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Újdonságok, hagyomány és katarzis.
Ezek jellemezték a tíz éves, príma díjas
Muzsikál az erdõ rendezvénysorozatot
júniusban. Azóta elhallgattak a fúvó-
sok, a vonósok, már nem töri meg
gyermekkacaj az erdõk csendjét a
kézmûves foglalkozásokon. A szerel-
mes párok sem zeneszóra andaloghat-
nak. Véget ért az a kilenc nap, mely-
ben a zene uralta a hegyet.

A tizedik rendezvény végén a fõszer-
vezõt, Szabó Lajos erdõmérnököt kér-
deztük az idei eseménysorozaton ka-
pott értékekrõl.

– Együtt lélegezni a fákkal, figyelni
az arcokat, a koncertek közben a felet-
tünk elrepülõ madarakat, a kis bogara-
kat – egyszóval részesévé válni a „nagy
koncertteremnek” – felemelõ érzés
volt az idén is. A fellépõ mûvészek
egytõl-egyig más lelkülettel álltak szín-
padra, mint egyéb helyeken. Szokolay
Dongó Balázs zenetörténeti esemény-
nek nevezte a koncertet a Dióspatak
völgyében, hiszen a muzsikálás köz-
ben részévé váltak az erdõnek. Dr. Hõ-
na Gusztáv, a Zeneakadémia tanszé-
kvezetõ tanára az ötlet kiválóságát és
az erdei koncertek hangulatát méltatta,
kiemelve, hogy a világot bejárta, de
ilyen hangulatra, ilyen érzésekre sehol
sem lelt, mint ezen a rendezvénysoro-
zaton. De említhetnénk Lajkó Félix he-
gedûkoncertjét, melyet Kappel Edit és
lipicai lovának káprázatos bemutatója
kísért.  

– Többször elhangzott már, többször
olvashattuk, leírtuk mi is: a „muzsikál
az erdõs” élmények egyszeriek, csak itt
és most átélhetõek, megismételhetetle-
nek.

– Nem csak a zenéé a fõszerep. A fa-
lusi vendéglátás a tájak, falvak ízeivel
ismertette meg a kirándulót, és azokkal
a helyiekkel, akik ott élnek és szívüket
is belefõzték az ételekbe. A helyi mes-

terek, kézmûvesek, helyi kulturális ér-
tékek is jelen voltak az erdõben. 

Az erdei életközösséggel pedig az
erdei séták alkalmával ismerkedhetett a
közönség. A szakvezetések közelebb
hozták a természetet, megismertettek
vagy rácsodálkoztattak egy-egy faj
szépségére, részleteire, de leginkább a
fontosságára. A fontosságra, amely sze-
repét betölti a körforgásban, az ember
számára szinte átláthatatlanul összetett
életközösségben, melynek maga az em-
ber is része. Így a résztvevõk is átérté-
kelhették egy-egy élõlényhez való vi-
szonyukat, és a jelen lévõ gyermekek is
másként viszonyulnak már a természet-
hez. Megértették, vagy elindult bennük
a fenntarthatóság fogalmának elsajátítá-
sa, a természet védelme. Fontos, hogy
ezeken az erdei sétákon a személyes ta-
pasztalás révén ivódott beléjük. Emlé-
kek, illatok, hangok kötõdnek egy-egy
kifejezéshez, amit talán az iskolában,
vagy otthon a családban is újrahallanak
majd. 

– Eltelt tíz esztendõ. Miként fogal-
maznád meg ennek az évtizednyi idõ-
nek a lényegét, savát-borsát, üzenetét,
a rendezvényt alapító fõszervezõ sze-
mével nézve?

– Elértéktelenedett világunkban a
Muzsikál az erdõ nemcsak a zene és az
erdõ csodáját és sokrétû hatását adja
vissza, hanem az együtt gondolkodás
fontosságának érzését is. A természet
szeretetét, a rég elfelejtett tudást, és
bölcsességet, amit a természet közelé-
ben élõ ember minden nap átérzett és
megtapasztalt. Ma ezeket újra kell ta-
nulni. Ehhez ez a rendezvénysorozat
már tíz éve ad keretet és határozott,
járható utat. Az elmúlt tíz év alatt fel-

nõtt egy generáció, születtek szerele-
mek, sõt gyermekek is „muzsikál az er-
dõs” találkozásokból. A fenntartható
fejlõdés, a természet megóvásának zá-
loga pedig a gyermekek, a fiatalok ke-
zében van. Jól és okosan használni a
természet kincseit (fenntarthatóan gaz-
dálkodni) tudni kell. Ezt csak a képzett
szakemberektõl, kinn a természetben,
erdõben lehet elsajátítani. Az erdõ ki-
váló tanítómester. A köztudatban téve-
sen kerengõ fogalmak tisztázását eze-
ken a rendezvényeken remekül át le-
het adni gyermeknek, felnõttnek egy-
aránt. Jó látni a csillogó szemeket. Jó
látni, hogy tíz év alatt mennyi minden
történt és mi minden áll még a rendez-
vénysorozat elõtt. 

– Idén a jubileum jó alkalom rá,
hogy a Muzsikál az erdõ átlépje a mát-
rai földrajzi határait. Mit is jelent ez
majd pontosan az õsz folyamán?

– Az elmúlt években sokan jöttek az
Alföldrõl Mátrába a zene és az erdõ él-
ményéért. Az idén elõször jelenik meg
egy új régióban, a nagy síkságon. A Mu-
zsikál az erdõ megy, mert hívják a kis-
kunsági emberek, a kiskunsági erdé-
szek, megy, mert küldetése van. A Mu-
zsikál az erdõ a Hírös Városban szep-
tember 27, 28-án és október 5-én szere-
tettel várja a zene és az erdõszeretõ em-
bereket az Erdõk Hete országos rendez-
vénysorozathoz illeszkedve.

Az erdõ muzsikál szimfonikus vagy
népzene nélkül is. Viszont ezek a ren-
dezvények hozzájárulnak ahhoz, hogy
még soká, nagyon soká élvezhessék az
emberek az erdõ kellemes nyugtató
zsongását és azon fontos javakat, me-
lyet csak az erdõ adhat nekünk. 

Koós Rita – Nagy László 
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Tizedik Muzsikál az erdõ

Kappel Edit és a lipicai mén
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Az 1963-ban végzett erdész-vadász tanulók 2013. június 1-2-
án tartották osztálytalálkozójukat. A kétéves erdész-vadász
képzés 1958-ban kezdõdött Ásotthalmon, ahol tíz évfolyam
végzett. A mintegy 400 egykori diák szinte az ország minden
pontjára eljutott, többségük kerületvezetõ erdészként dol-
gozta végig az életét. Fél évszázada az osztályban 40 tanuló
végzett, akik Gemenctõl a Mátráig, a Nyírségtõl a Dunántúl
számos pontjáig, az ország különbözõ szegletében teljesítet-
tek szolgálatot. Azokban az idõkben a szakiskolába kerülés
elõfeltétele volt a három év szakmai gyakorlat. Az osztályo-
kon belül nagy volt a korkülönbség. A legfiatalabbak 17 éve-
sen kerülhettek az iskolába, míg a legidõsebb tanuló ekkor
már 33 éves volt. 

Az osztály tagjai a végzést követõen 5, majd 6 év után is
szerveztek találkozót, majd hosszú szünet után csak 2002-

ben került sor a következõre. Azóta azonban évente találkoz-
nak, mindig más-más vállalja a házigazda szerepét, így azu-
tán az ország számos pontjára eljutottak. A kerek ötvenéves
találkozót azonban ismét az évszázados szakiskola falai kö-
zött tartották. Ennek egyik fénypontja az osztályfõnöki óra
volt, amelyen megjelent a 80 éves osztályfõnök dr. Dózsa Jó-
zsef is. A jelen lévõ 13, ma már õszes hajú öregdiák közül Uj-
vári József a régi hagyományoknak megfelelõen jelentett az
osztályfõnöknek. „Tanár úrnak  jelentem, az osztály lét-
száma 40 fõ. Soha többé nem lehet jelen 19 fõ, igazoltan tá-
vol 4 fõ, igazolatlanul távol 4 fõ, jelen van 13 fõ.” A jelentés
közben többen a könnyeikkel küzdöttek. Majd néma csend-
ben tisztelegtek az elhunyt osztálytársak emléke elõtt. A jelen
lévõk nagy része a legfiatalabbak közül került ki, de ott volt
a legidõsebb, ma már 85 esztendõs Papp István is. Ezután ré-
gi emlékek sokasága segítette felidézni a fél évszázados tör-
téneteket, az akkori életet. 

Valamennyien elismerõen nyilatkoztak egykori tanárai-
król, akiktõl a szakma kiváló ismerete mellett olyan emberi
tartást kaptak, katonás fegyelmet tanultak, amely végigkísér-
te õket egész életükön át. Az akkori idõket csak nagy össze-
tartással, egymás segítésével tudták megélni. Mindenki
egyetértett abban, hogy az erdészszakma elismertsége, a
szakma megbecsülése sokat romlott az elmúlt évtizedekben.
Takács Ferenc, az iskola hajdani erdõmérnök tanárának
gondolata azokról az erdészekrõl, akik több évtizedet egy
munkahelyen töltöttek: „10 év után el kell beszélgetni az er-
désszel, 20 év után meg kell kérdezni a véleményét, 25 év
után rá kell bízni az erdõt. Hiszen õ ismeri az erdejét leg-
jobban.”

Andrési Pál
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„Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább”, mert Adyt idézve öt-
ven éve pusztult a bilincses iskola. Aztán elcsitult a jókedv, és
olykor jött a döbbent némaság, és csörtetett az Élet körülöt-
tünk. A közel félszázfõs osztály az erdésztechnikusi oklevéllel
a kezében 1963 nyarán szétrajzott az országban. Néhányan
azon is túlra. Éppen ötven éve. Ennyire kerek évfordulót csak
egyszer élhet meg az ember. Már aki megélte, mert sajnos osz-
tályunkban is aratott a halál, megdöbbentõen idõ elõtt. 

„Hõs harc az Élet és megélni szép” idézhetjük tovább Adyt.
Ötven év után erre emlékeztünk Szegeden, a Kiss Ferenc Er-

dészeti Technikum hajdanvolt diákjai. A jelenlegi iskolavezetõ,
Halápi Nándor azzal tisztelte meg az „ötvenéveseket”, hogy a
tanévzáró ünnepségen felolvastatta az öregek rövid életútját, re-
mélve, hogy figyelnek a még iskolapad-koptatók, és okulnak,
hogy „föl, föl fiúk, csak semmi félelem.” No meg a leányok is,
akikbõl már szép számmal vannak a padban ülõ utódaink között. 

„Én iskolám, köszönöm most neked,” hogy olyan tanárok
tanítottak, hogy „hûn” állhattam meg Isten s ember elõtt. Ker-
kápoly Gézától, Szecsõ Jánostól, Beliczay Istvántól erdésztör-
ténelmet, becsületet, Németh Ferenctõl és Halápi Ferencnétõl
irodalom- és hazaszeretetet, Bak Istvántól az ép test és a kitar-
tás fontosságát, hogy csak néhányat említsek. Mert „én, vén
diák szívem fölemelem”, ha reájuk gondolok. Most is „kísérte-
nek élt életem árnyai, S az elbocsátó iskolapadok.”

Ötven év már – mondhatjuk – „kamasz” történelem. Öröm
volt hallani osztálytársaim „tömörített” életútját. Mert mind-
nyájan munkálkodók voltak, s nem panaszkodók. Az élet-
csaták között mindenkinek volt egy-egy víg üzenete.

Ki a reá bízott sok száz hektár erdõre, ki a tisztességben fel-
nevelt utódaira, ki az ilyen-olyan alkotásaira volt büszke. És
ez így van jól.

„Egyik rész a munkára, másik temetésre”… Mert bizony so-
kan elmentek. Külön öröm volt, hogy tanáraink, akik még
köztünk vannak, szinte valamennyien eljöttek az évforduló-
ra. Irigylésre méltó volt hallgatni, látni Halápi Ferecné tanár-
nõ 92 éves szellemi és Bak István tanár úr fizikai frissességét.

S mint ilyenkor lenni szokott, felidéztünk közös élménye-
inkbõl néhányat. Örültünk, nevettünk, de mosolyunk alatt ott
bujkáltak Babits örökérvényû sorai. 

„Öreg öröm, nem tud vigasztalni:
óh jaj, meg kell halni, meg kell halni! ”
De azért ne nagyon siessünk azzal az elmúlással, hiszen

van még munkánk itt is éppen elég. 
Pápai Gábor, Fotó: Alberti István

50 éves találkozó Ásotthalmon

Ötven éve történt


