
Megelevenedik a középkor Segesváron
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Segesvár ódon utcáit és a város fölé emelkedő várat igazi középkori hangulat uralja hétvégén,
ekkor zajlik  ugyanis a 21.  Középkori Fesztivál,  amely idén Vlad Ţepeş köré szerveződik.
Lovagok,  trubadúrok,  színészek  és  mesteremberek  felvonulásával  kezdődik  pénteken  16
órakor a segesvári várban a középkori fesztivál. A hagyományos rendezvénysorozat hivatalos
megnyitójára 17 órakor kerül sor, ezt  követően lovagi tornákat,  tűzbemutatót csodálhatnak
meg, illetve koncerteken is részt vehetnek az egybegyűltek. Az idei fesztivál Vlad Ţepeş, az
igazság lovagja téma köré rendeződik, Legenda és történelem között alcímmel. „Román hősre
alapozott témával állunk a középkort kedvelő közönség elé, és ez nem lehetett más mint Vlad
Ţepeş,  aki  születése  által  kapcsolódik  Segesvárhoz.  Ugyanakkor  lényegesnek  látjuk
párhuzamot  vonni  a  valódi  Ţepeş  és  a  fikció  által  kreált  Drakula  között,  amely  történet
hatására  Segesvár  turisztikailag  felkapott  lett”  –  nyilatkozta  Sorin  Raţiu,  a  Segesvár
Turisztikai  Egyesület  elnöke.  A  fesztivál  művészeti  igazgatója,  Liviu  Pancu  szerint  igazi
középkor elevenedik majd fel a segesvári várfalak között. Pancu hangsúlyozta ugyanakkor,
hogy nem történelmi előadásokban elevenítik fel az egykori fejedelem alakját, inkább azokat
a történeteket mutatják be, amelyek arra késztették a karóba húzásairól híres uralkodót, hogy
igazságot követeljen népétől. A fesztivál ideje alatt  lesz színház, zene,  művészet, kiállítás,
valamint  középkori  táncok,  filmek,  és  középkori  versekkel  is  megismerkedhetnek  a
résztvevők.  Különböző  témájú  konferenciákon  is  részt  vehetnek  az  érdeklődők.  A
programban kórusmuzsika, középkori ruházati kiállítás, középkori táncverseny is szerepel, de
a  könyvkiállítás  sem  marad  el.  További  információk  a  www.sighisoaramedievala.ro
webcímen.(Ezt a cikket a Székelyhonról másolták:

https://szekelyhon.ro/magazin/megelevenedik-a-kozepkor-segesvaron)

Forrás: https://szekelyhon.ro/magazin/megelevenedik-a-kozepkor-segesvaron 

Segesvár, Középkori fesztivál 2014

Az ódon utcákat, a város fölé emelkedő várat igazi középkori hangulat uralja. A fesztivál 10
részlegen  zajlik  lesz  színház,  zene,  múvészet,  kiállítás,  tánc,  film,  középkori  vers,
könyvkiállítás,  ,  koncer  fiataloknak,  és  külömböző  témájú  konferenciák.  De  ezen  kívül
természetesen lesznek utcai rendezvények, esti koncertek, kórusmuzsika, középkori ruházati
kiállítás,  középkori  táncverseny  is.  A  meghívottak  között  ott  lesznek  hazai  és  külföldi
egyetemi  szinjátszó  csoportok,  és  magántársulatok.  Arról,  hogy  mit  is  jelent  egy  ilyen
fesztivál, beszéljenek az elmúlt évek képei!

Forrás: 
https://www.welcometoromania.ro/Sighisoara/Sighisoara_Festivalul_Medieval_m.htm 

https://www.welcometoromania.ro/Sighisoara/Sighisoara_Festivalul_Medieval_m.htm
https://szekelyhon.ro/magazin/megelevenedik-a-kozepkor-segesvaron


Segesvári fesztivál a lovagi eszmény jegyében

Gáspár Botond • 2014. július 23., 20:23 • utolsó módosítás: 2014. július 23., 20:24 

Kivonat

Jacques de Molay köznemesi rendű francia templomos lovag alakja köré szervezik az idei,
immár huszonharmadik Segesvári Középkori Fesztivált. A templomosok utolsó nagymesterét
négy színész alakítja majd a július 25. és 27. között szervezett fesztiválon. 

Emellett középkori zenét játszó együttesek, gyerekelőadások, koncertek, zene- és tánciskolák
fellépése, szavalatok, népzene és népművészet színesíti a programot. Liviu Pancu szerint a
rendezvény szempontjából lényeges, hogy minden évben kínálnak egy fő tematikát, ezáltal
előadásszerű  látvány  jellemezi  a  három  napot.  „Ezek  a  témák  nemcsak  fesztivál-
forgatókönyvet kínálnak a nézőknek, érdeklődőknek, vagyis hogy a meghívott zenekarokat,
együtteseket  egymás  után  felléptetjük,  a  végére  pedig  meghagyjuk a  legnagyobb nevet,  s
ennyi. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház néhány színészével, valamint bukaresti, nagyszebeni és
jászvásári diákokkal és művészekkel létrehoztunk egy nagy előadást.  Emellett minden este
népzenét játszó meghívott lép fel. A régizenét játszó együttesek is újítottak repertoárjukon,
gyerekelőadásoktól  koncertekig,  szavalatokig  minden  lesz”  –  ismertette  Liviu  Pancu,  aki
2010-től látja el a művészeti vezetői teendőket. Hozzátette, céljuk a középkori értékekre és a
lovagok  életére,  hétköznapjaira  is  felhívni  a  figyelmet,  és  amióta  előadás-fesztivállá
alakították a rendezvényt, elnyerték Margit romániai hercegnő támogatását és védnökségét.

„Az idei téma nem könnyű, hiszen világszerte megemlékeznek arról, hogy 700 évvel ezelőtt
égették el máglyán Jacques de Molay-t. Mi a lovagiasság eszményét próbáltuk megragadni” –
ismertette a színművész. 

A  fesztiválon  romániai,  magyarországi  és  horvátországi  meghívottak  vesznek  részt,  lesz
trubadúrmutatvány,  a  rendezvény  fénypontja  pedig  a  Jacques  de  Molay  című  előadás.  A
részletes program megtekinthető a rendezvény honlapján. 

Kicsoda Jacques de Molay? Jacques de Molay – valószínűleg – 1244-ben született köznemesi
családban, úgy tartják, hogy 21 éves korában ütötték lovaggá (1265-ben), és 1314. március
18-án lelte halálát. A templomosok huszonharmadik és egyben utolsó nagymestere, ő vezette
a rendet 1292. április 20-ától, egészen annak 1312-es feloszlatásáig. Nagymesterként a célja
az volt, hogy megreformálja a templomos lovagrendet, hogy az képes legyen megbirkózni a
Szentföldön  végbement  változásokkal.  Európában  ugyanis  csökkent  a  keresztes  háborúk
támogatottsága,  valamint  bizonyos  háttérben  mozgó  erők  a  rend  feloszlatásán  és  annak
vagyonának megszerzésén munkálkodtak. 

IV.  (Szép)  Fülöp francia  király 1307-ben lefogatta  Jacques de Molay-t  és a többi  francia
templomost. Kínvallatással eretnekségről tanúbizonyságot adó beismerő vallomást csikart ki a
nagymesterből,  aki  azt  később  visszavonta,  ezért  Fülöp  dühében  1314-ben  Párizsban



máglyára  küldte  és  megégettette.(Ezt  a  cikket  a  Krónikáról  másolták:
https://kronika.ro/kultura/segesvari-fesztival-a-lovagi-eszmeny-jegyeben/print)

Forrás: https://kronika.ro/kultura/segesvari-fesztival-a-lovagi-eszmeny-jegyeben/print 

Céhek, trubadúrok ünnepe a segesvári középkori fesztiválon

Kivonat

Antal  Erika  •  2015.  július  07.,  19:16  Korabeli  színházi  produkciók,  öt  évszázad  zenei

felhozatala  várja  a  július  23–26.  között,  immár  23.  alkalommal  szervezendő  segesvári
középkori fesztivál résztvevőit. A helyi önkormányzat júniusi rendkívüli ülésén hagyta jóvá a
fesztivál  megszervezését,  amelyet  idén  130  ezer  lejjel  támogat,  ezenkívül  a  városháza
dísztermét és kistermét, a vár köztereit is a szervezők rendelkezésére bocsátja. 

A rendezvénysorozaton naponta 300 művész szórakoztatja majd a látogatókat – számolt be
Pancu,  aki  azt  is  elmondta,  hogy az  idei  fesztivált  Sergiu Nicolaescu  román filmrendező
emlékének  szentelik.  A  helyszínekről  és  színpadokról  szólva  úgy  fogalmazott,  szeretnék
minél  inkább kihasználni  a vár  adottságait.  A kis  tereken,  piazettákon külön-külön helyet
kapnak  a  céhek,  a  gyerekfoglalkozások,  a  trubadúrok.  Az  események  interneten  élőben
követhetők ez alkalommal is. 

Segesvár,  az  Erdély  német  nevét  adó  hét  vár  egyike  középkori  hangulatú  utcáiról  híres,
történelmi  központja  1999 óta  a kulturális  világörökség része.  Napjainkig  fennmaradtak  a
középkori német építészet  műemlékei,  az évente megrendezett  középkori fesztivál  a város
régmúlt időket idéző hangulatát próbálja turisztikai szempontból kiaknázni. A város központja
a várfalakkal,  tornyokkal erődített  Várhegyen volt.  A fal eredetileg 4 méter magas és 930
méter hosszú volt, ezt az évszázadok alatt folyamatosan magasították, bővítették. A vár ma is
lakott, a 14 toronyból 9 áll,  a borbélyok, lakatosok, takácsok és kádárok tornyai  viszont
már  nem  léteznek.(Ezt  a  cikket  a  Krónikáról  másolták:  https://kronika.ro/szines/cehek-
trubadurok-unnepe-a-segesvari-kozepkori-fesztivalon)

Forrás: https://kronika.ro/szines/cehek-trubadurok-unnepe-a-segesvari-kozepkori-fesztivalon 

https://kronika.ro/szines/cehek-trubadurok-unnepe-a-segesvari-kozepkori-fesztivalon
https://kronika.ro/kultura/segesvari-fesztival-a-lovagi-eszmeny-jegyeben/print


A világ legnagyobb perecét sütötték a Segesvári Középkori
Fesztiválon

2015 július 28.

Kisütötték a világ legnagyobbnak gondolt perecét a 23. Segesvári Középkori Fesztiválon,
a péksütemény az “Óriások eledele” elnevezést kapta.

“Óriások, csillapítsátok  éhségeteket!”  – éljeneztek a jelenlévők vasárnap, miközben a 100
kilogrammnyi  tésztát  egy Marosvásárhelyen  készült,  acéllemezekből  álló  és  kört  formázó
sütőlapra nyújtva a fával táplált tűz fölé helyezték.

Dionisie Pajin segesvári pék felhívta a résztvevők figyelmét, hogy mivel nem sütőbe rakták, a
tészta  teteje  elkerülhetetlenül  fehér  fog  maradni,  hiszen  a  nap  nem  biztosít  elég  hőt  a
megszokott barnás kéreg kisüléséhez.

A perec hossza elérte a 64 métert. A fesztivál szervezői elmondásuk szerint a Guinnesshez
fordulnak a rekord hitelesítéséért.

http://www.agerpres.ro/social/2015/07/26/mures-cel-mai-mai-mare-covrig-rotund-din-lume-
la-festivalul-sighisoara-medievala-11-55-30

Forrás: http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2015/07/28/a-vilag-legnagyobb-perecet-sutottek-a-
segesvari-kozepkori-fesztivalon/ 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2015/07/28/a-vilag-legnagyobb-perecet-sutottek-a-segesvari-kozepkori-fesztivalon/
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2015/07/28/a-vilag-legnagyobb-perecet-sutottek-a-segesvari-kozepkori-fesztivalon/
http://www.agerpres.ro/social/2015/07/26/mures-cel-mai-mai-mare-covrig-rotund-din-lume-la-festivalul-sighisoara-medievala-11-55-30
http://www.agerpres.ro/social/2015/07/26/mures-cel-mai-mai-mare-covrig-rotund-din-lume-la-festivalul-sighisoara-medievala-11-55-30
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2015/07/28/a-vilag-legnagyobb-perecet-sutottek-a-segesvari-kozepkori-fesztivalon/


Segesvári középkori fesztivál

Kivonat (2016.)
A  Segesvári  Középkori  Fesztivált  július  utolsó  hétvégéjén  tartják.  (Ezt  a  cikket  a
Székelyhonról  másolták:  https://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/segesvari-kozepkori-
fesztival-24-alkalommal)

Előadások  sokasága  várja  a  hazai  és  külföldi  látogatókat,  lesz  színház,  zene,  bábelőadás,
szimfonikus  hangverseny  és  dzsessz,  középkori  zene,  lesznek  mutatványosok,  lovagok,
bohócok és bűvészek, képzőművészek, utcazenészek, táncosok és előadóművészek A szeretet
a hangulat meghatározója. A színházi előadások mellett az idén a filmvetítések is nagyobb
hangsúlyt  kapnak,  a  szervezők azt  tervezik,  hogy valamennyi  nevezetes  alkotást  levetítik,
amelyekben Shakespeare drámáit filmesítették meg, vagy amelyeket azok ihlettek. Énekesek,
előadók, lovagok nem csupán Románia különböző városaiból érkeznek majd, de számítanak a
szervezők bulgáriai,  magyarországi,  lengyelországi és portugáliai  fellépők jelenlétére  is. A
városháza, a szervezők nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy a várban, ahol a fesztivál zajlik,
csak  az  igazi  értékek  kapjanak  helyet  a  műalkotások  és  előadóművészetek  terén  és  a
kirakodóvásáron  egyaránt.  A  kézművesek,  hagyományos  népi  mesterségek  művelői  a
várfalakon belül mutatkozhatnak be, ám a sörsátrak, a grillsütők, lacikonyhák és bóvliárusok
csak a vár alatt kapnak helyet. 

Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/segesvari-kozepkori-fesztival-24-alkalommal

Középkori fesztivál Segesváron

Antal  Erika •  2016.  július 22.,  14:28 Négynaposra tervezik az idei  Segesvári  Középkori

Fesztivált,  amelyet,  mint  mindig,  ez alkalommal is július  utolsó hétvégéjén tartanak(Ezt  a
cikket a Krónikáról másolták: https://kronika.ro/szines/kozepkori-fesztival-segesvaron)

Halálának  négyszázadik  évfordulóján  William  Shakespeare  életműve  előtt  tisztelegnek  a
szervezők, Vihar című drámáját viszik színre Segesvár várában – ismertette a terveket Liviu
Pancu  fesztiváligazgató.  Azt  is  elmondta,  a  segesvári  polgármesteri  hivatal  idén  versenyt
hirdetett a fesztivál megszervezésére. A jelentkezők között volt többek közt a marosvásárhelyi
Scena Színház is a Vihar című projektjével, és el is nyerte a szervezés jogát.(Ezt a cikket a
Krónikáról másolták: https://kronika.ro/szines/kozepkori-fesztival-segesvaron)

Forrás: https://kronika.ro/szines/kozepkori-fesztival-segesvaron 

https://kronika.ro/szines/kozepkori-fesztival-segesvaron
https://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/segesvari-kozepkori-fesztival-24-alkalommal


Drágállották, így nem szavazták meg a segesvári tanácsosok a középkori
fesztivált 

A segesvári középkori fesztivál tavaly elmaradt,  mert elhúzódott  a megóvott pályázatokról

szóló vita. A 2017-es középkori fesztiválra, a hagyományok szerint július utolsó hétvégéjén

kerülne sor. (agerpres) - a Transindex.ro portálról

http://itthon.transindex.ro/?hir=46971 

http://itthon.transindex.ro/?hir=46971
http://transindex.ro/
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