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klasszikus körkép – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„Annyi mosolyt, annyi szeretetet, amit az ember ott össze 
tudott gyűjteni, nem kap máshol” – emlékszik vissza a Gra-
mofon kérdésére Merényi Judit. Az Óbudai Társaskör stáb-
ja hatalmas szívvel, céltudatossággal vett részt a szervezési 
munkában. Már az első évben tíz nap alatt huszonhét ren-
dezvény várta az érdeklődőket, s néhány év alatt elérték, 
hogy a sárospataki Rákóczi-vár udvara zsúfolásig megteljen. 
Jöttek sorra a rangos, világhírű művészek, egyre több tele-
pülés csatlakozott a rendezvényhez, s nőtt a törzsközönség 
is. „Rengeteg felejthetetlen pillanat akadt az évek során; 
ezek közé tartozik az is, amikor a kékedi kastély kertjében 

megélhettem, milyen az, ha a csembaló nem a pódiumon, 
hanem a fűben szólal meg… Sebestyén Jánost tudtam rá-
venni a ’leköltözésre’, körbeülte a közönség, s az egésznek 
hihetetlen hangulata volt!”
„Csodálatos napokat töltöttünk Zemplénben! Fantasztikus 
találkozásokra, kitüntetett zenei pillanatokra emlékszem” – 
mondja Rolla János hegedűművész. „Arra, hogy miféle csu-
dálkozást szült az a komolyzenei hangverseny, amelyet – 
Komlóska fennállása óta talán elsőként – a fesztivál 
ke retében rendeztünk, s hogy mekkora csoda volt egy szé-
pen szárnyaló gyerekkórus megszólalása a karcsai templom-

Rákóczi-vár, csillagos ég és sok-sok zene
Negyedszázados jubileumát ünnepli a Zempléni Fesztivál

Az 1990-es évek legelején Rolla János hegedűművész beleszeretett Sárospatakba és a zemp-
léni tájba. 1992 augusztusában már nemzetközi sztárokat felvonultató fesztiválra várta 
együttesével, a Liszt Ferenc Kamarazenekarral az érdeklődőket, s a Zempléni Művészeti 
Napok évről évre sikeresebbé vált. 2003-ban Merényi Judit és Rolla János búcsút vettek a 
sorozat szervezésétől, s azóta Hollerung Gábor művészeti vezető és Turjányi Miklós feszti-
váligazgató a tradíció és a megújulás szellemében viszi tovább a rendezvényt, Zempléni 
Fesztivál néven. Úgy vélik, a sok emlékezetes előadás mellett a legnagyobb siker az a szere-
tet, amellyel Zemplénben fogadják őket. Negyedszázad alatt ugyanis az itt lakók életének 
is részévé vált a fesztivál.  
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ban. A 11. fesztivál után már kicsit kilátástalannak láttuk a 
helyzetet. Szerettünk volna például operát is bemutatni, 
nem jutott azonban rá pénz, s egyre inkább azt éreztük, ez a 
kezdeményezés túlnőtt rajtunk, nem tudunk mindent to-
vább menedzselni. A 12. Zempléni Művészeti Napok után 
ezért már nem vállalhattuk a folytatást… Nehéz helyzetben 
voltak azok is, akik utánunk vették át a rendezvényt, igyekez-
tek-igyekeznek azonban megküzdeni mindennel. Mi pedig 
azóta is örömmel muzsikálunk minden augusztusban a fesz-
tiválon, hiszen megtisztelnek azzal, hogy a  záró- vagy nyitó-
koncertre a Liszt Ferenc Kamarazenekart kérik fel. Fantasz-
tikus szerelem volt Zemplén, és nem mondtunk le a 
gyermekfelügyeletről…” – összegzi Rolla János a történteket.
„Nem volt egyszerű a helyzet 2004-ben – meséli a kezdetek-
ről Hollerung Gábor –, hiszen a Zempléni Művészeti Na-
pok a kor egyik legrangosabb, s fantasztikus mennyiségű, 
világhírű vendége okán pedig az egyik legkülönlegesebb 
fesztiválja volt. Mi, az utódok más irányba szerettük volna 
vinni a programsorozatot. A tradíciót és a megújulást hir-
dette az is, hogy némileg változott a név és Zempléni Feszti-
vál lettünk. Igyekeztem a közönséggel való kommunikáció-
ra helyezni a hangsúlyt, ami amúgy is az erősségeink közé 
tartozott. Műfajában változatos, a publikumot jól megszólí-
tó és a helyieket is minél jobban bevonó programsorozatot 
kívántunk életre hívni. Hamar rádöbbentünk: nem kell 
mást tennünk, csak ismerni a régiót, szeretni és érteni a 
gondolatvilágát, a lehetőségeit, az adottságait, s ebből kiin-
dulni. Nagy könnyebbséget jelentett a számomra, hogy 
Turjányi Miklósnak átadhattam a fesztivál adminisztratív 
vezetését. Ennek a fesztiválnak is kialakult a maga karakte-
re, a műfaji sokszínűsége, ami évről évre visszatér. Vannak 
nagy nyitó- és záróhangversenyek, jazzestek, kirándulókon-
certek, közkedvelt a Megérthető zene sorozat, akadnak a 
tokaji borkultúrához kapcsolódó programok is.”
„Megtaláltuk a helyünket, rájöttünk, hogy nem kellenek 
mindig az extravagáns ötletek, jól kell muzsikálni” – fogal-

maz Hollerung Gábor. „Az ember törzsközönséget épít és 
szolgálja is azt, a szó legnemesebb értelmében. A fesztivál 
hatása erős a régióban, mérhető ez a megszaporodott kap-
csolódó rendezvényeken, falunapokon, bornapokon is. A 
legnagyobb siker az a szeretet, amivel most már fogadnak 
minket. Boldogság az is, hogy a Liszt Ferenc Kamarazene-
kar is értékeli, hogy folytatjuk azt, amit ők elkezdtek, s to-
vább éltetjük a fesztivált. Jó érzés, hogy szívesen koncertez-
nek mindig a sorozatban. Összességében azt mondhatom, 
hogy a fesztivál sikertörténet a számunkra.”
Turjányi Miklós fesztiváligazgató úgy véli: Zemplén a legér-
tékesebb helyek egyike – és nemcsak a vidék, hanem az ott 
élők miatt is. Nagyon büszkék a programsorozatra, kezdet-
től látták a küldetését, s azon dolgoznak folyamatosan, 
hogy magas színvonalú, a régió számára hasznos és elisme-
résre méltó rendezvény legyen. Az igazgató szerint aki egy-
szer eljön, az legközelebb elhívja a barátait is, s aztán évről 
évre egyre többen és többen jönnek a fesztiválra. 2015-ben 
volt olyan estjük, amelyre 250 fős közönséget vártak, legfel-
jebb 300 emberre készültek, végül összesen 780 néző ült a 
téren. A bevált helyszíneken is mindig igyekeznek csavarni 
egyet, s mindig újabb és újabb környezetben is bemutatkoz-
ni. Amire pedig nagyon büszkék, hogy most már sokan lá-
tatlanban is jegyet váltanak a Zempléni Fesztiválra. „Ebben 
jelentős szerepet kap a hely varázsa is. Ha azt kérdezik tő-
lem, hogy miben más ez a fesztivál, mint a többi, akkor azt 
válaszolom, abban, hogy Zemplénben van. Nem egyetlen 
helyszínen zajlik, hanem szebbnél szebb településeken, s a 
gyönyörű kulisszához mi csak mellé tesszük a muzsikát… 
Aki a Rákóczi-vár udvarán, a csillagos ég alatt, meghallgat 
egy koncertet, s felfigyel arra, ahogy az árkádok között lakó 
rozsdafarkú cserreg, a szünetben pedig elkortyolgat egy po-
hár jó tokaji bort, az biztos, hogy mindig visszavágyik.”
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A programsorozat honlapja: www.zemplenifesztival.hu
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