Rendezvény címe: XXII. PÜNKÖSDI SZENT ERZSÉBET ÜNNEP
Pályázati azonosító: 3707/11844

A PROGRAM RÉSZLETES ISMERTETŐJE
(Készült: Sárospatak, 2014. augusztus 27.)
A rendezvény címe: XXII. Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep
A rendezvény ideje: 2014.06.06.-2014.06.09.
A rendezvény helyszínei: Sárospatak, Szent negyed (Bazilika, Rákóczi vár, Vízikapui szabadtéri
színpad és környezete, Szent Erzsébet utca), Makovecz Imre tér, Rákóczi út.
A rendezvény lebonyolításában közreműködött:
 Sárospatak Város Önkormányzata
 A Művelődés Háza és Könyvtára
 Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság (a korhű menet szervezése,
lebonyolítása)
 Zempléni Lovas Egyesület (a botkői csata szakmai szervezési munkálatai)
 Bodrog Néptáncegyüttes
 Sárospatak polgárai
Sárospatak, Szent Erzsébet szülővárosa 2014-ben is gazdag programmal emlékezett meg
legnevesebb szülöttéről. Középkori vásári sokadalom látvány- és élményvilága fogadta a
látogatókat. Zenészek, táncosok, komédiások, lovagok és sokan mások gondoskodtak az
érdeklődők szórakoztatásáról. Kézműves kirakodó vásár, régi mesterségek bemutatója és
középkori étel-ital kínálat egyaránt várta a vendégeket.
A megvalósult program:
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Program
A II. Sárospataki Hosszúkardvívó Verseny elődöntője
Középdöntők és döntő
Foglalkoztató műhelyek
Magyarország és a Thüring Fejedelemség 13. századi címere.
Közösségi alkotás létrehozása a város iskolásai és a
bekapcsolódó érdeklődők közreműködésével.
A II. Sárospataki Hosszúkardvívó Verseny eredményhirdetése
Középkori haditábor felépítése
Szálfegyverek, zúzó fegyverek, íjász és tűzfegyverek
bemutatója.
Hatásbemutatók, a közelharc fegyvereinek bemutatása
használat közben.
A botkői csata első főpróbája
A botkői csata második főpróbája
Sub Rosa Régizenei Együttes koncertje
Bodrog udvar (táncbemutató, foglalkoztató udvar –
gyermekjátékok)
Mesterség bemutatók a Vízikapui középkori táborban –
autentikus vásározók, bőrösök, tímárok, fazekasok,
fegyverkovácsok.
Azon fegyverek és technikák bemutatása, amik a csatában nem
vettek részt: birkózás, tőrharc, vívóiskola
Középkori ételeket és italokat árusító kocsmai sátor
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Tábori életképek
Szálfegyverek, zúzó fegyverek, íjász és tűzfegyverek
bemutatója.
Hatásbemutatók, a közelharc fegyvereinek bemutatása
használat közben.
Vándorok, mutatványosok – középkori vásári mutatványos
előadás – Vagabunda Gólyalábas Kompánia
Huncutka Bábszínház előadása
Középkori zene – Burdon együttes
PAVANE Zászlóforgató Csoport
Fabula együttes
Madzag Gólyalábas együttes – Vitéz László és a csodamalom
Szent Erzsébet korát idéző zenés, kosztümös történelmi menet
jelenetekkel
I.
Leánykérés – a Rákóczi Vár kapujánál
II.
Erzsébet búcsúja a keresztes hadjáratba induló
férjétől, Lajostól – Makovecz tér
III.
Erzsébet a szegények szolgálatának szenteli életét
– Hild tér
IV.
Szentté avatás – Vízikapu Színpad
Huncutka Bábszínház előadása
Szent Erzsébet menet érkezése a Vízikapu Színpadához
PAVANE Zászlóforgató Csoport
Fabula együttes
Madzag Báb együttes, Gólyalábas lovagi torna
Botkői csata
A közönség bejárhatta a haditábort
Burdon együttes
Szentmise a Rákóczi Vár kápolnájában
Savitri története. A Sárospataki Parkinson klub bábjátéka
Holdviola Együttes koncertje
Kézműves udvar egész nap folyamán a Szent Erzsébet utcán
Bodrog udvar (táncbemutató, foglalkoztató udvar –
gyermekjátékok)
Mesterség bemutatók a Vízikapui középkori táborban –
autentikus vásározók, bőrösök, tímárok, fazekasok,
fegyverkovácsok.
Azon fegyverek és technikák bemutatása, amik a csatában nem
vettek részt: birkózás, tőrharc, vívóiskola
Középkori ételeket és italokat árusító kocsmai sátor
Tábori életképek
Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatásának 779.
évfordulóján a sárospataki Bazilikában ünnepi szentmisét
celebrál: Főtisztelendő Dr. Jakubinyi György Miklós
gyulafehérvári érsek
KÖRMENET Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéjével
A körmenet végén gyalogos zarándoklat a Szent Erzsébet Úton
Kassára.
XXII. Pünkösdi Gyermektánc Találkozó a Vízikapunál
Környékbeli és határon túli magyar gyermek-csoportok
szereplésével
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A program főbb elemeinek rövid leírása:
Körmenet
A XXII. Szent Erzsébet Ünnepen hagyományos, kosztümös felvonulás és történelmi játék
keretében Erzsébet életének egyes fejezetei elevenedtek meg Sárospatak utcáin. A városban
több helyszínen, az 1231 Pünkösdjén szentté avatott királylány életére emlékeztek meg.
A menet a Rákóczi Vár kapujából indult, ahol a leánykérés jelenetét láthatták az érdeklődők,
majd a Makovecz Imre téren Erzsébet elbúcsúzott a keresztes hadjáratába induló férjétől. A
felvonulók ezután a Hild térre sétáltak, mely jelenetben Erzsébet a szegények szolgálatának
szenteli életét. A Vízikapu színpadán ért véget a menet, ahol az érdeklődő nagyközönség
Erzsébet szentté avatását láthatták.
A Pünkösd vasárnapi felvonulás, évek óta a leglátogatottabb része a programsorozatnak.

Botkői csata rekonstrukció
A XXII. Pünkösdi Szent Erzsébet ünnep keretében rendezték meg a Botkői Csata
rekonstrukcióját. A botkői csata, ami lezárta a huszita háborúkat – és nem csak Magyarországon
– jelentőségére való tekintettel, a magyarországi hadi hagyományőrzők elhatározták, hogy a
csatát minden évben eljátsszák. Sárospatakon a Rákóczi vár mögötti területen első alkalommal
ütköztek meg a hagyományőrzők, akik az ország minden részéről érkeztek Pünkösd idejére a
városba.
A csata hosszas szervezést igényelt, de az erőfeszítések meghozták a várva várt eredményt, hisz
a várfalon és a Vízikapu területén közel ezren nézték végig a korhű jelmezekben csatázó
embereket, lovasokat és katonákat.
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Koncertek
A rendezvény időpontjában (2014. június 6-9.) a környező településeken (pl. Tokajban,
Hercegkúton) is színvonalas rendezvényekre került sor, továbbá a pályázatban tervezett
fellépők (Rúzsa Magdi és az Eichinger Jazz Duó) már nem tudták vállalni a koncerteket, így
hozzájuk hasonló, a rendezvény színvonalához illő, de nem annyira ismert nevű előadókkal
(Holdviola, Sub Rosa) tudtuk őket helyettesíteni.
A Sub Rosa együttes szombaton lépett a Vízikapu szabadtéri színpadára. A Sub Rosa régizenei
együttes középkori, azon belül is legfőképpen 13. századi, európai zenét játszik. A több száz éves
darabokat a középkorban használt hangszereken, korabeli kosztümben szólaltatják meg, főleg
történelmi tematikájú rendezvények alkalmával. Szombaton este az ő régizenei koncertjüket
hallhatta és láthatta az érdeklődő közönség.
Másnap a Holdviola koncertjére gyűltek össze az emberek a Vízikapunál. A Holdviola előadása
rendkívül látványos volt, hiszen a hallgató-néző nem csak különlegesen szép zenét hallgathatott,
hanem a Szinva-Art táncegyüttes jóvoltából gyönyörű tánckoreográfiákat is láthatott. A
Holdviola, a több száz éves népdalkincsünket modern formába önti, melyekben látszik és
hallatszik, hogyan férnek meg egymás mellett az autenikus és a modern hangszerek.
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Holdviola

Sub Rosa
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Szentmise a Sárospataki Bazilikában
Pünkösdvasárnap és hétfőn több mint ezer zarándok érkezett Sárospatakra.
Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatásának 779. évfordulóján a sárospataki Bazilikában
ünnepi szentmisét celebráltak. A mise során az érsek úr megáldotta azokat az új kereszteket is,
melyeket majd a Bazilikán helyeznek el a felújítás után. A szentmise után körmenet indult
Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéjével.
A körmenet végén pedig gyalogos zarándoklat indult a Szent Erzsébet Úton Kassára.

XXII. Pünkösdi Gyermektánc Találkozó
Évtizedes hagyomány már városunkban, hogy a pünkösdi hétvégén a középkori hagyományok és
egyházi események mellett a néphagyományok is megjelennek a Pünkösdi Gyermektánc
Találkozón. Idén közel 250 gyermektáncos vett részt a rendezvényen.
A Pünkösdi Gyermektánc Találkozó idén is néptáncbemutatókkal kezdődött. A 9 fellépő csoport
rendkívül színvonalas műsorszámaiból szerkesztettük a műsort, amelyben felvidéki – gömöri,
magyarbődi – és erdélyi – Nyárád-menti, ördöngösfüzesi, szilágysági – táncanyagok mellett a
mai Magyarország területéről délalföldi, rétközi, szatmári, mezőföldi, és természetesen
bodrogközi táncokból készült koreográfiát láthatott a mintegy 300-350 fős közönség. A
vajdácskai és sárospataki csoportok mellett, idén a szomszéd-megyében működő kisvárdai
Kisrétköz Táncegyüttes, valamint a határon túli magyarságot képviselő Kelepelők
Gyermektánccsoport is a találkozónk vendége volt. Ez utóbbi a Kassa melletti Buzita település
Magyar Tanítási Nyelvű Iskolájában működik, s kelet-Szlovákia legszínvonalasabb magyar
gyermektánccsoportja. A táncbemutatókat követően táncházzal idéztük meg az egykori
Pünkösdi bálokat. Immár hagyományos programja ennek az eseménynek a pünkösdi-király
választás, ahol játékos vetélkedők során - népi játékokat is bevonva – választjuk ki a
legügyesebb, legerősebb, legokosabb legényt. Idén Bana László sárospataki legény a pünkösdi
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király, első udvaronca Darmos Ábel szintén sárospataki, második udvaronca Novák Szabolcs
Bodrogolasziban lakó legény lett.

Vásári forgatag
Péntek, szombat és vasárnap délelőtt a várnegyedben vásári forgatag, kulturális és szórakoztató
programok, régi mesterségek bemutatója, étel és ital kínálat várta az érdeklődőket.
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A megvalósult program eredményessége, szakmai hatásai:
Sárospatak jelenkori városi identitásképének kialakításában két évtizede fontos szerepet játszik
a Szent Erzsébet ünnep. Szent Erzsébet Sárospatak leghíresebb szülötte. Az életét bemutató
misztériumjátékot a város lakói alkották meg, és ők szerepelnek benne. A felnövekvő generációk
számára szülővárosuk történelmével való megismerkedés sajátos alkalmát nyújtja.
Közösségteremtő, szórakoztató és ismeretközvetítő alkalom. A város turisztikai kínálatának
fontos eleme. A személyéhez kapcsolódó épített örökség, művészeti alkotások, kulturális és
fesztiválprogramok idegenforgalmi vonzerőt jelentenek.
Szent Erzsébet életútja máig elevenen ható példa, amelyhez a magyar történelem évszázadai
során minden korszak vissza tudott nyúlni. Sárospatak a Pünkösdi Szent Erzsébet Fesztivál
megrendezésével két évtizede az ország történelmi és kulturális gyökereinek megismertetését
és az értékekhez ragaszkodó szórakoztató kultúraközvetítést szolgálja. Erősíti a civil szférát.
A Pünkösdi Szent Erzsébet Fesztivál évek óta alkalmat jelent Sárospataknak, hogy a kulturális
diplomácia, valamint a zarándokturizmus révén kapcsolatait szorosabbra fűzze a határon túli
magyar közösségekkel éppúgy, mint a német-, olasz- vagy lengyelországi településekkel
egyaránt.
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