdett marketingtevékenységnek (év eleje óta
fokozott hangsúllyal jelent meg a fesztivál több helyen és kiemelt szerepet kapott a
városmarketingben is) és a kiváló időnek: sok éves tapasztalat, hogy a 30C fok körüli, nem
kánikulai melegben szívesen jönnek hozzánk a látogatók. A kicsit csapadékos hétvége a
fesztiválnak kedvezett.
A Végvári Vigasságok hírneve, a muzeológusok szakmai tudása, a Civil Csillagok
történelmi és katonai hagyományőrző csapatok szakmai és minősítő találkozója során szerzett
jártasság és a hagyományőrző csapatok kooperációja, tapasztalatai nagyszerű együttműködési
formát szült. Ezt az együttműködést a jövőben tovább szeretnénk mélyíteni. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy a résztvevő haditorna csapatok létszámát emelni kell, ugyanakkor külföldi
csapatok bevonása is szükséges. Ugyancsak fontosnak érezzük a városban zajló „rávezető”,
előkészítő programokat is.
A megvalósult program technikai adatai:
Helye: Eger, Dobó István Vármúzeum (Vár 1.)
Ideje: 2014. augusztus 15-17.

A fesztivál látogatóinak/fellépőinek/közreműködőinek száma:
Fizető látogató: 10.543 fő ebből


felnőtt: 5.758 fő



kedvezményes:3.815 fő



egri: 970 fő

Ingyenes: 3.486 fő


Fellépők létszáma: 238 fő



Közreműködők létszáma: 43 fő

A program tényleges bevételei:


A program tényleges összköltségvetése: 10.000.000 Ft



Jegybevétel: 8.828.050 Ft



Reklám- és marketingköltségek: 1.585.000 Ft

A honlap címe, elérési útja: www.egrivar.hu/pdf/vegvari_vigassagok.pdf

Fotódokumentáció

A török csapatok az Ostromban

Támadnak a puskások

Ostrom a Varkoch-kapunál

A török csapatok utolsó támadása

Hivatalos megnyitó a Gótikus Palota előtt

Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő megnyitó beszéde

A csapatok felsorakoznak a Gótikus palota előtt

A magyar csapatok visszaverik a török csapatok támadását

A Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának kitelepülése II:

A programmal kapcsolatban megjelent anyagok

A programfüzet első oldala

A program plakátja

Buszreklám

Facebook hirdetés

Hirdetés a Szuperinfóban

Link a programturizmus.hu weblapon

