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Muzsikált az erdô

Fotó: Szikra

Jó ötlet a „Muzsikál az erdõ” rendezvénysorozat. Egy erdõmérnök és egy
muzsikus az ágasvári tetõn azon tanakodott, hogy ezen a jó akusztikájú helyen milyen jól szólnának a fúvós hangszerek. Hogy a madarak csicsergése
mellett nem is hangzana rosszul a
dombtetõkrõl egymásnak felelgetõ kürt
vagy trombita. Azután minden ment
magától. Azaz nem magától, hanem
Szabó Lajos erdõmérnök és Breznyán
István karnagy lelkesedésétõl.
A Fenyvespusztai Erdei Iskola a bázis. Itt már emlékmûvet is kapott a rendezvény. Az idei II. Mátrai Mûvészeti
Napokat a kisterenyei kastélykertben
Pallagi László, az Egererdõ vezérigazgatója nyitotta meg. Ezután különbözõ
helyszíneken szólalt meg a muzsika:
Kisterenyén, Mátraverebélyen, Nemtiben, Mátramindszenten, Kazáron, Kozárdon, Szuhán, Mátraalmáson, Mátrakeresztesen, Pásztón, és végül a zárórendezvényen, Fenyvespusztán.

A kiskunlacházi fiatal fúvósok irigylésre méltó szeretettel figyelték karnagyuk –
Breznyán István – minden mozdulatát,
de figyelték a szuhai elõadást a helybéliek is. E sorok írója ez utóbbi helyszínen
járt, és örömmel nyugtázta, hogy a rendezvény igencsak felkeltette a szakmán
kívülállók érdeklõdését. A rendezõk
gondoskodtak arról, hogy a hallgatóság
betekinthessen az erdõgazdálkodás rejtelmeibe is. Mert Mátraalmás határában,
ahová az esti koncertet megelõzõen Somai Gergõ erdõmûvelési mûszaki vezetõ
erdei sétára invitálta a megjelenteket,
hogy az erdõfelújítás teendõivel ismerkedhessenek. Mire a Szilvásváradról
elõzõ nap elindult lovastúra résztvevõi
célba értek, minden együtt volt az erdei
hangversenyhez. A Gembiczki házaspár
és az õket segítõ erdészek, rokonok,
munkatársak jóvoltából igencsak finomra sikeredett vaddisznópörköltet kanalazhattak a jelenlévõk. Mert nemcsak zenével él az ember.
Csak bíztatni lehet a rendezõket és
az Egererdõ Rt.-t, hogy továbbra is támogassák a kezdeményezést, hiszen
feledtetõ érzés lehetett az, amit a
mátrakeresztesiek érezhettek a hirtelen
jött árvíz sorscsapását követõen, amikor
a romok fölött a zenészeket hallgatták.
Ha szabad tanácsot adnom a
szervezõknek, kérem, ne engedjenek a
tömegrendezvény kísértésének, mert
van már az országban egy „Mûvészetek
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Völgye” rendezvénysorozat – melynek
alapötletét szintén erdész találta ki – de
az már nem zenérõl, színielõadásokról
szól, hanem üzletrõl.
A Muzsikál az erdõ maradjon meg a
kistelepülésekre épülõ, közösséget formáló, alulról építkezõ rendezvénynek,
melyet minden résztvevõ magáénak
érez. Ennél többet az erdészek saját
presztízsük növelésére aligha tehetnek.
Kép és szöveg: Pápai Gábor

A harmadik oldal
si székházunk építését 1884. szeptember 10-i pécsi
közgyûlésén határozta el a tagság. Ez a ház nekünk
nemcsak kõ és tégla, hanem az az épület, amit több
száz magyar erdész és erdõbarát szívmelege hozott létre
azzal a szándékkal, hogy ezt a meleget õrizzék meg, míg
él az Egyesület. Mi bízunk az igazság erejében és abban,
hogy a ház visszatér, és a könyvtár is végsõ, elsõ helyére
költözhet.
Jelenlegi helyén úgy próbáltam berendezni, hogy aki
jön, otthon érezze magát. Az a vesszõparipám, amit állandóan hangoztatok, hogy az Egyesület nem hivatal, akkor sem, ha a legfontosabb adminisztrációt kell intézni,
hanem olyan szellemi mûhely, ahol hasznosulhat mindannak szellemisége, amit százötven esztendõ alatt az
Egyesület tettrekészsége a szakma mûvelésével alkotott.
Hogy mindenki jó szívvel, jó kedvvel jöjjön ide, beszéljenek
egymás gondjairól, problémáiról, örömeirõl. Hiszem, hogy
ennél alkalmasabb hely nincs, amit az évszázados
könyvekbõl áradó hangulat, a hely szelleme vált ki az
ittlévõkbõl. Ahol mindent barátsággal lehet megbeszélni,
és nemcsak azt, hogy milyen jó bort ittam tegnap este, hanem azt is, hogy melyek a szakma legégetõbb kérdései.
A legfõbb összetartó erõ volt az Egyesület. Volt négy asztal, ahol az Egyesület és a szakma vezetõi tarokkoztak,
olyanok mint Szûts Ferenc, Sali Emil, Rakoncai Zoltán,
Babos Imre, akik játék közben beszélték meg többek között
az ágazat ügyes-bajos dolgait, és ez a baráti együttlét kisugárzott a mindennapi közös munkára is. De említhetem
a szoros kapcsolatot a helyi csoportokkal. Én mint egyesületi szervezõ titkár, mindenrõl tudtam, ami az országban
a szakmával történik. És így a vezetés és a gyakorlat –
mondhatni – szoros kapcsolatban volt, legalábbis szakmailag, egymással. Ezt ma nagyon hiányolom, mert az életnek vannak nehéz napjai, vannak szépségei is, de nincs
annál szebb, mint amikor az egymás iránti barátságból,
megbecsülésbõl születnek országépítõ, nagy eredmények.
Amikor aláírják, amiben megegyeztek, nem azt mondjuk,
hogy a tarokkozás légkörébõl indult ki, hanem hogy az
Egyesület megint tett valamit.
Ez az Egyesület. Nekem.
Riedl Gyula
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