BUDAVÁRI VIGASSÁGOK 2008. MÁJUS 1-3.

MÁJUS 1. CSÜTÖRTÖK

SZENTHÁROMSÁG TÉR – MÁTYÁS TEMPLOM
16.00 Szentmise a Mátyás templomban Mátyás király és Podjebrád Katalin emlékére
17.00 Mátyás király és Podjebrád Katalin esküvői menete lovagi kísérettel a Mátyás
templomból a Kapisztrán térre.
KAPISZTRÁN TÉR – MAGDOLNA TORONY
15.00

Arany János: Pázmány lovag (a Kosztolányi Gimnázium diákjainak előadása)

16.00 Brassimum Quintett
16.30 Reneszánsz divatbemutató
17.25

Fanfár és harangjáték, nászmenet megérkezik a Kapisztrán térre

17.30 Ceremóniamester köszönti a vendégeket
17.35 Szabó Csilla dallal köszönti a királyi párt
17.40 Cseh vendég köszöntője
17. 45 Rubovszky Rita köszöntője
17. 50

Dr. Nagy Gábor Tamás köszöntője

18:00 Reneszánsz táncelőadás
18:05 Háttér zene udvari bolondok előadása
18:10 Reneszánsz táncelőadás
18:15 Háttér zene Zsonglőr bemutató
18:20 Fanfár Kónya István lantelőadás
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18:30

Háttér zene udvari bolondok

18:35 Reneszánsz táncelőadás
18:40

Háttér zene Zsonglőr bemutató

18:45

Fanfár Kónya István, Bognár Szilvia lantelőadás

18:55 Reneszánsz táncelőadás
19:00

Háttér zene Zsonglőr bemutató

19:15 Fanfár Kónya István lantelőadás
19:20 Háttér zene udvari bolondok
19:25 Reneszánsz táncelőadás
19:30 Ceremónia mester elköszön
19.35 Zurgó együttes koncertje táncházzal
20.30 Cseh lovagok tűzshowja

TÓTH ÁRPÁD SÉTÁNY –SAVANYÚ LEVES BÁSTYA
13.00 órától

kézműves vásár

14.00

Brassimum Quintet

15.00

19. 00– 16.30 „Mátyás király íródeákja voltam…” – komplex
gyermekfoglalkozás: ügyességi játékok, kézműves foglalkozások,
dramatikus mese, táncház
Brassimum Quintett

15.30 – 16.30 Berecz András mesél
10. 30 – 17.30 Táncház
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MÁJUS 2. PÉNTEK
KAPISZTRÁN TÉR
Reneszánsz lakomák, malacsütés, középkori vásári hangulat
Lovagi tornák, fegyverbemutatók, sátortábor
A kor nagyjai „korkvíz”
A sétálók izgalmas személyekkel is találkozhatnak napközben, hiszen Mátyás korának nagyjai
beszédbe elegyednek a vár vendégeivel, s kvíz kérdésekkel, talányokkal szórakoztatják
beszélgető társaikat. Nemcsak érdekes a játék, de sokat lehet tanulni Mátyás kortársaitól,
kortársairól.
Janus Pannonius – költő
Bonfini – történetíró
Vitéz János – váradi püspök, író
Gatti János – teológus, filozófus
Galeotto Marzio – asztrológus
Lorenzo de Medici – mecénás, művészetpártoló
Árusító kofák – korabeli előadásokkal
Keményen összeperlik az egyik német s az egyik magyar kofaasszony. Szó szót követ, s a
pokol minden ördöge a szájukra tódul, s már repül is a tojás és forog a kezükben a sodrófa.
Ám ekkor nyomban ott terem a vásárbíró és a városi darabont, s máris a fejükre olvassa a
jogkönyv szentenciáját.
„Az, aki a perpatvart kezdte, követ vesz a hátára….akit meg megsértett, az a kofa mögé lép
egy hegyes végű bottal ….a sértett döföli a követ cipelőt. Ám ha a sértett egyszer is elneveti
magát, úgy cserélnek….bizony ez a Budai Jogkönyv 155. paragrafusa”
Versfaragók
Jósnő
Vásárbíró, városi darabont és a jogkönyv:
A jogkönyv a vásárok legfontosabb bírája volt, s pontosan meghatározta a vásár működését.
Vásárbírónk és a darabont a jogkönyvvel hangulatos rendet teremtenek a sokadalomban.
Tallérszerzés a lovagi tornákon – a bátraknak és kalandvágyóknak
Mindenki kipróbálhatja a lovagok és várnép játékait, erőpróbáit, részt vehet vidám és
látványos programokon. A lovagi tornákon és mulatságokon tallérokat nyerhetnek, amelyből
minden órában különleges licit veheti kezdetét. A ceremóniamester izgalmas középkori
finomságaira lehet licitálni, amely megidézi a középkori piacok hangulatát.
Szögbeverő
A bátor lovagok kedvenc időtöltése, az erő és taktika játéka – különleges kalapáccsal és
szögekkel…

BUDAVÁRI VIGASSÁGOK 2008. MÁJUS 1-3.
Lovagi Logikai furfangok
Lovagi fejtörők, ördöglakatok, érdekességek a középkori észjárás minden furfangjával.
Varázsital felismerés az udvari varázslóval
Bájitalok, melyek különböző hatásúak, s izgalmas összetevőkből állnak. De vajon miből?
Dióda
Nemes küzdelem, melynek során eldől, vajon a gömbölyű fakalapács megfelelő fegyver-e a
rakoncátlan diók ellen…
Hordó szerencsepercek
Nagy hordó tetején szédületes harc dúl a piros kártyalap felismeréséért. Akinek sikerül
csavargónk eszén túljárni, elnyeri méltó tallér jutalmát.
Bajvívás a fekete lovaggal
A Fekete Sereg dicső bajnoka vívni hívja a vállalkozó kedvűeket. A párviadal veszélytelen,
ám annál szórakoztatóbb…
Budavár memória
Az óriási tábla forgatható ablakai Buda várának jellegzetes képeit rejtik. Azoknak, akik
szerencsét próbálnak, meg kell találniuk a kép párokat a táblán. A jó emlékezőtehetség
próbája…
Patkóhajítás
Izgalmas küzdelem, melynek során a furcsa röppályájú patkókat a póznákra kell hajítaniuk a
versenyzőknek, különleges dobótechnikával… S ki tudja, talán még szerencséjük is lesz…
Serlegcsúszda
Ebben az ügyességi játékban nem remeghet a kéz! A serleget úgy kell végigcsúsztatni a
faasztalon, hogy minél közelebb álljon meg a széléhez, azonban véletlenül se pottyanjon le…
A korabeli Budai vár
Furfangos kirakó, hatalmas méretben. Ha sikerül összeállítani a darabokat, a próbálkozók
vethetnek egy pillantást a budai vár korabeli panorámájára…
KAPISZTRÁN TÉR – MAGDOLNA TORONY SZÍNPAD
14:00

Mikszáth Kálmán: Szelistyei asszonyok (a Toldi Ferenc Gimnázium diák
színjátszó körének előadása)

15:30

Igriczek

16:00

Tébláb Együttes

17:30

Görömbő Kompánia

18:00

Kaláka
A színpadi műsorok között lovagi torna, fegyverbemutatók
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HADTÖRTÉNETI MÚZEUM
14:00-18:00 Irodalmi sátor - Szonettfaragó és költői viadal
14.00 Meseképek Mátyásról (Rajzverseny)
Míg a mesemondó elregéli a király híres-neves cselekedeteit, addig kis
művészeink megfestik őket, és persze jutalmat kapnak érte.
15.00 Díjátadás
15.30 „Thalia és Apollon” - Barangolás a Parnasszuson a Múzsák
ligetében
Mácsai Pál (?)(színművész) & Kónya István (reneszánsz lant)
Petrarca, Dante, Balassi, Shakespeare írásai
Dowland, Milano, Attaignant, Paladin, Narvaez, Dlugoraj lantművei
16.30 Szonettfaragó verseny - egy reneszánsz szonettre, egy epigrammára,
három koszorús költőre, néhány fűzfapoétára és egy tucat cirádás
szonettfaragványra készüljön a nagyérdemű!
Résztvevők: Kukorelly Endre, Háy János és Varró Dániel, valamint
költői hajlamokkal megáldott egyetemi hallgatók
17.45 Költőkoszorúzás

TÓTH ÁRPÁD SÉTÁNY
11.00 órától Hagyományos és modern népművészeti vásár, kézműves foglalkozások
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Térzene: Tekerő, duda
14.00 – 16.30 „Mátyás király íródeákja voltam…” – komplex gyermekfoglalkozás: ügyességi
játékok, kézműves foglalkozások, dramatikus mese, táncház
SAVANYÚ LEVES BÁSTYA
14:00 – 15:00 Tébláb Együttes bemutatója
15:00 – 16.00 Kocsonya Mihály házassága – játsszák: Magyar Attila, Hajdú István és Borbély
Sándor
16.00 – 17.00 Görömbő kompánia – dramatikus mese
17.00 – 18.00 Igriczek
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MÁJUS 3. SZOMBAT
KAPISZTRÁN TÉR
Reneszánsz lakomák, malacsütés, középkori vásári hangulat
Lovagi tornák, fegyverbemutatók, sátortábor
A kor nagyjai „korkvíz”
A sétálók izgalmas személyekkel is találkozhatnak napközben, hiszen Mátyás korának nagyjai
beszédbe elegyednek a vár vendégeivel, s kvíz kérdésekkel, talányokkal szórakoztatják
beszélgető társaikat. Nemcsak érdekes a játék, de sokat lehet tanulni Mátyás kortársaitól,
kortársairól.
Janus Pannonius – költő
Bonfini – történetíró
Vitéz János – váradi püspök, író
Gatti János – teológus, filozófus
Galeotto Marzio – asztrológus
Lorenzo de Medici – mecénás, művészetpártoló
Árusító kofák – korabeli előadásokkal
Keményen összeperlik az egyik német s az egyik magyar kofaasszony. Szó szót követ, s a
pokol minden ördöge a szájukra tódul, s már repül is a tojás és forog a kezükben a sodrófa.
Ám ekkor nyomban ott terem a vásárbíró és a városi darabont, s máris a fejükre olvassa a
jogkönyv szentenciáját.
„Az, aki a perpatvart kezdte, követ vesz a hátára….akit meg megsértett, az a kofa mögé lép
egy hegyes végű bottal ….a sértett döföli a követ cipelőt. Ám ha a sértett egyszer is elneveti
magát, úgy cserélnek….bizony ez a Budai Jogkönyv 155. paragrafusa”
Versfaragók
Jósnő
Vásárbíró, városi darabont és a jogkönyv:
A jogkönyv a vásárok legfontosabb bírája volt, s pontosan meghatározta a vásár működését.
Vásárbírónk és a darabont a jogkönyvvel hangulatos rendet teremtenek a sokadalomban.
Tallérszerzés a lovagi tornákon – a bátraknak és kalandvágyóknak
Mindenki kipróbálhatja a lovagok és várnép játékait, erőpróbáit, részt vehet vidám és
látványos programokon. A lovagi tornákon és mulatságokon tallérokat nyerhetnek, amelyből
minden órában különleges licit veheti kezdetét. A ceremóniamester izgalmas középkori
finomságaira lehet licitálni, amely megidézi a középkori piacok hangulatát.
Szögbeverő
A bátor lovagok kedvenc időtöltése, az erő és taktika játéka – különleges kalapáccsal és
szögekkel…
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Lovagi Logikai furfangok
Lovagi fejtörők, ördöglakatok, érdekességek a középkori észjárás minden furfangjával.
Varázsital felismerés az udvari varázslóval
Bájitalok, melyek különböző hatásúak, s izgalmas összetevőkből állnak. De vajon miből?
Dióda
Nemes küzdelem, melynek során eldől, vajon a gömbölyű fakalapács megfelelő fegyver-e a
rakoncátlan diók ellen…
Hordó szerencsepercek
Nagy hordó tetején szédületes harc dúl a piros kártyalap felismeréséért. Akinek sikerül
csavargónk eszén túljárni, elnyeri méltó tallér jutalmát.
Bajvívás a fekete lovaggal
A Fekete Sereg dicső bajnoka vívni hívja a vállalkozó kedvűeket. A párviadal veszélytelen,
ám annál szórakoztatóbb…
Budavár memória
Az óriási tábla forgatható ablakai Buda várának jellegzetes képeit rejtik. Azoknak, akik
szerencsét próbálnak, meg kell találniuk a kép párokat a táblán. A jó emlékezőtehetség
próbája…
Patkóhajítás
Izgalmas küzdelem, melynek során a furcsa röppályájú patkókat a póznákra kell hajítaniuk a
versenyzőknek, különleges dobótechnikával… S ki tudja, talán még szerencséjük is lesz…
Serlegcsúszda
Ebben az ügyességi játékban nem remeghet a kéz! A serleget úgy kell végigcsúsztatni a
faasztalon, hogy minél közelebb álljon meg a széléhez, azonban véletlenül se pottyanjon le…
A korabeli Budai vár
Furfangos kirakó, hatalmas méretben. Ha sikerül összeállítani a darabokat, a próbálkozók
vethetnek egy pillantást a budai vár korabeli panorámájára…
KAPISZTRÁN TÉR – MAGDOLNA TORONY SZÍNPAD
13:00-15:00

Lovagi torna, fegyverbemutatók minden órában

16:00

Tárogató-kettős

16:30

Bihari Utánpótlás Táncegyüttes

17.00

Lovagi torna

18:00

Sebő Együttes

19:30

Zuboly
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HADTÖRTÉNETI MÚZEUM
14:00-18:00

Irodalmi sátor
14.00 Mesemondók ünnepe
Hetedhét országból várjuk a kis krónikásokat, akik mind a királyról
regélnek majd, s méltó jutalmukra lelnek.
15.15 Díjátadás
15.30 „Méznél édesb szép szók” - A magyar reneszánsz udvari művészete
Oberfrank Pál (színművész) & Kónya István (reneszánsz lant)
Janus Pannonius, Balassi Bálint, Bornemissza Péter, Heltai Gáspár,
Apáczai Csere János írásai
Bakfark Bálint (Brassó), Hans Newsidler (Sopron), Albert Dlugorai
(Báthory István lantosa) – valamint ismeretlen lantos kortársaik művei
16.30 „Reneszánsz önkép és a reneszánsz korunk tükrében” – kerekasztal
beszélgetés, amely arra keresi a választ, milyen viszonyban állnak
egymással, összeférhetőek-e, a Reneszánsz aktuális olvasatai és a
reneszánsz önképe.
Beszélgetők:
Heller Ágnes – filozófus
Szentmártoni Szabó Géza – irodalomtörténész
Szörényi László – irodalomtörténész (?)
Bene Sándor – irodalmotörténész
Almási-Tóth András – színházi rendező

TÓTH ÁRPÁD SÉTÁNY –SAVANYÚ LEVES BÁSTYA
11.00 KÉZMŰVES VÁSÁR
Térzene: Tárogató-kettős
14.00 - 14.30 Bihari Utánpótlás Táncegyüttes
14.00 - 16.30 Mátyás, az igazságos – mese reneszánsz
17.00 - 18.00 Carmina Danubiana

