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Közeledik július elsõ hete, közeledik a
„Muzsikál az Erdõ” – Mátrai Mûvésze-
ti Napok tízedik, jubileumi rendez-
vénysorozata, a nógrád–hevesi térség
egyik kiemelkedõ kulturális, összmû-
vészeti rendezvénye, melynek évek óta
elmaradhatatlan része Jókai Anna írói
estje.

Jókai Anna az elmúlt esztendõben töl-
tötte be 80. életévét. A köztiszteletben
álló írónõt az ország minden részében
köszöntötték. A legnagyobb országos
ünnepség Budapesten volt a Gellért
Szállóban, ahol ünnepélyes keretek kö-
zött adták át „A szeretet túlcsordulása -
Annáról Annának” címû díszkötetet. A
kötetben számos Jókai
Annával szoros kap-
csolatban álló szemé-
lyiség írta meg élmé-
nyeit, gondolatait. A
felkértek között egy
egyesületi tagunk is ott
volt. Szabó Lajos erdõ-
mérnök a következõ-
képpen ír a könyvben:

„A Muzsikál az Er-
dõ – Mátrai Mûvészeti
Napok rendezvénysor-
ozat fõ céljai a környe-
zettudatos életmód
népszerûsítése, a fenn-
tarthatóságra nevelés
az erdõ, a mûvészetek
és a zene segítségével.
A rendezvénysorozat
kilenc napos, minden nap más-más te-
lepülés köré szervezõdik, ahol a célok-
nak megfelelõ programok kapcsolód-
nak egymáshoz. Kivisszük az embere-
ket az erdõbe. Erdei kirándulásokat
szervezünk erdészek, természetvédõ
szakemberek vezetésével, ahol az erdei
életközösség példáján keresztül kieme-
lik a természeti értékeket, az ökológiai
gondolkodást, a rendszerszemléletet, a
fenntartható gazdálkodást, a fenntart-
ható életet. Az erdõ nemcsak fontos
megújuló nyersanyag és energiaforrás,
hanem egy csodálatos életközösség,
mely testi-lelki feltöltõdésünk igaz for-
rása. Az erdei komolyzenei koncerte-
ken, különleges koncerthelyszíneken
helyi és országos hírû mûvészek lépnek
fel. A  rendezvény az erdõ és a zene
ilyen közös megjelenésével országos és
európai szinten egyedülálló. Képzõmû-
vészeti kiállításokon a komolyzenén kí-
vül egyéb mûvészeti ágak is megjelen-

nek. Elõadások során helyi, ill. országos
ismertségû személyiségek, szakembe-
rek fejtik ki jövõépítõ gondolataikat.
Hosszútávon fenntartható, boldog em-
beri lét csak a természettel összhang-
ban képzelhetõ el akkor, ha meg tudjuk
valósítani életünk fõ dimenzióinak –
gazdálkodás, társadalom, környezet,
mûvészet – harmóniáját. Ez a Muzsikál
az Erdõ jövõképe.

Az írónõ „erdõünnepnek” nevezi a
rendezvényt, ahol óriásfák árnyékában
hallgathatunk komolyzenei koncerte-
ket, ahol a zenét más mûvészeti ágak-
kal együtt élvezhetjük. Az erdei koncert
után megérkezik Jókai Anna. Az embe-
rek már várják. A résztvevõkben még

visszhangzik a hegedû hangja, mikor a
nagy tíz tonnás kõrisfa alatt megszólítja
õket az írónõ. Felhívja a figyelmet a mai
modern, globalizált világ veszélyeire, a
gonosz megnyilvánulásaira. Vannak
emberek, akiknek képességük van az
összetett, bonyolult, már- már áttekint-
hetetlen társadalmi kapcsolatokban, az
életben meglátni az igazán lényeges
dolgokat, felismerni az élet alapigazsá-
gait, meglátni a valóságot, kiszûrni a
sok lényegtelen közül a valóban meg-
határozót. Nagyon kevés ember van,
aki meg is tudja fogalmazni az emberek
számára a valódi értékeket. Egyszerûen
és világosan, mindenki számára érthe-
tõen.  Nos, Jókai  Anna ilyen „látó” és
„megmondó”. A nemzet lelkiismereté-
nek utazó nagyköveteként járja az or-
szágot. Megszólítja az embereket. A fo-
gyasztói társadalom, pénz, hatalom,
élvezetközpontú megközelítései félre-
vezetnek, elterelik a figyelmet az élet

lényegérõl, a valódi értékekrõl.  A min-
dennapi küzdelmek között, a bonyo-
lult, kapkodó földi létben kellenek az
iránymutatók, különben elveszünk a
dezinformációk között.

Mi tette Jókai Annát ilyenné? Saját
élete, személyes szenvedései. Mérhetet-
len élettapasztalata. Nagy családja. Jö-
võbe vetett hite, felelõsségérzete, tenni
akarása. A tudása. Az a tudás, mely nem
más, mint hosszú idõk során a megta-
pasztalás hálóján felgyülemlett szent
meggyõzõdés. A megtapasztalás hálója
bennünk él, nõ, fejlõdik, erõsödik, sû-
rûsödik, míg az idõ haladtával egyszer
csak elkezdenek fönnakadni, leüleped-
ni az érzések, gondolatok, meggyõ-

zõdések, melyek az
életünk közvetlenül
megtapasztalt tényei-
bõl, apró megvilágoso-
dásainkból állnak
össze. A valódi tudás a
köz érdekében szüle-
tett, létrejöttétõl fogva
igényli, hogy közzé
tegyék, hogy a közös-
ség, az emberek bol-
dogulásának a javát
szolgálhassa. Ez a tu-
dás eredendõ küldeté-
se. A tudás felelõsség-
gel is jár családunk, kö-
zösségünk, nemzetünk
iránt. Így keletkeznek a
megmondó emberek.
Jókai Anna 80 évesen,

töretlen hittel utazik vidékre, falvakba,
nagyvárosokba, akár még az erdõbe is.
Hívják. Követi a társadalmi, politikai
változásokat. Szemmel tarja és figyel-
mezteti az embereket. Õ egy igazi nép-
tanító, népnevelõ. Hisz a fiatalságban,
rájuk kiemelten figyel, hiszen nekik kell
átadni a stafétát. Az ember megszületik,
lepörög az élete, s a végén gondolko-
dik el, hogy talán nem az igazán fontos
dolgokra  helyezte a hangsúlyt. Azért,
hogy ez ne következzen be, figyeljünk
Jókai Annára! Hallgassuk meg!Isten él-
tesse az írónõt még sokáig erõben,
egészségben itt közöttünk az „erdõün-
nepen”!

Az írónõvel az idén tízedik alkalom-
mal megrendezésre kerülõ Muzsikál az
Erdõ rendezvénysorozat keretében lesz
lehetõség ismét gondolatokat cserélni,
az öreg kõris alatt…   

Nagy László
Szabó Lajos 

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Jókai Anna az „erdõünnepen”


