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Idén is muzsikált az erdõ

Mindenki, aki szereti azt, amit csinál,
nagyon irigyelheti Szabó Lajost, a Muzsikál az erdõ fõszervezõjét, a Bátonyterenyei Erdészet igazgatóját. Amikor a
Magyar Állami Operaházban a sajtótájékoztatót tartotta Vass Lajos házigazdával, már a munka dandárján túl volt. A
kinyomtatott meghívón sorjázó mûsorok már sejttették, hogy az idén is színvonalas produkciókban lesz része a nagyérdemûnek. (Szabó Lajos mellesleg
nagyszerû elõadáson volt túl, mert felesége egészséges kisbabával ajándékozta meg. Így otthon is elkezdõdhettek az
éjszakai házi koncertek.)
E sorok írója sajnos csak a záró napi
rendezvényen vehetett részt, így több
zenei és tudományos elõadásról maradt le, mint például dr. Csóka György:
Az erdõ szerepe a biológiai sokféleség
fenntartásában c. elõadásáról. De épp
ilyen izgalmas lehetett több túra, mely
az erdészek felelõsségét hangsúlyozta
a környezettudatos szemlélet kialakításában.
Mivel nemcsak kenyéren él az ember, írja a Biblia, éppen ezért megkóstolhattuk az egyes községekben sütött,
fõzött finomságokat is. A teli gyomor
emésztését segíthette a tájfutó verseny

és egyéb teljesítmény- és kalandtúra.
Jókai Anna Kossuth-díjas írónõ is ellátogatott a rendezvényre.
Szép számmal összejöttünk az utolsó napi záró programon (ez alkalomra
az Egererdõ Zrt. megközelíthetõvé tette a Fenyvespusztára vezetõ több kilométeres erdei utat). Az eseményen
többek között a Schola Musica fuvolaegyüttes fiataljait csodálhattuk, valamint Homolai Sándor különös hangszerét, mely a havasi kürt „kisöccse”
lehetne. Körtefából készült, és mint
megtudtam, Ausztráliában a bennszülöttek több mint 40 ezer éve használják hangszerként a termeszek által kievett eukaliptuszrudat. A neve ott didgeridoo.
Nagy Dániel fõosztályvezetõ Beethovent idézte, aki 1807-ben így írt: „Mily
boldog vagyok, hogy megint egyszer
bokrok és erdõk közepette, fák, növények és sziklák között csatangolhatok;
senki sem szeretheti a természetet úgy,
mint én – erdõk, fák és sziklák adják
azt a visszhangot, melyet az ember kíván.”
További sikeres Muzsikál az erdõ
rendezvényt a mátraiaknak.
Pápai Gábor

