Sümegi vár és lovasjátékok

A NAV NYOSZ Győri Adós és Pénzügyőr klub tagjai a nyugdíjas pénzügyőrök szervezésében autóbusszal
kirándulást szerveztünk a Magyarországon és Európa szerte nagy hírnévnek örvendő sümegi várba és a
Történelmi Lovasjátékok helyszínére az Arénába.
Első állomásunk útközben a Noszlopi Lucullus Fogadó volt, ahol üdítőital és kávé fogyasztása mellett a
„fésülködést” is megejtettük. Felfrissülve a ragyogó napsütésben értük el Sümeget. A belépőjegyek
megvétele után az elszántabbak és önfeláldozók a hátralévő negyven perc alatt megmásztuk a várhoz vezető
lépcsőt, majd a köves úton elértük a várkaput. A csodálatos látványtól megrészegülve indultunk lefelé a
Lovagi játékok helyszínére. Várról annyit tudhatunk, hogy 1989-ben a Papp család jelentkezett a vár
üzemeltetésére. Az első években megkezdték a romok eltakarítását, valamint az élet -, és balesetveszélyes
helyek helyreállítását. A Országos Műemlékvédelmi Hivatal engedélyével megkezdődtek a várban
a felújítási munkálatok is. A vár tornyai új héjalást kaptak, a termek egyre több és több színvonalas
kiállítással gazdagodtak. Köszönhetően a várban megrendezésre kerülő idegenforgalmi programoknak,
valamint a folyamatos fejlesztéseknek a Sümegi Vár ma már az egyik legkedveltebb kirándulóhellyé vált a
magyarországi turisták körében. Mi csak a főkapuig jutottunk idő hiányában.
Várjátékok helyszíne a földalatti 75 méter hosszúságú arénaterem volt. Elsőként elevenedett meg a
középkort megidéző lovasjáték, amelynek részeként Mongol Lovas kaszkadőr Bemutatóval, Spanyollovas
Karusszel és Ügyességi Fegyverbemutatóval, valamint Lovas és Gyalogos Bajvívással fűszerezett Lovagi
Tornát is láthattunk. A középkori hangulatot a környezeti elemeken túl szereplők jelmezei és a zenei
aláfestés egyaránt hűen tükrözte. A felvonulás után a XIII. századra emlékeztető öltözetben a 13 vitéz
emlékezett az Aradi vértanúkra és egyenként hangosan felsorolva a nevüket, mi a közönség néma felállással
fejet meghajtva emlékeztünk. Borzongató érzés száguldott testünkön keresztül.
A műsor nyitányaként mongol lovas kaszkadőr, majd egy spanyollovas karusszel bemutatóval kápráztattak
el bennünket. Várkapitány Urunk andalúz lovainak könnyed mozdulatai a zenével harmóniában páratlan
látványt és élményt nyújtottak, amelyet egy rövid fegyverbemutató után, a Lovagi Torna bemutató követte.
Az arénában gyalogos bajvívók mérték össze erejüket, és a lovagok párviadalon méretették meg magukat. A
műsor főbb elemeit a középkorban ismert lovagi tornákból merítették, így az ügyességi fegyverbemutató íjászat, csatacsillag-, csatabárd-, dárdahajítás - gyalogosan és lovon, a lovas- és gyalogos bajvívás
(kardokkal, pajzsokkal, buzogánnyal, stb.) egyaránt része volt az előadásnak. Roppantul élvezte, sűrű
csendben a háromszáz lelkes közönség, s produkciók végrehajtása közben hatalmas tapsvihart adtunk
ajándékba. A lovagok és a lovasok is egy-egy szál szegfűvel kedveskedtek a közönség soraiban fellel
gyermek és serdülőkorú lányoknak.
Az est megkoronázásaként programunk után hangulatos, Nagy Lovagteremben elegáns korhű ruhákban
tálalták fel a gazdagon megrakott sonka darabokkal a sárgaborsó levest. Forrón találták a bográcsban,
amelyből többször is kénytelenek voltunk meríteni. Ezt pár perc alatt hatalmas tálakon a sült burgonyával
díszített libacomb követte, amelyet középkori hagyományoknak megfelelően kézzel ettünk, merítve egy-egy
csipetet a savanyú káposztából. Szédületes ritmusban közlekedtek a lovagok, vitézek és a várúrhölgyek, s
közben a cigányzenekar játszotta az ismert nótákat. Elfogadták a javaslatot, no meg a vonóba a kék hasú
bankót. Maradandó élménnyel távoztunk a sötétedés beállta után, köszönjük a lehetőséget.
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