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A program előzményei: 

Egy Kelet-Magyarországi kisközségben, Szabolcson működik a Szabolcs Vezér Íjászai 

Hagyományőrző Egyesület, a projekt ötletgazdája. Hogy a település történetének 

bizonyosan ékesebb lapjai is voltak, annak bizonyítéka az 1092-ben tartott un. Szabolcsi 

Zsinat. Itt született Szent László király I. Törvénykönyve, amely a települést városi rangban 

említi. A korabeli Monostor Templom ma is áll, közvetlenül Közép-Európa legimpozánsabb 

X. századi erődítményének sáncfalai mellett. Mindezt a pompás történelmi hagyatékot, a 

Tisza szegélyezi. Honfoglaló Árpád fejedelem, és vezértársa Szabolcs, Szent István és Szent 

László király hagyták ránk azt az épített- és kulturális örökséget, amelynek őrzésére a helybeli 

civilek megszerveződtek. Önkéntes munkában gondozzák a várat, végvári elődeikhez híven, 

hol kaszát – hol fegyvert ragadva. Töretlen buzgalommal végzik a hagyományőrző munkát. 

Amikor 2008-ban, egy kis falu nagy napjaként útjára indították „Szent László Ünnepe” – 

című civil kezdeményezésüket, nem is sejtették, hogy hamarosan milyen rangos nemzetközi 

eseményekre szolgáltatnak alapot! Az alapítók eredeti szándéka az volt, hogy felhívják a 

figyelmet a Szabolcs községben található kivételes nemzeti értékekre. A program létrejöttében 

döntő szerepet vállalt Seszták Oszkár parlamenti képviselő úr, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Önkormányzat elnöke, és a Magyar Koronaőrök Egyesülete. A csodálatos történelmi 

helyszíneket, a legkülönfélébb területek hagyományőrzői keltették életre: katonák, zenészek, 

kézművesek, táncosok, borászok, szakácsok. Kezdettől fontos szakrális elemei az ünnepnek a 

szabadtéri ökumenikus Istentisztelet és a Szent Korona zarándoklat. Elindult a program, és 

évről-évre egyre többen gyülekeztek Szent László király szabolcsi táborába… 

2009-ben, Buskó András alelnök úr vezetésével vendégségbe érkezett az Országos Lengyel 

Kisebbségi Önkormányzat delegációja. Részvételüknek köszönhetően, ez már igazi közös 

magyar-lengyel ünneplés volt, hiszen Szent László Ünnepe a magyarországi lengyelség 

hivatalos ünnepnapja. Ekkor döntötték el, hogy civil alapon, magasabb szinteken is 

kezdeményezni fogják a 2010. évi közös magyar-lengyel ünnepségek Szabolcsra helyezését.  

2010-ben, Budapestről Szabolcs községbe költözött az O.L.K.Ö. országos megemlékezése! 

Ennek megfelelően, már a magyar és a lengyel hadsereg tábori lelkészi szolgálatainak vezetői: 

Takács Tamás alezredes és Slawomir Zarski ezredes, püspök – nyitották meg a szabadtéri 

ökumenikus Istentiszteletet. Szent László királyunk szabolcsi szobránál a Lengyel Nemzet 

nevében Jan Borkowski külügyminiszter-helyettes, Roman Kowalski nagykövet és Dr. 

Csúcs Lászlóné Halina, az OLKÖ elnöke koszorúzott. A Honvédelmi Minisztérium részéről 

Fodor Lajos és Dr. Simicskó István államtitkár urak köszöntötték a vendégeket, az M.H.5. 

Bocskai István Lövészdandár díszőrségével. A hagyományőrzők régi vágya teljesült azzal, 

hogy magyarok és lengyelek, együtt ünnepelhették meg védőszentjüket a mai honvédekkel és 

határőrökkel! 

2011 a közös EU-elnökség éve. Mi magyarok június végén, éppen László nap táján adjuk át a 

soros elnökséget a lengyeleknek! A szabolcsi hagyományőrzők „civil kurázsiját” dicséri, hogy 

az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére is vállalják ezt a fokozott kihívást. A két 

elkötelezett és hűséges szervezőpartner, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, és a 
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Magyar Koronaőrök Egyesülete segítő közreműködése megnyitotta az utat a lengyel és a 

magyar közjogi méltóságok, és diplomáciai testületek irányába. Továbbra is Szabolcs 

községben születnek a tervek, de Tokaj városának csatlakozása idegenforgalmi szempontból 

is kiemelten értékessé tette a közös magyar-lengyel programot. A város a lengyel turizmus 

közkedvelt célállomása, amely a bor mellett, igényelné a minőségi kulturális szolgáltatásokat. 

A Tokaji Kulturális- és Konferencia Központ, a világörökségi helyszínek, az idegenforgalmi 

infrastruktúrával együtt biztos alapot nyújtanak a rendezvények tartalmi elemeihez. A két 

nemzet partnerségében megvalósuló Magyar-Lengyel Hagyományőrző Fesztiválprogram 

egyedülálló kezdeményezés, az EU-elnökség éve egy kiváló esély a program elindítására! 

Komoly érték az évente megrendezésre kerülő, határokon átívelő kezdeményezés ötlete. Ezt 

felismerve a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület ez évben 

közösen szervezi meg a programot a Szabolcs Vezér Íjászai Hagyományőrző Egyesülettel. 

Partneri várakozások: A közös magyar-lengyel fesztivál megszületését nagy várakozással 

követik a lengyel partnerek. Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat mára 

érzékelhetően messze több mint a magyarországi lengyel kisebbség érdekképviselete, hiszen 

fontos feladatokat vállaltak a lengyel EU-elnökség munkájának honi elősegítésében. 

Rendezvényünkkel kapcsolatban önkéntesen vállalják a tolmács feladatát, a Lengyelországi 

kapcsolattartást, a résztvevő lengyel csoportok leszervezését. Kielce Vajdasággal, Krakkó és 

Krosznó város elöljáróságaival egyeztetnek, segítik a zarándoklat útitervének összeállítását. 

Közreműködésükkel érkezik Tokajba a Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet 

kiállítása, és fesztivál-filmek a Budapesti Lengyel Kulturális Intézetből. Rendkívül aktívak és 

segítőkészek, a Lengyel Nagykövetséggel való kapcsolattartásban. 

Roman Kowalski nagykövet úr kifejtette: a közös történelemi gyökerekből táplálkozó mély 

barátság és a nemzeteink közti szimpátia ápolása mellett, pragmatikusabb célokat is elvárnak 

a közös szervezéstől. A lengyelekre jellemző őszinte nyíltsággal fogalmazzák meg 

kritikájukat és elvárásaikat: a közös szellemi és lelki élményeken túl, nemzeteink további 

gyarapodását szolgálja, ha a program nagyobb teret szentel a gazdasági együttműködések 

erősítésének. Ennek megfelelően, a Tokaji Kulturális- és Konferencia Központ lesz a 

helyszíne a Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkársága által szervezett magyar-lengyel üzleti 

találkozónak.     

Észak-Magyarország, és az É. - Alföldi Régió tradicionális célpontja a lengyeleknek. Tokaj 

azért is kiváló választás, mert közkedveltségén túl Miskolc, Nyíregyháza és Debrecen-

Hajdúszoboszló közelségében fekszik. A „Szent László Ünnepe – Dzień Świętego 

Władysława” egy remek idegenforgalmi ajánlat a térségünkbe látogató turisták számára. 

CSATLAKOZÓ ESEMÉNYEK:  

- A program bevezetője a „Magyar-Lengyel Történelmi Zarándoklat”, amelynek 

kiemelt protokolleseménye a tervezett krakkói zászlószentelés és díszfölvonulás. 

- A programhoz kötődően, szeretnénk lóháton-szekerekkel teljesíteni a „Magyar -

Lengyel Történelmi Borút Expedíció” 300km-es távját, a legendás Tokaj - Krosznó 

kereskedelmi útvonalon. Bort szállítanánk ajándékba, az EU-elnökség alkalmából! 
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       Magyar-Lengyel Történelmi Zarándoklat 

 

 

Visegrád - Krakkó – Krosznó - Kassa - Tokaj – Szabolcs – Nagyvárad 

A zarándoklat jelmondata: Szent László nyomában, határokon át, a bölcsőtől, a sírig. 

Felvidék és Erdély védszentje tiszteletében érintett partnervárosok: 

 Kassa és Nagyvárad 

(2011  a közös magyar-lengyel EU-elnökség éve!) 

A történelmi zarándoklat menetrendje: 

Június 18. szombat / Visegrád – Krakkó: Szent László zászlaja - tokjában - kiutazik Magyarországból, este 

érkezés. 

Június 19. vasárnap / Krakkó – „Köszöntünk Lengyelország!” A Lengyel királyok székvárosában, a Szűz 

Mária Katedrálisban kibomlik a zászló, lengyel-magyar szentmisén fölszentelik. A Magyar Szent Korona és a 

Koronaőrség vezetésével, zenés katonai hagyományőrző díszmenet indul a Wawel-ba, a lengyel királyok 

nemzeti emlékhelyére. A Koronázási templomban, magas állami szintű protokoll fogadja a magyarokat. 

Június 20. hétfő / Krakkó - Krosznó: Utazás / érkezés. 

Június 21. kedd / Krosznó: A lengyel-magyar történelmi borkereskedelem emlékei. 
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Június 22. szerda / Kassa – Felvidék védőszentje előtti tisztelgés, a Kassai Dómban. 

Június 23. csütörtök / Kassa – Tokaj: Utazás / érkezés.  

Június 24. péntek / Tokaj: Ünnepélyes bevonulás. 

Június 25. szombat / Tokaj: Hagyományőrző fesztiválprogram. 

Június 26. vasárnap / Szabolcs – Szabadtéri népünnepély Szabolcs városában, ökumenikus istentisztelettel, 

hagyományőrző programokkal. (Tokajból érkezés hajóval.) 

Június 27. hétfő / Nagyvárad – László Napja! Ünnepi megemlékezés a Szent László által alapított Váradi 

Székesegyházban, Szent László nyughelyén. A történelmi zarándoklat ünnepélyes bezárása. 

A történelmi zarándoklat Visegrádról indul. Szent László édesapja I. Bajnok Béla királyunk 

életútjához hasonlóan, a zarándokzászló is kiutazik Lengyelországba, a lengyel királyok 

nemzeti emlékhelyére. László herceg lengyel földön látja meg a napvilágot, édesanyja 

Richeza hercegnő, II. Mieszko leánya. Nevének ottani jelentése: hatalom és dicsőség.  

Krakkóban bomlik ki a történelmi zarándoklat zászlaja, melyet a főtéri Szűz Mária 

Katedrálisban szentelnek föl a lengyelek, magyar kísérettel. A „zászlóanya” tisztére 

Schmittné Makray Katalin úrhölgyet kérjük föl. ( A XI. századi mintát követő, impozáns 

méretű zászló egyik oldalán Szűz Mária látható, Magyarország és Lengyelország örökös 

királynéja, karján a kisdeddel. A másik oldalon Szent László királyunk szentképe foglal 

helyet. A zászlót fehér és piros szalagok és díszek ékesítik, amelyek – minő véletlen! – 

egyszerre jelenítik meg az Árpád-házat és a Lengyel Nemzet zászlajának színeit.) A 

szentmisét követően, pompás történelmi hagyományőrző díszfölvonulás indul a Wawel-ba, a 

lengyel királyok Koronázási Templomába. Élen a Magyar Koronaőrség, a Szent Korona 

másolatával, melyet a Magyar Nemzet Történelmi Lobogói szegélyeznek. A Zarándokzászlót, 

válogatott magyar huszárok, íjászok és gyalogosvitézek csapatai kísérik. Menetzenéről a 

krakkói fúvószenekar, és a magyar királyi Igriczek gondoskodnak. A Szent Korona 

kíséretében föllép a budapesti Ex-Antiqua Énekegyüttes. Ez a látványos magyar történelmi 

díszfölvonulás, nemzetünk ajándéka Lengyelországnak, az EU-elnökség átadása alkalmából! 

Krosznó a zarándoklat második állomása, ahol évszázadokon át fogadták és indították a 

„királyok borát”szállító lengyel-magyar karavánokat.  Kassán keresztül vezet az út tovább, a 

Kassai Dómban emlékezünk Felvidék szent védelmezőjéről.  Magyar földön Tokaj városa 

lesz az a hely, ahol a zászló alatt gyülekező lengyel kísérősereg tábort ver. A magyar és 

lengyel vitézeket egyesítő táborunk neve: Castrum Ladislaie! Szent László táborának lengyel 

vitézei annak a nagy múltú történelmi fegyverbarátságnak a gyökereire emlékeztetnek, amely 

I. Béla király győzelméhez hasonlóan, Géza és László hercegeket is trónra segítette. A tokaji 

haditáborozást, udvari mulatságokat követően, hajóval érkezik majd Tokajból a Szent Korona, 

Szabolcs ezredéves városába. Szent László királyunk zarándokhelyére.  Nagyszabású 

népünnepéllyel ünnepeljük meg a találkozást, ünnepi koszorúzással és közös szabadtéri 

istentisztelettel. Szent László napján, dicső királyunk temetkezési helyén, a Nagyváradi 

Székesegyházban ér véget a zarándokút… 
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A program megvalósításában résztvevő, együttműködő partnereink: 

Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége 
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 
Lengyel Kulturális Intézet  
Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet 
Köztársasági Elnöki Hivatal 
Európai Ügyek Bizottsága / Magyar Köztársaság Parlamentje 
Interparlamentáris Unió Lengyel Szekciója 
Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 
Tokaj Város Önkormányzat 
Szabolcs Község Önkormányzata 
Kroszno Járás Elöljárósága -Kroszno 
Szentkereszt Vajdaság Elöljárósága – Kielce 
Tokaji Kulturális- és Konferencia Központ 
Magyar Turizmus Zrt. - Promóciós osztály 
Tourinform Tokaj           
Árpád-házi Szent Erzsébet Társaság / Sárospatak 
Szűz Mária Katedrális / Krakkó 
Lengyel Királyok Koronázási Temploma / Krakkó-Wawel 
Kassai Dóm 
Nagyváradi Székesegyház 
Szabolcsi Református Egyház 
Szent István Római Katolikus Plébánia -Tokaj 

Szent László Római Katolikus Kápolna- Szabolcs 

Magyar Honvédség Tábori Lelkészi Szolgálata 

Lengyel Haderő Tábori Lelkészi Szolgálata 

Jósa András Múzeum / Nyíregyháza / 

Magyar Bajusz Társasága 

Magyar Huszár- és Katonai Hagyományőrző Szövetség 

Magyar Koronaőrök Egyesülete 
Szabolcs Vezér Íjászai Hagyományőrző Egyesület 
Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Alapítvány 
Bakonyi Poroszkálók Egyesülete 
5.Radeczky Huszárezred 
Bodrogközi Lovasíjászok 
Krosnoi Lovagok / Lengyelország / 
Kielcki Ochotniczy Szwadron Kawalerii 
Wysocki Légió 
Salamon Történelmi klub / Budapest 
Zrínyi Miklós SE Haditorna Klub / Budapest 
Sárkányos Lovagrend 
Kard és Oroszlán Rendje 
Aranysarkantyús lovagok 
Salföldi Kopjások 
Sándor Huszár Lovas Bandérium 
Magyar Lovas-Szabadidő Sport Szövetség 
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Pusztai Farkasok Hagyományőrző Íjász Egyesület Nagyvárad 
Tordátfalvi Székely Íjászok 
Komáromi Huszárok 
Szent László Íjászai Mogyoród 
Ceglédi Katonai Hagyományőrzők 
Sárvári Íjászok 
Nemzeti Íjász Szövetség 
Lezsák Levente lovaskaszkadőr 
5. Bocskai István Gépesített Lövészdandár 
Népművészeti Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete 
Lancea Regis Kamarazenekar 
Ex-Antiqua Énekegyüttes 
Krakkó Város Fúvószenekara 
Igriczek Együttes 
Kobzos Együttes 
Debreceni Páros 
Béke Csaba lantművész 
Dinnyés József daltulajdonos 
Szilaj Dobkör 
M.H. Debreceni Helyőrségi Zenekara 
Burattinó Bábszínház 
Dr. Somogyi Győző festőművész 
Papp Éva ikonfestő 
Nagy Géza képzőművész 
Császár Tamás Filmrendező 

Zelenák István helytörténész-Tokaj 

Zespól Kielce - Szentkereszt Vajdaság Népi Együttese 

Drenka Polska Népi Együttes – B.A.Z. Megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének  

néptáncegyüttese 

Öreghajdúk Tánccsoport (Hajdú Néptáncegyüttes) 

Bodrog Táncegyüttes 

Nyírség Táncegyüttes 

Kudri lovasudvar – Tokaj 

Rákóczi Pince és Udvarház (Hétszőlő Rt.-Tokaj) 

Bacchus Étterem-Tokaj 

Tokajvinum Hungaricum Egyesület 

Tokaji Bormívelők Társasága 

Tokaji Borbarátnők Társasága 

Tokaji Borok Háza 

Tokaji Múzeum 

Vaskó Panzió 

Avargyűrű Kft. / Szabolcs, Tőrös Udvar   

Tervezett fellépői-közreműködői létszám a fesztivál négy napjára: 500 fő 

A program megvalósításában résztvevő önkéntesek tervezett száma: 120 fő 

Tervezett magyar és lengyel látogatói létszám, négy nap alatt: 15.000-20.000 fő   
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A programhelyszínek részletes bemutatása (vallás - kultúra – bor-gasztronómia): 

KRAKKÓ – Magyar-Lengyel Történelmi Zarándoklat  

A soros lengyel EU-elnökség köszöntése!  (2011. Június 19. vasárnap) 

Zászlószentelés és ünnepi díszfölvonulás  

Szűz Mária Katedrális: Krakkó városának főterén áll az impozáns katedrális, ahol az ünnepi 

lengyel-magyar szentmise keretében fölszentelik a zarándoklat zászlaját. A zászlóanya - 

terveink szerint Schmittné Makray Katalin úrhölgy, köztársasági elnökünk neje -, a Magyar 

Szent Korona, a Magyar Nemzet Történelmi Lobogói és a Koronaőrség jelenlétében átadja a 

zászlót a M.H. Hadtörténeti Intézet történészének, a katonai hagyományőrzők zászlósának. A 

Budapestről érkezett Ex-Antiqua Énekegyüttes dallal köszönti a zarándokokat, az ünnepség 

magyar és lengyel díszvendégeit. (A lengyel nagykövetség előzetes véleménye szerint, a 

Lengyel Köztársaság Elnöke lehet a vendéglátó fogadó partner.) 

Szent László útja: (Főtér, Szűz Mária Katedrális – Krakkó óvárosa – Wawel – Lengyel 

Királyok Koronázó Temploma) A Katedrális előtti téren, Krakkó városának fúvószenekara 

fogadja a résztvevőket. A Történelmi Zarándoklat hagyományőrzőinek díszfölvonulása, 

tisztelgés Szent László és a két nemzet barátsága előtt. Az EU-elnökség átvétele alkalmából, 

ezzel köszöntjük Lengyelországot! Népes lengyel nézőseregtől övezve indul a menet, élen a 

Magyar Koronaőrséggel és a Szent Korona másolatával. Történelmi lobogók kísérik a 

zarándoklat zászlaját, a magyar katonai hagyományőrzők válogatott huszárcsapataival és 

gyalogos vitézeivel. Az óváros történelmi falai közt kanyarog az út föl a Wawel-ba, a lengyel 

királyok nemzeti emlékhelyére. A magyar sereg udvari zenészei dobokkal és harci dudákkal 

lelkesítik a díszmenet közönségét. A történelmi egyenruhákban pompázó magyar huszárok, a 

zászlóerdőt lobogtató gyalogság látványa felejthetetlen élménye lesz Krakkónak!  

Koronázási Templom: A lengyel királyok templomában, a Lengyel Nemzet legszentebb 

történelmi kegyhelyén, kivont szablyákkal, katonai hagyományőrző tiszteletadással 

emlékezünk közös hőseinkre a Korona jelenlétében.  

Az ünnepi díszfelvonulás részvevői: A Magyar Koronaőrség, a Szent Korona másolatával, 

Woth Imre parancsnokságával. A M.H. Hadtörténeti Intézet és Múzeum történelmi lobogói, a 

Köztársasági Őrezred zászlósaival. Szabó Vata hadtörténész (HIM), a zarándoklat zászlósa. 

Huszárság: Salföldi Kopjások, Dr. Somogyi Győző huszárkapitány vezetésével. Bakonyi 

Poroszkálók, Csepin Péter kapitány úr vezetésével. 5. Radeczky Huszárezred, Czapári Róbert 

h.ö. őrnagy vezetésével. Gyalogság: Szent László Lovagrend - Szabolcs Vezér Íjászai H.E. – 

„Civitas Zobultsu” Szent László Hagyományőrsége – Sárvári Íjászok – Ceglédi 

Hagyományőrzők – Magyar Huszár- és Katonai Hagyományőrző Szövetség Lovagkori 

Tagozata – Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Wisoczky Légiója – Bem József 

Kulturális Egyesület (OLKÖ) Lengyel hagyományőrzők: Krakkó városának csapatai.             

Zenei kíséret: Igriczek Együttes – Ex-Antiqua Énekegyüttes – Krakkói Katonai Fúvószenekar. 
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Szent László Ünnepe / Dzień Świętego Władysława 

Magyar-Lengyel Hagyományőrző Fesztivál 

Tokaj – Szabolcs, 2011. június 23.-26. 

Tokaji vallási programhelyszínek: 

Szent László útja: (Hajókikötő, Tisza parti parkoló – Rákóczi utca – Főtéri Katolikus 

Templom) A pénteki napon, ezen az útvonalon vonul be a zarándoklat Tokaj városába, 

Árpád-kori nevén: Hímesudvarba. Legelöl vonul a királyi had dudás-dobos menetzenekara, 

melyet a Magyar Hadtörténeti Múzeumban őrzött Történelmi Nemzeti Lobogók követnek a 

Magyar Koronaőrség védelmi alakzatával. Itt érkezik a Magyar Szent Korona másolata a 

Koronaőrökkel, melyet a Szent László Zarándoklat Krakkóban fölszentelt Zászlaja követ. 

Majd az arany rojtokkal szegélyezett, franciabársonyos királyi gyaloghintó következik a 

király szentképével, magyar és lengyel katonai hagyományőrzőkkel, a Castrum Ladislaie 

csapataival. A két nemzet népviseletbe öltözött zenészei és táncosai zárják a hagyományőrző 

menetet. A Főtéri bevonulás ütemét, a Szent István emlékmű körül felálló Szilaj Dobkör 

lüktető ritmusa adja. (Vasárnap reggel, ugyan ezen az úton vonul a behajózáshoz a menet.) 

Tokaj város főtere: Ez a hely, a „Világörökség”- címet viselő Tokaj és az egész Hegyalja 

szíve. Ide tart a zarándoklat, ez az ünnepélyes fogadás színtere. Itt áll a középkori gótikát 

idéző Katolikus Templom, amely magába fogadja és őrzi itteni tartózkodása ideje alatt a 

Zászlót és a Koronát, mellette a világhíres történelmi Rákóczi Pince és Udvarház. 

Szent István Katolikus Templom: A főtéri templomban egész idő alatt, magyar és lengyel 

nyelvű templomi szolgálattal várják a zarándoklat résztvevőit, a hagyományőrző fesztivál 

vendégeit Az ünnepi hierarchiának megfelelően, a templomi imádságok alatt, a főtér és a 

templom környéke is elcsendesedik… 

 Slawomir Zarski ezredes, püspök 
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Szabolcsi vallási programhelyszínek: 

Szent László útja: (Tisza part – Tisza folyó út – Szabadtéri színpad – Református Templom) 

Árral szemben, az eredet irányába siklottak föl a hajók Tokajból, szimbolikus utazással Szent 

László király forrásához! Újra és újra, minden évben újra járni a menet útvonalát, magunkba 

idézni az örök visszatérés mítoszát. Szent László zarándokhelyére: Szabolcsra! 

Szabadtéri színpad: Az ősi Vár falának tövében, az Árpád-kori Monostor szomszédságban 

áll a szabadtéri színpad, ahol magyar és lengyel zarándokok, hagyományőrzők, védőszentjük 

tiszteletér érkezett felvidéki és erdélyi magyarok, katonák és határőrök a részesei az ünnepi 

szabadtéri ökumenikus Istentiszteletnek. A magyar történelmi egyházak, a Magyar 

Honvédség tábori lelkészi szolgálata és a Lengyel Katolikus Egyház papjainak szolgálatával, 

két nyelven hangzanak el a szentbeszédek. 

Templomtér: A templom előtti téren áll Szent László király mellszobra, mely a győri 

székesegyházban őrzött ereklyetartó herma parafrázisa. Varga Imre szobrászművész alkotása. 

Ez a hely, a protokolláris ünnepi ceremóniák központja. A Magyar és a Lengyel nemzet 

koszorúja mellett, a szobor talapzatán elhelyezik virágaikat, az Erdélyt és a Felvidéket 

képviselő magyarok is. A megemlékezést, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István 

Dandárjának díszsortüze zárja. 

Református Templom: A Szent István királyunk által alapított szabolcsi Szűz Mária 

monostor a XIII. századik volt Szabolcs vármegye főegyháza, esperesi székhelye. Az 

eredetileg háromhajós Árpád-kori bazilika a Tiszántúl legépebben fönnmaradt, legrégebbi 

temploma. Történelmi falai között zajlott, az 1092-es zsinat és országgyűlés: „A mi urunk 

Jézus Krisztus születésének és uralkodásának 1092. évében, Szabolcs városában szent 

zsinat tartatott, a magyarok legkeresztényibb királya, László elnökletével, országának 

összes püspökeivel és apátjaival, az összes előkelők jelenlétében, a nép tanúskodása 

mellett.” – írja Szent László király I. Törvénykönyvének bevezetője. Erre emlékezünk, itt 

őrzi majd a Koronaőrség a Magyar Szent Korona hiteles másolatát, melyet mindenki 

megtekinthet a rendezvény ideje alatt. 

Szent László Katolikus Kápolna: A szabolcsi hívek, két kezükkel, kosarakban hordták össze 

az építőanyagot, azt, amelyből egyszerű paraszti hajlékaik is készültek: Szabolcs földjét. 

1931-ben, törekes sárból döngölték a magasba a falakat, s elkészültével Szent László 

oltalmába ajánlották templomukat. Kereken 70 éve! Ezért most újraszenteljük a kis 

„parasztkatedrálist”. 

Tokaji kulturális programhelyszínek: 

Castrum Ladislaie: Szent László király vitézeinek tábora, az egykori Tokaji vár mellett, a 

Bodrog és a Tisza találkozásának torkolatában áll. Ahol a két folyó egyesül, ott válnak eggyé 

zászlaja alatt a magyar és a lengyel katonai hagyományőrzők. Jurta tábor, hadi sátras tábori 

élet, íjászat, hajító- és szálfegyverek várják az érdeklődőket. Különleges hadijáték a csónakos 

póznaviadal, ahol harci zenére támadják egymást a fellobogózott ladikok: az győz, aki a 

másikat hamarabb a vízbe taszítja! Eténként tábortűz, dal és muzsikaszó… 
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Hímesudvar küzdőtere: A Tisza parti sétányon, a forgalmat elkerülve vonulnak a folyó 

melletti füves küzdőtérre a lovas- és gyalogos vitézek.         A vízparti városi sportpályán 

szemlélhetjük meg Szent László király íjászainak viadalát, a magyar és a lengyel lovas 

harcosok bemutatóit. 

Fesztiválszínpad: A főtéri fesztiválszínpad a magyar és lengyel népi táncosoké és 

zenekaroké. Itt lép fel a „Zespól Kielce”, Szent Kereszt Vajdaság népi együttese, a „Drenka 

Polska”Néptáncegyüttes a B.-A.-Z. Megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzat csoportja, a 

„Debreceni Öreghajdúk”, a Bodrog és a Nyírség Néptáncegyüttesek. Igaz folk-gála! 

Bacchus vitézeinek tábora: A város főterén, útra készen táboroznak társzekerük és az 

őrzésükre bízott boroshordók mellett a borkaravánt kísérő vitézek. XVI. századi 

hagyományőrző huszárok és gyaloghajdúk életképe idézi elénk a magyar-lengyel történelmi 

borút kalandjait. Ebben segítenek nekünk a korhű díszletek, no és a csapra vert boroshordók.  

Főtéri vásártér: A kereskedésnek éltető ere és alapja a vásár lévén, minden kalmár, 

árusember, boltos, kereskedő, tőzsér, kufár, komplár és csihés ide igyekezzék! Seregével 

vonuljanak a kötött kalmárszekerek, sátorosok, lóháti kereskedők, aztán hátas kalmárok, akik 

gyalogszert butyrokban és berbencekben hozzák a portékáikat, szintén szép számmal 

igyekezzenek ezen jeles alkalomra! (Népművészek bemutatója, kiállítása és vására.) 

Rákóczi Pince Lovagterme: A gótikus lovagvárak impozáns csarnokainak hangulatát idézi a 

nagyterem, amely méltán lett a „Világörökség”- cím birtokosa. 500 éves boltívei alatt 

históriás ének hangzik, koboz és lant húrjai pengnek. A hegy levének illata száll, és már nem 

is földalatti pincében vagyunk, hanem odafönt: a mennyországban.  Hogy a „dolog” másként 

is elsülhet, arra intő példa lehet a kapatos vitézek parázs összecsapása! Bizony! A suhogó 

kardok mértékletességre intenek! 

Rákóczi Udvarház: Erődfalak és hatalmas fák övezik a pince feletti udvar magaslatát, 

melyből a szomszédos templom gótikus ablakíveire látni. Ez a hely most Szent László királyi 

udvara! Milyen lehet a király és vitézeinek társaságában helyet foglalni, a borok királyát 

kortyolni, ínyencségeket csipegetni, az Igriczek énekét és muzsikáját hallgatni, miközben 

lovagok virtuskodnak és mutatványosok szórakoztatnak? Tegyünk próbát! 

Borostyán Pince: Pincebeszélgetés Zelenák István tanár úrral, Tokaj városának avatott 

helytörténészével, a Tokaji bor és Tokaj-Hegyalja históriájának őrzőjével. Olyan tantárgyakat 

oktat most nekünk rendhagyó történelemóráján, mint az „Aszú-történelem”, és a „Történelmi 

borút”.  

Zarándok pihenő: Zsíros kenyér, két deci bor, Dinnyés és Béke. Fapados pihenő a Váralja út 

bejáratánál, a Vaskó Panzió udvarán. Dinnyés József és Béke Csaba játszik a vándorok 

asztalánál. Nem „fapados” szinten!!! 

Tokaji várrom: A Bodrog és a Tisza torkolatában trónolt a Tokaji Vár, megannyi nagy csata 

és háborúskodás színtere. „Hol vár állott, most kőhalom.”- búslakodhatnánk a költő szavain. 

De Szent Iván éjjelén nagy tűz gyúl a romok fölött, miként szokás volt László napján is a 

régiségben. 
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Tokaji Múzeum: Ha Tokajban járunk, ne hagyjuk ki a városi gyűjteményt, ahol a Tokaji vár 

feltárt régészeti leleteinek időszaki tárlata mellett, állandó kiállításokon tekinthető meg a 

Tokaji szőlő és a bor története, az egyházművészeti gyűjtemény, és az ódon hangulatú 

pincemúzeum.  

Múzeumkert: A „Bormívesek kertjében”a borkultúráról beszélgetünk, hiszen a kultúra szó 

jelentése: művelés. A Tokajikum Hungaricum Egyesület és a Tokaji Bormívelők Társasága 

tagjainak előadása mellett, a Lancea Regis Kamarazenekar és az eredeti kézműves borok 

varázsolnak meghitt hangulatú Bacchus-ünnepélyt a Múzeumkertben. 

Tokaji Borok Háza: A bejáratnál Robert Wojciech Portius uram bronzba öntött képmása 

fogad. Kétnyelvű emléktábla állít emléket a legendás magyar-lengyel történelmi borútnak, és 

a Tokaji borok első nagy lengyelországi importőrének. A „Portius 

Borkaraván”fölvonulásának vitézei szablyával tisztelegnek előtte. Odabenn interaktív 

kiállítással várja látogatóit Tokaj-Hegyalja Hegyközsége. 

Tourinform Galéria: A belvárosi Tourinform iroda tetőterében szentek képeit láthatjuk: 

festett ikonokon, különleges freskó reprodukciókon és pergő filmkockákon. Papp Éva 

ikonfestő képeit a Tisza parti Balsa községből, a siennai Simone Martini gótikus freskó-

reprodukcióit az Assisi Szent Ferenc Bazilika altemplomából, és Császár Tamás filmrendező 

„Rejtőzködő világ”- című filmjét a felvidék kincseiről. A kérdés nagyon egyszerű: Mit adott 

Európának a Szent Királyok Nemzettsége és a magyarság? A válaszokért fel kell jönni az 

emeletre… 

Tokaj Galéria: Az egykori Ortodox Templom szakrális terében Somogyi Győző festőművész 

munkái láthatóak a hagyományőrző fesztiválon.  

Paulay Ede Színház: A nemrégiben átadott kulturális központban lengyel történelmi filmek 

mini „film-fest”- je vezeti be a fesztiválprogramot, a Lengyel Kulturális Intézet 

válogatásában. Az előcsarnokban a „Lengyel bemutatkozik!”- címmel a Lengyel Nemzeti 

Idegenforgalmi Képviselet portálja fogadja az érdeklődőket. Szombaton este „Magyar-

Lengyel Barátság Gála”búcsúztatja a magyar - és köszönti a lengyel - soros EU-s elnökséget. 

Európa Híd / Tokaji Tisza Híd: 2011 a közös magyar-lengyel EU-s elnökség éve! 

Magyarország soros tisztsége éppen a rendezvénnyel egy időben jár le, és júliustól 

Lengyelország viszi tovább az elnökséget. Az „Európa Híd”az összekötő kapocs, az egység 

szimbóluma. A magyar és lengyel nemzeti színekkel fellobogózott híd közepén találkozunk, 

és átnyújtjuk Európa zászlaját a lengyeleknek. Amilyen szép, olyan egyszerű gesztussal… 

Magyar-lengyel történelmi borút: Főtér, Rákóczi Pince – Hétszőlő királyi szőlőbirtok 

útvonalon halad a díszes kompánia! Az évszázados magyar-lengyel borútnak állít emléket a 

hagyományőrző borkaraván. Korabeli mintára, magyar és lengyel vitézek, huszárok és 

gyaloghajdúk kísérik a borral megrakott társzekereket. Dob és dudaszó hallik a menetben, 

fegyverrel tisztelgünk Robert Wojciech Portius emléktáblájánál, muzsikálunk a Szerelmi 

Pincesoron, és fegyveres „vásárütők” törnek ránk a Tisza parti halászcsárdából, amit egyesült 

erővel verünk vissza! Vivát! A szombati napon, a valóságban is útnak indítjuk 
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Lengyelországba a „Magyar-Lengyel Történelmi Borút” hagyományőrző lovasainak 

expedícióját, a Tokaj - Krosznó útvonalon! 60 lovas, társzekerek és gyaloghajdúk viszik 

a királyok borát, az EU soros elnökségének átadása alkalmából. A Magyar Nemzet 

ajándékát, a Lengyel Nemzetnek! 

Szerelmi Pincesor: A Tokaji Pincesoron zenés-táncos vígasságot tart a Portius Borkaraván 

legénysége, látogatás a kis családi borospincékben. 

Bonchidai Csárda: A folyó partján áll az igazi Tiszai Halászcsárda. Tágas terasza mellett 

hömpölyög a víz, a légben ezernyi illat bódít. A legjobb hely ez a „Magyar-Lengyel Nemzeti 

Estek” számára! A fesztiválon fellépő magyar és lengyel népzenészek és néptáncosok adnak 

műsort a nemzeti ételek kóstolója mellé. Egymás zenéjén, táncain és ízein keresztül hatolunk 

a „polak-wengier dwa bratanki” mélyebb megértése felé… 

Európa Fesztiválhajó: Egy hajóban evezünk! Magyar-lengyel hajókázás.  A hajókikötőben 

horgonyzó séta- és rendezvényhajó szállítja majd a zarándoklatot Szabolcsra. Addig is jó 

közös „EU-s” hajókázást! 

Hajókikötő: A Bonchidai Csárda melletti nagy parkolóból indulnak majd a menetek, innen 

indulunk majd tovább Szabolcsra, de itt ütköznek meg egymással a borkaravánt őrző vitézek 

is a reájuk rontó haramiákkal. 

Szabolcsi kulturális programhelyszínek: 

Szabadtéri színpad: A szabadtéri ökumenikus Istentisztelet helyszíne, délután a kulturális- 

hagyományőrző programoké. A Pavane Zászlóforgatók fergeteges bevezető attrakcióját a 

magyar és lengyel népi együttesek követik, majd Lezsák Levente lírai lovasjátékát láthatjuk a 

színpad előterében. De lesz még lovagi torna is a nagyérdemű publikum szórakoztatására, itt 

hirdetik ki Szent László király íjászbajnokait is.  

Vásári kunyhósor: A Tisza árterében gyűjtött gyalogakácból, helyben fonott sövényfalú, 

szalmazsindelyes kuckókban állítják ki portékáikat a népművészeink. Egyedi, kedves 

hangulatú „üzletsorral”gazdagítva a korhű látványt.  

Tőrős Udvarház: Kukkantsunk be a XVIII. század végén épült Tőrös kúria udvarára! A 

betérő vándor, itt jó szokás szerint a harapnivaló mellé valódi szabolcsi pálinkát is kortyolhat. 

Mert a „házi”, a háznál az igazi! Itt a két „HP”kúra dukál: minden egy nyelet Házi Pálinkára, 

egy harapás Házi Pogácsa! Az udvari kemencében sülnek-főnek a finomságok, de a Tokaji 

borok kóstolójáról sem maradhatunk le! Egészségünkre! 

Mudrány Kúria: A XVIII. Századi nemesi lakban a nyíregyházi Jósa András Múzeum képző 

és iparművészeti gyűjteményének darabjai enteriőrszerűen mutatják be a vármegyei nemesség 

hajdanvolt életét. Igazi különlegessége az a mennyezeti freskó együttes, mely a hun-magyar 

történet legjelentősebb személyiségeinek képmásait mutatja meg. Szent László is közöttük 

tündököl! Itt született Móricz Zsigmond „Ebéd” című novellája, amely a régi szabolcsi 

lakomákat idézi.  
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Apródok udvara: Igazi gyermekprogrammal várjuk a családokat a Tomory-kastély 

kertjében. Zenés játszóház, dal- és tánctanulás, kézműves foglalkozások, királyi rajzverseny, 

és Vitéz László bábszínháza várja a legkisebbeket.  Navratil Andrea és a Kobzos Zenekar, a 

megye népművészei, és a Burattinó Bábszínház gondoskodik az értelmes és hasznos, 

szórakoztató családi programokról. Ritka alkalom a vidék gyermekeinek. 

Városi piactér/ Öreg Város Vására: Szent László éppen itt, Szabolcson szabályozta 

törvényileg a vásárok megtartásának rendjét: A vásárokon árgus szemekkel figyelték az alkut 

a királyi vámosok, ha az adás - vétel vásáron kívül történt, mid az eladó, mind a vevő, de még 

a tanúk is életükkel fizettek! Akkoriban nem „Á-fa”, hanem „bitó-fa” köteles volt a 

kereskedelem. De ezt most inkább hagyjuk! Szórakozzunk inkább a gólyalábasok csudáján! 

A piactér a míves portékáké! A városi mesteremberek kézműves és népművészeti alkotásai 

között válogathat ki-ki kedvére való vásárfiát. Ötvös, kovács, fafaragó és íjkészítő mesterek 

mutatják meg tudományukat. A keleti országrész legjobb népművészeit tömöríti a megyei 

népművészeti egyesület, akik rendszeres vendégei a Budavári Mesterségek Ünnepének is. 

Borászok és borlovagok: „Vinum regum - Rex vinorum”  A borok királya, a királyok bora – 

dicsőíti a mondás Tokaj hegyalja zamatos borait. Tokaji borászok adnak kóstolót a hegy 

levéből. Egy pohár tokajival üljünk föl a vár tetejére, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a 

„nagykopaszra” és a zempléni hegyekre! 

Várkarám: A vármegye fontos intézményei között szerepelt a váristálló, királyi rendeletre itt 

őrizték a lefoglalt vagy elkóborolt lábas jószágokat. Most háziállatokat nézhetünk meg a 

karámban, a szelídebbjét a gyerekek meg is simogathatják. Az egzotikus vidékek állatait az 

állatkertekből már minden gyermek ismeri! De tehenet, malackát, kendermagos tyúkocskát 

melyikük látott? 

Földvár: Szobortér: A honfoglalás-kori vár bejáratánál áll Szabolcs vezér szobra, Győrffi 

Sándor alkotása. Ünnepi megemlékezések és az íjászversenyek megnyitó ceremóniáinak tere. 

Szabolcs vára: „Akkor Szabolcs, ez a fölötte bölcs férfiú, megállott és meglátott egy 

helyet a Tisza partján, s kiokoskodta, hogy erősségénél fogva várépítésre való. 

Vezéreinek közös tanácsa szerint, erős várat emeltetett földből, s ezt a helyet a mai napig 

is Szabolcs Várárnak hívják.” – írja Anonymus mester, a Magyarok Krónikájában! Ezer év 

elmúltával is állnak impozáns méretű, 20 méter magasságú sáncfalai. 800 méter hosszúságú 

sáncainak háromszögletű terében mérkőznek meg egymással a hagyományőrző íjászviadal 

döntősei, a „Szent László király íjászbajnoka”- címért. A várhíd: A földvárat a keleti oldalon 

vizesárok választotta el a szárazföldtől, amelynek egy feltárt szakaszát itt szemlélhetjük meg. 

A várat a várnegyeddel összekötő hídon vonulnak a lovagok, gyalogos és lovasíjászok a 

királyi elébe.  

Bor és Gasztronómia Helyszínek (Tokaj – Szabolcs): 

Tokaj szőlővesszein édes nektárt csepegtet a Teremtő, Szabolcs almásaiban pedig zamatos 

párlatokkal gondoskodik szívünk vígságáról. Ha Tokajban bort ittunk, Szabolcson 

koccintsunk pálinkával! Királyi lakomák, csárdás nemzeti ételkóstolók, szabolcsi kemencés 
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finomságok kerülnek terítékünkre az ünnepen. A vallási- és kulturális programok mellett, a 

bor és gasztronómiai kínálat jelenti számunkra a teljességet. 

Egyéb (Szabolcs):  

Vadászház: A szabadtéri színpad melletti vadászház nyitva áll az Ökumenikus Istentisztelet 

és a fogadó ünnepség ideje alatt, protokoll büfével, mosdókkal áll a vendégek rendelkezésére.                                        

Koronaőr pihenő: A templom melletti takaros kis Szatmári porta évek óta a Koronaőrség 

bázisa Szabolcson. Innen indulnak és ide térnek vissza a szolgálatban lévő Koronaőrök, a 

Szent Korona templomi zarándoklat alatt. 
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Részletes programismertető és eseménynaptár: 

Szent László Ünnepe - Dzień Świętego Władysława 

 Magyar-Lengyel Hagyományőrző Fesztivál  

2011. Június 23.-26. / Tokaj – Szabolcs 

TOKAJI PROGRAMOK  

JÚNIUS 23. / CSÜTÖRTÖK 

 

CASTRUM LADISLAIE - BODROG PART 

15.00 – 20.00 Szent László táborának megnyitása. Magyar-lengyel katonai hagyományőrző 

tábor épül a Bodrog és a Tisza torkolatánál, az egykori Tokaji vár tőszomszédságában. Szent 

László királyunk zászlaja egyesíti a magyar és a lengyel vitézeket, emlékeztetve a két nemzet 

történelmi fegyverbarátságának gyökereire. De csatlakoznak hozzánk az erdélyi székely 

íjászok és a felvidéki hagyományőrzők is, legfőbb patrónusuk tiszteletére. Korhű vitézi sátrak, 

és a nomád hagyományokat idéző jurták közt zajlik a tábori élet, amelybe a látogatók is 

bekapcsolódhatnak, kipróbálva a régi fegyvereket. A csütörtöki nap a „táborverésé”, sátor- és 

jurta állítás, karámozás, lobogózás, tábori oltáremelés a feladat, este tábortűz, bor és muzsika. 

A „Castrum Ladislaie” táborba szálló magyar csapatai: Szabolcs Vezér Íjászai 

Hagyományőrző Egyesület, Bodrogközi Lovasíjászok, Nemzeti Íjász Szövetség, Szent László 

Íjászai Mogyoród, Magyar Huszár- és Katonai Hagyományőrző Szövetség, Sárkányos 

Lovagrend, Salamon Történelmi Klub, Zrínyi Miklós Haditorna S.E., Kard és Oroszlán 
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Rendje, Aranysarkantyús Lovagok, Bakonyi Poroszkálók, Salföldi Kopjások, Sándor Huszár 

Lovas Bandérium. Lengyelek: Kielcki Ochotniczy Szwadron Kawalerii, Krosznói Királyi 

Lovagok, Wysocki Légió. Erdély: Pusztai Farkasok - Nagyváradi Hagyományőrző Íjászok, 

Tordátfalvi Székely Íjászok. Felvidék: Komáromi Huszárok és Lovasíjászok.) 

  Czestochowska-i Madonna – Regina Polonia 

TOURINFORM GALÉRIA 

20.00 A „Szent Királyok nemzetsége”- című kiállítás megnyitója. László király 1192-es 

szentté avatása óta, Európa ezen a rangon említi nemzeti dinasztiánkat és országunkat. 

Érdemes emlékeznünk erre a kivételes, és rendkívüli megbecsülést jelentő történelmi tényre! 

A kiállítás képanyagát Papp Éva kortárs ikon-festőnő szentképei vezetik be, aki a közeli Tisza 

menti kisközségben, Balsán él és dolgozik. (Számtalan, út menti feszület felújítása is az ő 

keze munkáját dicséri környékünkön.) A másik „alkotónk” nagyon nagy európai név: Simone 

Martini Siennából, a gótika korszakának meghatározó festőzsenije. Gondoljunk csak a mester, 

Ermitázsban őrzött „Angyali üdvözlet”- című képére. A kiállításunkon látható reprodukciók, 

egy Magyarországon kevéssé ismert itáliai freskósorozatot tárnak a szemünk elé, a Szent 

Ferenc Bazilika altemplomának képeit, Assisi városából. Kiket ábrázolnak? A Szent Királyok 

Nemzetségét! ( A képsorozat magyarországi megismertetésének bűnös- és elképesztő 

hiányosságaira Prof. Dr. Makkay János régész-történész hívta föl a figyelmünket, neki 

köszönhetjük a reprodukciók elkészítéséhez nyújtott képdokumentációkat is.) A „Regina 

Polonia” - Lengyelország királynőjének - reprodukciója zárja a kiállítást, a Czestochowska-i 

Madonna képe! Amely szintén Simone mesterhez, és Magyarországhoz köthető! 

ZARÁNDOK PIHENŐ 

21.00 Dinnyés, Béke, zsíros kenyér meg két deci bor! – áll a fogadó udvar bejárata feletti 

cégéren. A megfáradt zarándokokat, a csöndesebb beszélgetéseket kedvelőket, a kispénzű 

diákokat, és a megszállottan elvonulást kereső notórius alternatívokat várja e „fapados” hely, 
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a sétálóutcából nyíló kis „zugban”. Dinnyés József és Béke Csaba lesznek az udvar zenei 

házigazdái: énekszóval, lanttal, kobozzal és tekerős nyenyerével. 

PAULAY  EDE SZÍNHÁZ 

17.00 és 19.00 Magyar-Lengyel Történelmi Mini Film-Fest’ A Tokaji Kulturális- és 

Konferencia Központ és a Budapesti Lengyel Intézet közreműködésével filmvetítéseket 

rendezünk a legismertebb történelmi témájú lengyel filmalkotásokból. Jó kis esti fölvezető 

program.  

TOKAJI MÚZEUM 

10.00-18.00  Állandó múzeumi tárlat. A kiállított városi gyűjteményből megismerhetjük a 

Tokaji szőlő és bor történetét, a rommá lett Vár régészeti feltárásának tárgyi emlékeit, a város 

kulturális-szakrális központi szerepéről tanúskodó egyházmegyei gyűjteményt. Tokajban még 

a múzeumbelépő mellé is bor jár! A kóstolójegyet a Szerelmi Pincesoron válthatjuk nedűre. 

TOKAJI BOROK HÁZA 

10.00-18.00  Interaktív kiállítás. „Na! Már megint innunk kell! – juthat eszünkbe, a Borok 

Házának interaktivitása. De most itt ténylegesen másról (is) van szó, mert az elektromos 

„kütyüké” a főszerep. A Tokaj Hegyalja Borút Egyesület megismerteti velünk a Világörökség 

- címet elnyert tájegység látnivalóit és kevésbé propagált településeinek helyi értékeit. 

BOROSTYÁN PINCE 

18.00 Rendhagyó történelem óra, pincebeszélgetés Zelenák tanár úrral. Zelenák István 

helytörténész, Tokaj és a Hegyalja történelmének kiváló ismerője, a Magyar-Lengyel 

Történelmi Borút históriájának szakértője. Az „Aszú-történelem”- című kötelező tantárgyból 

megtudhatjuk, hogy mikor, miért és hogyan is kerültünk mi magyarok oly közel a lengyel 

vitézek szívéhez! ( A TOKAJI ASZÚ tehet arról, hogy a legjobb borokat a mai napig úgy 

hívják Lengyelországban, hogy: Wengier- avagy Magyar Bor.) 

RÁKÓCZI UDVARHÁZ 

12.00-22.00 Királyi Udvar: A Világörökségi Rákóczi Pince- és Udvarház felső szintjén, 

vastag erődfalak és hűs lombok árnyékában lakomázhatunk a vitézek társaságában. Holnap 

megjő a király! Akkortól majd udvari pompa övezi az esti ünnepségeket. Most bevezetésként 

hallgassunk csöndesebb lantmuzsikát és énekkel kísért hegedűszót, vagy pásztorfurulyát. 



EURÓPA - FESZTIVÁLHAJÓ 

10.00-20.00 „Egy hajóban evezünk!” : Magyar-lengyel EU-s fesztiválhajó. A Tokaji 

hajókikötőben horgonyoz a két nemzet zászlóival föllobogózott „Danuvia” Séta- és 

Rendezvényhajó. A fedélzeten, a Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet munkatársai 

fogadják a vendégeket, a Tisza vizén ringatózó - Lengyelországot bemutató – mozgó kiállítási 

standjukkal. 
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JÚNIUS 24. / PÉNTEK 

    CASTRUM LADISLAIE – BODROGPART 

10.00 Kapunyitás. Kürtszó hívja egybe a vitézeket a tábori sorakozóra és seregszemlére. 

Fegyveres hagyományőrző kiképzés, csapategység kovácsolással, szablyavívás és harci 

játékok a program, Csepin Péter kapitány úr és vitézeinek vezetésével. A játékba szabadon 

bekapcsolódhatunk. 10.30 Íjászat, hajító- és szálfegyveres játékok. A táborba betérő 

vendégek, avatott kiképzők felügyelete mellett maguk is kipróbálhatják a fegyvereket! Rajta! 

   TOURINFORM GALÉRIA 

10.00 Szent királyok nemzetsége: Simone Martini és Papp Éva kiállítása. 

21.00 Rejtőzködő világ: Császár Tamás filmjének vetítése. „Mit adott a magyarság 

Európának?” – erre a kérdésre keresik a választ a film alkotói. A Felvidék templomait és 

történelmi emlékhelyeinket végigjáró, benső képekkel telített Utazáson, lépten-nyomon 

fölsejlik Szent László királyunk alakja! Nem csak az öreg templomok málladozó freskóin… 

ZARÁNDOK PIHENŐ 

19.00 Dinnyés, Béke, zsíros kenyér meg két deci bor. A megismert muzsikus páros az 

asztalok mellett, rajta a kenyér és a bor. Tömören ennyi a zarándok elé táruló szolgálat. 

FESZTIVÁLSZÍNPAD 

13.00 Szabadtéri hagyományőrző zenés fesztiválprogramok. A „Zespól Kielce” - 

Szentkereszt Vajdaság Népi Együttese,  és a „Drenka Polska” Népi Együttes - B.A.Z.Megyei 

Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének néptáncegyüttese nyitja meg a 

szabadtéri fesztiválprogramot, a Rákóczi Pince bejárata melletti színpadon. 

PAULAY  EDE SZÍNHÁZ és KONFERENCIA KÖZPONT 

11.00-13.00 Magyar-lengyel üzleti találkozó     

14.00 és 16.00 A Magyar-Lengyel Történelmi Mini Film-Fest’ filmvetítései. Délután még 

folytatódnak a filmek, a Budapesti Lengyel Intézet válogatásából. Aztán irány a 3D-s valóság! 

TOKAJI MÚZEUM 

10.00-18.00 Egész nap: várnak az állandó múzeumi kiállítások. 

TOKAJI MÚZEUM KERTJE 

18.00 Bormívesek kertje. A Tokajvinum Hungaricum Egyesület, a Tokaji Bormívelők 

Társasága, és a Tokaji Borbarátnők Társasága vár minket a meghitt hangulatú kis udvarra. 

Beszélgetni a Borról, a Mívességről, egyszóval: a Kultúráról. A Lancea Regis Kamarazenekar 

hölgyeinek muzsikája, Bacchus intim kertjévé varázsolja a Múzeumudvart. 
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TOKAJI BOROK HÁZA 

10.00-18.00 Interaktív kiállítás: Ismerjük meg Világörökségi tájunkat, a Tokaj-Hegyalját! 

HAJÓKIKÖTŐ - SZENT LÁSZLÓ ÚTJA

17.30 A Magyar-Lengyel Történelmi Zarándoklat ünnepi bevonulása Tokajba.                    

A Lengyel királyok nemzeti emlékhelyén, Krakkóban lett a zarándoklat zászlaja fölszentelve, 

a Magyar Koronaőrség és a Szent Korona másolatának jelenlétében, a Magyar Nemzet 

Történelmi Lobogóitól kísérve, magyar és lengyel világi- és egyházi méltóságok előtt. A 

Wawel-ből, Krosznó útba ejtésével érkezett meg Tokajba, a bevonulási ceremóniára. Legelől 

a királyi menetzenekar, a történelmi zászlók, majd a Koronaőrség védelmi alakzatban. A 

Szent Korona másolatát, a zarándoklat díszzászlaja követi, majd a dús aranyrojtokkal hímzett 

bársonyos gyaloghintón érkezik meg Szent László szentképe. Katonai hagyományőrzők, a 

Castrum Ladislaie csapatai, és a népviseletekbe öltözött magyar és lengyel néptánccsoportok 

tagjai zárják az ünnepélyes menetet. 

18.00 Fogadási ceremónia a Főtéren. A Szent István Katolikus Templom gótikus hangulatú 

terére tart az ünnepi díszmenet, az államalapító szent király szobrának millenniumi 

emlékoszlopa körül fölsorakoznak a Szilaj Dobkör harci dobosai. Zúgnak a templomi 

harangok, ereinkben lüktet a dobok ritmusa! Vivat Ladislaus! A Király megérkezett… 

SZENT ISTVÁN KATOLIKUS TEMPLOM 

19.00 Kétnyelvű, Magyar-Lengyel szentmise. A zarándoklat fogadása alkalmából ünnepi 

misét szolgáltatnak híveiknek a Katolikus Egyház magyar és lengyel papjai. A Szent Korona 

másolata és a zarándokzászló jelenlétében. 

TOKAJ GALÉRIA / volt ORTODOX TEMPLOM 

13.00 Somogyi Győző kiállításának megnyitója. A Munkácsy-díjas, kiváló művész, nem 

mellékesen a teológiai tudományok doktora, és amely címre talán a legbüszkébb: a Salföldi 

Kopjások huszárkapitánya. A Szent László zarándoklat zászlajának elkészítése is az ő 

nevéhez fűződik. Legismertebb „vállalásai”: Magyar Hősök Arcképcsarnoka, Magyar 

Királyok Arcképcsarnoka, Árpád-Házi Szentek Ikonosztáza, A Magyar Nemzet Lobogói – 

címeket viselő grandiózus képsorozatok. Most a művész válogatásában láthatunk néhány 

képet az egykori templom szakrális terében. Nem is lehetne ennél megfelelőbb helyszínünk! 

MAGYAR-LENGYEL TÖRTÉNELMI BORÚT 

14.00 Portius Borkaraván, hagyományőrző kompánia. Robert Wojciech Portius lengyel 

borkereskedő tokaji domborműve előtti vitézi tiszteletadással indul a menet, a Rákóczi Pince 

és a Hétszőlő királyi dűlő közötti útvonalon. A pincétől, a Tokaj Hegy lábánál elterülő 

világhíres szőlőbirtokig utazik a díszes kompánia! Üljünk szekérre avagy ekhós fogatra, és 

csatlakozzunk a borral megrakott társzekerekhez, valamint a karavánt kísérő lovas huszárok 

és gyaloghajdúk társaságához. Szól a duda a hagyományőrző menetben, magyar és lengyel 

szó vegyül, e-képpen emlékezzünk a történelmi Magyar-Lengyel Borútra. 
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BACCHUS VITÉZEINEK TÁBORA 

14.00 Hagyományőrző tábor a főtéren. Hol másutt, mint Bacchus szobrának társaságában 

táboroznak a borkaravánokat kísérő magyar és lengyel vitézek, huszárok és gyaloghajdúk. 

Csepin Péter huszárkapitány keze alatt, a Bakonyi Poroszkálók, és a Salföldi Kopjások 

valamint a Krosznói és Kielcei lengyelek adják „Rex Vinorum”- vitéz népét. Korabeli tábori 

életkép fogad minket a főtéren, ahol a fegyverforgatásban jártas hadfiak tudományát látva 

rettenhet a zsivány, ámulhat a polgár, kurjanthat a paraszt! 

RÁKÓCZI PINCE LOVAGTERME 

14.00-tól Rendhagyó pincelátogatás, lovagi párbajokkal és históriás muzsikával.                  

A Világörökség részévé nyilvánított 500 éves pincerendszer központi lovagterme, a gótikus 

lovagvárak hangulatát idézi. A történelmi boltívek alatt a fesztivál históriás énekesei dalolnak, 

kobzosok és lantjátékosok pengetik a húrokat. Muzsika mellett, a királyi szőlőbirtok borait 

kóstolgatva elmélkedhetünk azon, hogy hol is vagyunk valójában: földalatti pincében, avagy 

odafönt a mennyországban? A Salamon Történelmi Klub bajvívó lovagjai és a Sárkányos 

Lovagrend vitézei is összemérik erejüket a mázsás tölgyfa asztalok közt. Megmutatván, hogy 

milyen verekedős virtus támad az emberben, amikor a bor, vérré változik az ereinkben! 
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     RÁKÓCZI UDVARHÁZ 

21.00 Középkori mulatság Szent László király tokaji udvarában. Az udvar padsoraiból, 

még a zarándoklat templomának gótikus íveire látni, ahol a Szent Korona és a Zászló pihen, a 

mise végeztével. Íme! Eljött a mulatság ideje, László királyunk és vitézeinek társaságában! 

Navratil Andrea népdalénekes kéri Isten áldását étkeinkre, aztán felharsan az udvari muzsika, 

az Igreiczek Együttes előadásában. Kamarás Szilárd íjász világbajnokunk, Szent László Íjásza 

tart célba lövés bemutatót, majd a király lovagjainak párviadalai következnek. Zsonglőrök és 

mutatványosok bolondoznak nekünk, miközben a korabeli konyhát idéző válogatott falatokat 

kóstoljuk, a Királyok Borát – a Borok Királyát kortyolgatva. Kivételes élmény! 

BONCHIDAI CSÁRDA TERASZA 

20.00 Magyar-lengyel nemzeti folklór est. A Tisza partján áll a hamisítatlan hangulatú 

Halászcsárda. Tágas terasza mellett hömpölyög a víz, a légben ezernyi illat bódít. A legjobb 

hely ez a „Magyar-Lengyel Nemzeti Estek” számára! A történelmi atmoszférájú históriás 

rendezvényhelyszínek mellett, a csárdában a legjellegzetesebb magyar és a lengyel nemzeti 

ételek kóstolója vár A fesztiválon fellépő magyar és lengyel népzenészek és néptáncosok 

adnak műsort: a Debreceni Páros muzsikál, de a táncban ma lengyeleken a sor, a Zespól 

Kielce és a Drenka Polska párosai ropják. A Tisza parti csárda teraszán, egymás zenéjén, 

táncain és ízein keresztül hatolunk a „polak-wengier-dwa-bratanki” mélyebb megértése felé… 
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EURÓPA - FESZTIVÁLHAJÓ 

10.00-20.00  Egy hajóban evezünk! Magyar-lengyel hajókázás. A hajókikötőben 

horgonyzó, nemzeti színekkel fellobogózott séta- és rendezvényhajó szállítja majd a 

zarándoklatot Szabolcsra. Addig is fogadja vendégeit a Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi 

Képviselet bemutatója.  

TOKAJI VÁRROM 

23.00 Szertűz a nyári nap-éj egyenlőség alkalmából, Szent László tiszteletére. A Bodrog 

és a Tisza torkolatában trónolt valaha a Tokaji Vár, megannyi nagy csata és háborúskodás 

színtere. „Hol vár állott, most kőhalom.”- búslakodhatnánk a költő szavain. De Szent Iván 

éjjelén nagy tűz gyúl a romok fölött, miként szokás volt László napján is a régiségben. A 

Tokaji Várbarátok Köre most közös tűzugrásra vár mindenkit a torkolat szigetére. 

JÚNIUS 25. / SZOMBAT 

    CASTRUM LADISLAIE – BODROGPART 

10.00 Kapunyitás kürtszóra. Szent László király seregének tábori sorakozóját követően, az 

egész nap folyamán hagyományőrző jurta tábor, hadi sátras tábori élet, íjászat, hajító- és 

szálfegyverek kipróbálása várja az érdeklődőket.  

13.00 Csónakos póznaviadal. A tábor melletti Bodrogon, egyedülálló, Magyarországon 

eleddig még sehol sem látott különleges hadijátékot láthatunk! A csónakos póznaviadal 

lényege, hogy harci zenére támadják egymást a fellobogózott ladikok: az győz, aki a kezében 

tartott póznával, a másikat hamarabb a vízbe taszítja! Az Igriczek Együttes dudásai és dobosai 

tüzelik a vízre szálló harcosokat, a legyőzöttek pedig a folyóba pottyanva hűsölnek. 

HÍMESUDVAR  KÜZDŐTERE 

10.00 Hagyományőrző íjászok viadala. „Szent László király íjászbajnoka”- címért 

versengenek az íjászok a Tisza parti küzdőtéren. A hagyományőrző katonai tábortól, a város 

alatti Tisza parti sétányon keresztül juthatunk el a füves sportpályára. A Szabolcs Vezér 

Íjászai Hagyományőrző Egyesület, a Magyar Huszár- és Katonai hagyományőrző Szövetség 

korszakos tagozata, és a Nemzeti Íjász Szövetség közreműködésével rendezi meg a 

hagyományőrző íjászversenyt. Az íjászpárbajok szünetében Kubus Miklós, és a Bodrogközi 

Lovasíjászok harci bemutatójában gyönyörködhetünk. De lóra pattannak a kielcei lengyel 

ulánusok és a magyar huszárok is, hiszen Tokaj városában ez az legalkalmasabb helyszín a 

lovasbemutatók megtartására. 16.00 Az íjászok viadalának elődöntői. Az íjászpárbajokban 

most az dől el, hogy ki kerül a vasárnapi döntőbe, a király színe elé. Ugyanis másnap, 

Szabolcs várában lesznek a döntők megrendezve. (Az íjászok behajózása: vasárnap reggel.) 

   TOURINFORM GALÉRIA 

10.00 Szent királyok nemzetsége: Simone Martini és Papp Éva kiállítása, Szent István 

királyi lándzsája másolatának kiállítása. Ezen alkalomból, a „Lancea Regis” - feliratú 

koronázási érmét is újraverjük! Nem kevés történelmi kuriózumot és csemegét rejtegetett 
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számunkra a Tourinform Galéria emeleti kiállító helyisége. De most ideje végre megismerni a 

Magyar Királyi Lándzsa rejtélyét is! Szent István király attribútumáról van szó, amelynek 

párja Krakkóban található. De hol a magyar másolat? A válasz megdöbbentő: Szabolcson… 

ZARÁNDOK PIHENŐ 

19.00 Dinnyés és Béke, zsíros kenyér meg két deci bor. Hejj barátaim! Ki ne ismerné már 

közületek, a két hűséges magyart és zenész cimborát a megfáradt zarándokok pihenőjéből? 

Dinnyés József és Béke Csaba ül porlepte asztalunkhoz, azok után, hogy immáron a király 

udvarát is megjárták! A Váralja út bejáratánál, a Vaskó Panzió udvaráról szól a muzsika, nem 

„fapados” szinten! 

 

FESZTIVÁLSZÍNPAD 

11.00 Szabadtéri hagyományőrző fesztiválprogramok. A főtéri színpad mára már közös, a 

magyar és lengyel népi táncosoké és zenekaroké. Fellép a „Zespól Kielce”, Szent Kereszt 

Vajdaság népi együttese, a „Drenka Polska”Néptáncegyüttes a B.-A.-Z. Megyei Lengyel 

Kisebbségi Önkormányzat csoportja, a „Debreceni Öreghajdúk”, a Hajdú Néptáncegyüttes 

senior csoportja, a Bodrog és a Nyírség Néptáncegyüttesek. Igaz folk-gála! 

PAULAY  EDE SZÍNHÁZ 

17.00 Magyar-Lengyel Barátság Gála (protokoll esemény). Szombaton este kulturális 

gálaműsor búcsúztatja a magyar - és köszönti a lengyel - soros EU-s elnökséget. A 
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rendezvény politikus díszvendégei köszöntik egymást, és a megjelenteket. A Paulay Ede 

Színház színpadán fellépnek a fesztivál néptáncosai, Béke Csaba lantművész egy régi lengyel 

dallal köszönti a vendégeket. Navratil Andrea és a Kobzos Együttes Szent Lászlót idézi elénk, 

egy latin nyelvű zsoltárral pedig a korszakot, amelyben megszületett. A színházi programot a 

Sárkányos Lovagrend bajvívó lovagjainak színpadi koreográfiája zárja, melynek keretében 

egy magyar és egy lengyel lovag páros párviadalát láthatjuk, váltott fegyverekkel. A 

gálaműsort a két nemzet Himnuszainak eléneklésével zárjuk. 

EURÓPA  HÍD 

19.00 Európa zászlajának átadása a hídon. Az Erzsébet királyné nevét viselő Tisza-hidat, a 

magyar-lengyel uniós elnökség alkalmából fellobogózzuk a két nemzet zászlóival. A híd 

közepén nyújtjuk át Európa zászlaját lengyel barátainknak, a soros elnökség átadásával egy 

időben. 2011 a közös magyar-lengyel EU-s elnökség éve! Magyarország soros tisztsége éppen 

a rendezvényünkkel egy időben jár le, és júliustól már Lengyelország viszi tovább az 

elnökséget. Az „Európa Híd”az összekötő kapocs, az egység szimbóluma. A magyar és 

lengyel nemzeti színekkel fellobogózott híd közepén találkozunk, és átnyújtjuk Európa 

zászlaját a lengyeleknek. Amilyen szép, olyan egyszerű gesztussal… 

TOKAJI MÚZEUM 

10.00-18.00 Múzeumi kiállítások. Ha Tokajban járunk, ne hagyjuk ki a városi gyűjteményt, 

ahol a Tokaji vár feltárt régészeti leleteinek időszaki tárlata mellett, állandó kiállításokon 

tekinthető meg a Tokaji szőlő és a bor története, az egyházművészeti gyűjtemény, és az ódon 

hangulatú pincemúzeum. Ne feledjük: itt a múzeumi belépő mellé, borkóstoló jegy is dukál! 

TOKAJI MÚZEUM KERTJE 

18.00 Bormívesek kertje. A „Bormívesek kertjében”a kultúráról beszélgetünk, hiszen a 

kultúra szó jelentése: művelés. A Tokajikum Hungaricum Egyesület és a Tokaji Bormívelők 

Társasága tagjainak előadása mellett, a Lancea Regis Kamarazenekar és az eredeti kézműves 

borok varázsolnak meghitt hangulatú Bacchus-ünnepélyt a borostyános Múzeumkertbe. 

TOKAJI BOROK HÁZA 

10.00-18.00 Interaktív kiállítás. A bejáratnál Robert Wojciech Portius uram bronzba öntött 

képmása fogad. Kétnyelvű emléktábla állít emléket a legendás magyar-lengyel történelmi 

borútnak, és a Tokaji borok első nagy lengyelországi importőrének. A „Portius 

Borkaraván”fölvonulásának vitézei szablyával tisztelegnek előtte. Odabenn interaktív 

kiállítással várja látogatóit Tokaj-Hegyalja Hegyközsége. 

FŐTÉR  

10.00-20.00 Öreg város vására: népművészeti bemutatók, kézműves mesterek kiállítása és 

vására. A kereskedésnek éltető ere és alapja a vásár lévén, minden kalmár, árusember, boltos, 

kereskedő, tőzsér, kufár, komplár és csihés ide igyekezzék! Seregével vonuljanak a kötött 

kalmárszekerek, sátorosok, lóháti kereskedők, aztán hátas kalmárok, akik gyalogszert 
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butyrokban és berbencekben hozzák a portékáikat, szintén szép számmal igyekezzenek ezen 

jeles alkalomra! (Az országos Népművészeti Egyesület Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete 

bemutatója, kiállítása és vására.) 

16.00 Magyar-Lengyel Történelmi Borút : Hagyományőrző Lovastúra Expedíció 

karavánjának búcsúztatása. A fesztivál szervezőinek kezdeményezésére, a Magyar Lovas-

Szabadidő Sport Szövetség szervezésében, 60 hagyományőrző túralovas száll nyeregbe, hogy 

elkísérje a Tokaji Bort szállító szekérkaravánt Lengyelországba, a 300km-es legendás Tokaj - 

Krosznó történelmi útvonalon! Ez a karaván szállítja Magyarország ajándékát a 

Lengyeleknek, az EU-s elnökség átadásának alkalmából. Ez az ajándék nem is lehet más, 

mint a Tokaji Bor! Vinom Regum - Rex Vinorum! A történelmi borút zászlaját és a lovas 

szekérkaraván résztvevőit ünnepélyesen megáldják, majd a legnevesebb borászatok 

felhelyezik hordóikat a társzekérre. A zászlóra pedig fölkötik saját emlékszalagjukat. Aztán 

irány Lengyelföld, hogy a Kárpátokon átkelve átadhassuk a magyarok borát a lengyeleknek. 

SZENT ISTVÁN KATOLIKUS TEMPLOM 

12.00 Magyar-lengyel kétnyelvű Szentmise a zarándoklat alkalmából. A főtéri Szent 

István Katolikus Templom magyar és lengyel nyelvű templomi szolgálattal várják a 

zarándoklat résztvevőit, a hagyományőrző fesztivál vendégeit. Az ünnepi hierarchiának 

megfelelően, a templomi imádságok alatt, a főtér és a templom környéke is elcsendesedik…  

TOKAJ GALÉRIA / volt ORTODOX TEMPLOM 

10.00-18.00 Somogyi Győző kiállítása. Az egykori Ortodox Templom szakrális terében a 

Munkácsy-díjas, kiváló festőművész munkái láthatóak a hagyományőrző fesztivál ideje alatt.  

BACCHUS VITÉZEINEK TÁBORA 

15.50 Borkupecek áldomása, vitézi tisztelgés Portius emléke előtt. A város főterén, útra 

készen táboroznak társzekerük és az őrzésükre bízott boroshordók mellett a történelmi 

borkaravánt kísérő vitézek. XVI. századi hagyományőrző huszárok és gyaloghajdúk életképe 

idézi elénk a magyar-lengyel történelmi borút kalandjait. Ebben segítenek nekünk a korhű 

díszletek, no és a csapra vert boroshordók. Csepin kapitány úr vezetésével fölsorakoznak a 

Bakonyi Poroszkálók, a Salföldi Kopjások, a Kielcei ulánusok, és a Wisoczky Légió katonái. 

Ünnepi kíséretükben vonul ki Tokaj városából a lovasexpedíció legénysége. 

RÁKÓCZI PINCE LOVAGTERME 

14.00 Pincelátogatás, lovagi párbajokkal és históriás muzsikával.  

20.00 Ünnepi fogadás a protokollvendégek tiszteletére. Az „Európa-Híd” zászlóátadási 

ceremóniáját követen egy-egy pohárka bor várja a rendezvény magyar és lengyel 

díszvendégeit. 
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    RÁKÓCZI UDVARHÁZ 

12.00-tól Muzsikáló udvar és királyi lakomázó. Ez a hely most Szent László királyi udvara! 

De ahol esténként a király és udvara mulat, ott most az ebédjét töltő egyszerű városi köznép 

foglalhat helyet. Nem is akár hogyan, mert a Debreceni Páros húzza a fülünkbe, miközben 

egy tál ételünket fogyasztjuk. 

 Munkában a zsűri. 

15.00 Magyar-Lengyel Bajuszcsata! Vasa jak dupa!- szól a lengyel vitézek közmondása, 

ami annyit tesz: Bajusz nélküli arca, akár valaga… Ettől némileg finomabb válasszal 

hangolnak a magyarok a küzdelemre: Nem is ember az, aki azt a kicsiny súlyt el nem bírja az 

orra alatt! A Magyar Bajusz Társaságának Világ- és Európa bajnokságot is megjárt 

bajuszosainak zsűrije előtt akasztják össze a „bajuszt” a magyar és a lengyel bajuszosok! 

21.00 Királyi lakoma Szent László udvarában. Milyen lehet a király és vitézeinek 

társaságában helyet foglalni, a borok királyát kortyolni, ínyencségeket csipegetni, az udvari 

Igriczek énekét és muzsikáját hallgatni, miközben lovagok virtuskodnak és mutatványosok 

szórakoztatnak bennünket? Tegyünk próbát! Kamarás Szilárd világbajnoki íjászbemutatója, a 

Sárkányos Lovagrend lovagjainak páros küzdelme, a Kobzos Együttes és a Langaléta 

Garabonciások – no és a Bor! - gondoskodnak arról, hogy visszaperdüljünk az időben. 



BONCHIDAI CSÁRDA 

20.00 Magyar-lengyel nemzeti folklór est. Szombaton este, a debreceni „Öreghajdúké” a 

csárda, a kielcei Zespól, és a Drenka Polska párosaival kiegészülve. Aki más fajta kulturális-

és kulináris élményekre vágyik, vagy éppen nem fért már be a királyi udvarházba, annak jó 

alkalom a népies jellegű magyar-lengyel csárdai mulatság.  
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EURÓPA - FESZTIVÁLHAJÓ 

10.00-20.00  Egy hajóban evezünk! Magyar-lengyel közös hajókázás, a Lengyel Nemzeti 

Idegenforgalmi Képviselet közreműködésével.  

TOKAJI VÁRROM 

10.00-tól Tokaji Várbarátok Körének foglalkozása. A régi vár romjainál, a Tokaji Vár 

hagyományőrzői kalauzolnak minket az ásatáson. Ladikkal, vagy réven lehet hozzájuk átjutni. 

Szalonnát is süthetünk újdonsült barátaink körében, kicsit elvonulva a városi zsongásból. 

JÚNIUS 26. / VASÁRNAP 

 

SZENT LÁSZLÓ ÚTJA 

8.00 A Magyar-Lengyel Történelmi Zarándoklat ünnepélyesen elbúcsúzik, és kivonul 

Tokaj városából. A főtéri templomnak búcsút intve, a reggeli zsolozsmát követően 

megkezdődik a királyi kivonulás Tokaj városából. A Rákóczi utcán keresztül vonul a 

búcsúmenet a kikötőbe, ahol hajóra szállunk, és kihajózik a sereg a Tiszán, Szabolcs irányába. 

Legelöl halad a király menetzenekara, melyet a Magyar Hadtörténeti Múzeum Történelmi 

Lobogói követnek a Magyar Koronaőrség védelmi alakzatával. Itt érkezik a Magyar Szent 

Korona másolata a Koronaőrökkel, melyet a Szent László Zarándoklat Krakkóban fölszentelt 

Zászlaja követ. A királyi gyaloghintó következik a király szentképével, magyar és lengyel 

katonai hagyományőrzőkkel, a Castrum Ladislaie csapataival. A két nemzet népviseletbe 

öltözött zenészei és táncosai zárják a hajókikötőbe tartó hagyományőrző búcsúmenetet. 
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HAJÓKIKÖTŐ 

9.00 Hajóra szállás: a Koronát, a harcosokat, a zarándokokat és a díszvendégeket szállító 

hajók kűrt szóval búcsúznak, és kifutnak a Tiszán Szabolcs irányába.  

TISZA FOLYÓ 

9.00-10.00  Ünnepi hajóút a Tiszán a Szent Korona másolatával és a hagyományőrzőkkel, a 

fellobogózott hajókon. A Tokaj-Szabolcs sétahajózási útvonal a Felső-Tiszavidék egyik 

legszebb vízi útja, ahol útközben Európa legnagyobb partifecske kolóniáját is 

megcsodálhatjuk. Már csak ezért is érdemes lenne hajóra szállani! De a Szabolcs kikötőjében 

reánk váró zenés fogadtatást, csak a Korona kíséretében élheti át az emberfia. 

A PROGRAMOK SZABOLCSON FOLYTATÓDNAK! 

SZABOLCSI TISZA PART, HAJÓKIKÖTŐ 

10.00 Ünnepélyes fogadás a Tisza partján. Árral szemben, az eredet irányában haladva 

siklottak föl Tokajból a hajók, szimbolikusan is megjelenítve az ünnep szándékait: visszatérni 

az eredethez, az újrakezdés és megújulás forrásaihoz. A vendégek, a szabolcsi gyermekekből 

verbuvált apródruhás zászlósok sorfala között lépnek partra, ahol egy régi dallal indítjuk a 

menetet: „Harangoznak a toronyban, / Megy a király a templomba. / Arany csákó a fejében, / 

Magyarország a szívében!”  
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SZENT LÁSZLÓ ÚTJA 

10.30 Bevonulás a szabadtéri színpadhoz. Szent László király, a Szent Korona és a 

Zarándokzászló hagyományos fölvonulása a vár melletti szabadtéri színpadhoz, az ünnepi 

ökumenikus Istentiszteletre. A történelmi menetben az Igriczek zenélnek, a színpadnál a M.H. 

Debreceni Helyőrségi Katonazenekara fogad, majd előadásukban fölcsendülnek a magyar és a 

lengyel nemzeti himnuszok. A történelmi viseletekbe öltözött 150-200 lovas és gyalogos 

katonai hagyományőrző, a megannyi történelmi zászló, a magyar és lengyel nemzeti zászlók 

bevonulása, feledhetetlen látványt nyújt. A színpad közepén elfoglalja helyét a Magyar 

Koronaőrség a Szent Korona másolatával, az Úr asztalánál fölsorakoznak a történelmi 

egyházak papjai. 



SZABADTÉRI SZÍNPAD 

11.00 Ünnepi Magyar-Lengyel Ökumenikus Istentisztelet.  Szabolcs városában, az 

oklevelek szerinti „Civitas Zobultsu” vára és Árpád-kori műemléktemploma melletti 

szabadtéri színpadon kerül megrendezésre a hagyományos László napi szabadtéri 

Ökumenikus Istentisztelet. Az Ökumenikus Istentisztelet kétnyelvű. Az 1092-es Szabolcsi 

Zsinatnak helyet adó esperesi egyházat Szent István királyunk építtette Szűz Mária 

tiszteletére. A Szent László királyunk elnökletével megtartott zsinat rendelkezéseit „László I. 

Törvénykönyve”- ként tiszteljük. Szabolcs és temploma, jelentős Szent László kegyhely, a 

Polonia kiemelt zarándokhelye. A reformáció Kelet-Magyarországi elterjedésével egy időben, 

a szabolcsi hívek is áttértek, így a templom, azóta a Református Egyház híveinek tulajdona. A 

vallási ökumenizmus szép példája a Református Templom kapuja előtti Szent László szobor, 

és a katolikus hívekkel együtt megtartott közös, kétnyelvű Istentisztelet!           



32 
 

REFORMÁTUS TEMPLOM 

12.30 Szent László szobrának megkoszorúzása, a Szent Korona zarándoklat megnyitása. 

A templom előtti téren áll Szent László király mellszobra, mely a győri székesegyházban 

őrzött ereklyetartó herma parafrázisa. Varga Imre szobrászművész alkotása. Ez a hely, a 

protokolláris ünnepi ceremóniák központja. A Magyar és a Lengyel nemzet koszorúja mellett, 

a szobor talapzatán elhelyezik virágaikat, az Erdélyt és a Felvidéket képviselő magyarok is. A 

megemlékezést, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Dandárjának díszsortüze zárja. 

 

13.00 - 15.00 Szent Korona Zarándoklat. A Szent István királyunk által alapított szabolcsi 

Szűz Mária monostor a XIII. századik volt Szabolcs vármegye főegyháza, esperesi székhelye. 

Az eredetileg háromhajós Árpád-kori bazilika a Tiszántúl legépebben fönnmaradt, legrégebbi 

temploma. Történelmi falai között zajlott, az 1092-es zsinat és országgyűlés: „A mi urunk 

Jézus Krisztus születésének és uralkodásának 1092. évében, Szabolcs városában szent 

zsinat tartatott, a magyarok legkeresztényibb királya, László elnökletével, országának összes 

püspökeivel és apátjaival, az összes előkelők jelenlétében, a nép tanúskodása mellett.” – írja 

Szent László király I. Törvénykönyvének bevezetője. Erre emlékezünk, ezért itt őrzi majd a 

Koronaőrség a Magyar Szent Korona hiteles másolatát, melyet mindenki megtekinthet a 

rendezvény ideje alatt. A Magyar Koronaőrség díszőrsége mellett, közszemlén tekinthetjük 

meg a Szent Korona másolata. A Szűz Mária Monostor szentélyében őrzött Korona, ott foglal 

most helyet, ahol az 1092-es Szent Zsinat alkalmával Szent László trónusa állhatott. Szent 

helyen, szent időben, a Szent Korona előtt fejet hajtva tisztelgünk királyunk emléke előtt. A 

zarándoklat ideje alatt, a Koronaőrség parancsnoka, előadásokat tart a Szent Korona 

történelméről. Sokan keresik föl ilyenkor a templomunkat, csöndesen imádkoznak, és mély 

áhítattal szemlélik a Koronát. 
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15.00 A Zarándoklat bezárása, átvonulás a Katolikus Kápolnához. A Koronaőrség a 

hagyományőrzők kíséretében kivonul a templomból. Közben Szabolcs várának előterében, a 

Pavane Zászlóforgatók és dobosaik toborozzák egybe a népet a vonuláshoz, a Kápolna 

újraszenteléséhez. ( Református Templom – Mudrány Kúria – Szabolcs Vezér útja – 

Katolikus Kápolna útvonalon halad a menet.) 

SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS KÁPOLNA 

15.30 Újraszentelési ünnepség. Nyolcvan éves a szabolcsi Szent László kápolna! Ebből az 

alkalomból tartjuk meg újraszentelési ünnepségünket. A szabolcsi hívek, két kezükkel, fonott 

kosaraikban hordták össze az építőanyagot, amelyből egyszerű paraszti hajlékaik is készültek: 

Szabolcs földjét. 1931-ben, törekes sárból döngölték magasba a falakat, s elkészültével Szent 

László oltalmába ajánlották templomukat. Kereken 80 éve! Ebből az alkalomból szenteljük 

újra a kis „parasztkatedrálist”. 

 

VÁROSI PIACTÉR 

10.00 Nemzetközi kovácsművészeti konferencia és találkozó. Nyüzsög a nép az öreg város 

vásárában, külhoni mesterek és hazai kovácsok versengenek: ki fogja a legjobb kardot a 

lovagkirály kezébe kovácsolni? Vajda László kovácsmester, népi-iparművész - és 

„tiszteletbeli lengyel” - hívására 5 EU-s tagállamból: Ausztriából, Lengyelországból, 

Csehországból, Szlovákiából, Romániából érkeznek Szabolcsra, a Nemzetközi 

Kovácstalálkozó résztvevői! A Népművészeti Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete 

„Csengenek az üllők Szabolcson.”- címmel szervez számukra kovácsművészeti konferenciát. 
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10.00 Öreg város vására. Fafaragó, fazekas, úri hímző, és sok más ősi mesterséget folytató 

népművészünk munkája dicséri az emberi kéz ügyességét, mestereik szakmai alázatát. A 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei népművészek kiállítással és bemutatókkal készülnek az 

ünnepre. Megéheztünk? Sütnek – főznek mindenfelé, hasíttassunk magunknak egy darabkát a 

megnyársalt szürke marhából, vegyünk mellé savanyút és jófajta kemencében sült 

házikenyeret. Lakomázás közben nézzük a lovagi torna párviadalát, vagy azt, hogyan tángálja 

el vitéz László az ördögöt a bábszínházban. Mert: hogy a vásárhoz, vásári bábjátékosok is 

dukálnak! 

13.30 Pavane Zászlóforgató Együttes. A dobos menetzenekar és a zászlóforgatók fergeteges 

bevonulása a piactérre. Az ünnepi Istentiszteletet követő szabadtéri mulatságokat nyitja meg a 

produkciójuk. A csoport, a legrangosabb magyar és külföldi fesztiválok rendszeres fellépője, 

akiket a szabolcsi közönség még nem láthatott. Nagy szenzációt okoz majd a látványuk! 

14.00 Gólyalábas Garabonciások vásári játéka. Szent László éppen itt, Szabolcson 

szabályozta törvényileg a vásárok megtartásának rendjét. A vásárt árgus szemekkel figyelték 

a királyi vámosok, ha az adás - vétel vásáron kívül történt, mid az eladó, mind a vevő, de még 

a tanúk is életükkel fizettek! Akkoriban nem „Á-fa”, hanem „bitó-fa” köteles volt a 

kereskedelem. De ezt most inkább hagyjuk! Szórakozzunk inkább a gólyalábasok csudáján! 

Gulyás Laci és gólyalábas cimboráinak zenebonás vásári játékán önfeledten kacaghatunk! 

SZABADTÉRI SZÍNPAD 

13.40 Délutáni szórakoztató programok. Az Istentiszteletet és a jó étvággyal elköltött 

ebédet követően, a szabadtéri színpad a látványos szórakoztató programoké! 13.40 – A 

Pavane zászlóforgatók bemutatójával nyitjuk meg a produkciók sorát. 15.00 - Magyar és 

lengyel néptánccsoportok táncosai döngetik a pallódeszkákat. 16.30 - Lezsák Levente lovas 

kaszkadőr: „A fehér ló fia” – című lovasjátéka a színpad előtti térben. 17.00 - Szent László 

király 2011.-évi íjászbajnokainak ünnepélyes kihirdetése, és a díjak átadása. 18.00 - A 

Sárkányos Lovagrend és a Salamon Történelmi Klub lovagi tornája zárja a programot.  

FÖLDVÁR 

13.00 Szent László király íjászainak döntő párviadala.  „Akkor Szabolcs, ez a fölötte bölcs 

férfiú, meglátott egy helyet a Tisza partján, s kiokoskodta, hogy erősségénél fogva 

várépítésre való. Vezéreinek közös tanácsa szerint is, erős várat emeltetett földből, s ezt a 

helyet a mai napig Szabolcs Várának hívják.” – írja Anonymus mester, a Magyarok 

Krónikájában! Ezer év elmúltával is állnak impozáns méretű, 20 méter magasságú sáncfalai. 

Ez Közép-Európa legimpozánsabb X. századi vára! Sáncainak hossza 800 méter! A vár 

háromszögletű terében mérkőznek meg egymással a hagyományőrző íjászviadal döntősei, a 

„Szent László király íjászbajnoka”- címért. Az elődöntőket Tokajban tartottuk meg, 

Hímesudvar Küzdőterén. A Szabolcsra hajózást követően, itt már a Bajnoki cím a tét! 

14.00 Katonai hagyományőrző bemutatók. A „Castrum Ladislaie” magyar és lengyel 

csapatainak  gyalogos és lovas harci bemutatóit szemlélheti meg Szabolcs várának közönsége. 
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17.00 A M.H. 5. Bocskai István Lövészdandár közelharc és harcjármű bemutatója. A 

határőrség kommandósainak határrendészeti bemutatója. Honvédségi toborzósátor. 

Szent László a katonák és határőrök védőszentje! Védőszentjük tiszteletére velünk 

ünnepelnek a mai honvédek, és a rendőrség kötelékébe tartozó határőrök is! Régen várt 

pillanat volt, amikor 2010-ben Szabolcson, Szent László király szobra és a Szent Korona előtt 

fölsorakozó honvéd díszegység, gépkarabélyokból leadott díszsortűzzel köszönthette az 

ünnepet! A Honvédelmi Minisztérium magas rangú vezetői, határőrök és katonatisztek 

tisztelegtek a templom előtti szentképnél. Szent László minden korok vitézének példaképe és 

védőszentje, ezért volt kiemelkedő jelentősége, a mai honvédek és a hadtörténeti korszakokat 

megjelenítő katonai hagyományőrzők együttes föllépésének!  

Programok: A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár harcjármű- és közelharc 

bemutatója. (A páncélozott harcjárműbe akár be is mászhatnak a kíváncsiskodók, hogy saját 

szemünkkel is meggyőződhessünk: milyen fegyverzettel harcolnak azok a mai honvédek, akik 

Szent László királyt választották a Dandár védőszentjéül.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Rendőr Főkapitányság határrendészeti bemutatója, és honvédségi toborzósátor állítás. 
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Szabolcsi pálinkakóstolók 

TŐRÖS UDVARHÁZ  

13.00 Programok a Tőrös udvar kisszínpadán. Kukkantsunk be a XVIII. század végén 

épült Tőrös kúria udvarára! A betérő vándor, itt jó szokás szerint, a harapnivaló mellé valódi 

szabolcsi pálinkát is kortyolhat. Mert a „házi”, a háznál az igazi! Itt a két „HP”kúra dukál: 

minden egy nyelet Házi Pálinkára, egy harapás Házi Pogácsa! A tradicionális udvari 

kemencében sülnek-főnek a finomságok, de a Tokaji borok kóstolójáról sem maradhatunk le! 

Egészségünkre! 13.00 – A Kobzos Együttes játszik. 13.30 – A gólyalábasok szépen átsétálnak 

a piactérről, hogy az udvarházban is nagy lármát csaphassanak. 15.00 – A kúria előtt a Pavane 

dobosai és zászlóforgatói már a Katolikus Kápolna újraszenteléséhez toborozzák a népet. 

MUDRÁNY KÚRIA 

10.00-17.00 A Nyíregyházi Jósa András Múzeum iparművészeti kiállítása. A XVIII. 

századi nemesi lakban a nyíregyházi Jósa András Múzeum, képző- és iparművészeti 

gyűjteményének darabjai enteriőrszerűen mutatják be a vármegyei nemesség hajdanvolt 

életét. Igazi különlegessége az a mennyezeti freskó együttes, mely a hun-magyar történet 

legjelentősebb személyiségeinek képmásait mutatja meg. Szent László is közöttük tündököl! 

Itt született Móricz Zsigmond „Ebéd” című novellája, amely a régi szabolcsi lakomákat idézi.  

  APRÓDOK UDVARA: ZENÉS JÁTSZÓHÁZ 

10.00 Kapunyitás az apródok udvarában. Igazi családos gyermekprogrammal várjuk a 

Tomory - Kastély árnyas kertjébe érkezőket. Zenés játszóház, dal- és tánctanulás, kézműves 

foglalkozások, királyi rajzverseny, és Vitéz László bábszínháza várja a legkisebbeket.  

Navratil Andrea és a Kobzos Zenekar, a megye népművészei, és a Burattinó Bábszínház 

gondoskodik az értelmes és hasznos, szórakoztató családi programokról. Ritka alkalom a 

vidék gyermekeinek. Játszóházi mókák: 10.00 – Kézműves foglalkozás a népművészek 

vezetésével. 15.00 – Navratil Andrea népdalénekes és a Kobzos Együttes zenés-táncos 

gyermekfoglalkozása, nem csak kicsinyeknek. 17.00 – „Vitéz László kalandjai.”: A Burattinó 

Bábszínház előadásában. A vásári bábjátékban nem nehéz felismerni a középkorban elterjedt 

Szent László legendárium képeinek kései átiratát. Az ördöggel viaskodó, a sötétség felett 

örökkön győzedelmeskedő László „kistestvére” az ördögöket harsányan tángáló vitéz László! 
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A programot írta és szerkesztette: 

Nagy Géza elnök, Szabolcs Vezér Íjászai Hagyományőrző Egyesület 

4467 Szabolcs, Szabadság utca 26. 

Tel: 06-30-232-2823 

E-mail: geza.szabolcsvar@gmail.com 
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