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I. A TÉMAVÁLASZTÁS AKTUALITÁSA 

 

A cím pár éve fogalmazódott meg bennem a Muzsikál az erdő 9 napos rendezvénysorozat 

néhány érdekes témájának összekapcsolásából, és a rövid idő alatt magunkba szívott 

kulturális sokféleséget villantja fel. Nem tartalmaz a résztvevők (különösen a szerző) 

elmeállapotára vonatkozó semmiféle utalást.  

 

Az értekezés feladata a  címben szereplő tényezők közötti logikai kapcsolat bővebb kifejtése, 

valamint az egyénre és a közösségre gyakorolt hatásának bemutatása. 

 

Nóvumot, tudományos újdonságot elsősorban a Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok 

témakörét kevésbé, netalántán egyáltalán nem ismerő embertársainknak jelent. Az olvasói, 

hallgatói között valószínűleg nagyobb hányadot képviselő Muzsikál az erdő család tagjai 

számára inkább néhány kedves élmény felidézésére, kellemes kikapcsolódásra és a 

rendezvénysorozat további elkötelezett, lelkes támogatásának megerősítésére hívatott. 

 

 

II. ELMÉLETI HÁTTÉR 

 

    A Muzsikál az erdő hitvallása 

  

A Muzsikál az erdő hitvallása, az ember, az erdő, a művészetek tisztelete, egymásra 

utaltságának hangsúlyozása, nemcsak a rendezvény programfüzetében, ami napi 

időbeosztásunk alapjául szolgál a Muzsikál az erdő rendezvény idején minden évben, hanem a 

programok gyakorlati megvalósítása során is. 

 

A Muzsikál az erdő hitvallása, ami Sík Sándornak, a Mátra költőjének szavaival szólva annyit 

tesz, hogy „minden valók testvéreképpen” próbálunk élni, építeni magunkat, szűkebb és 

tágabb emberi, társadalmi és természeti környezetünket. 



2 

 

A Muzsikál az erdő hitvallása, amit mindannyian ismerünk, akik több mint egy évtizede 

lelkesen együtt rójuk a Mátra turistaútjait, néha együtt ázunk-fázunk, mert - mint a 

programfüzet mottójából tudjuk - „rossz időjárás nincs, csak rossz öltözködés”, együtt 

élvezzük a szebbnél-szebb komolyzenei hangversenyeket, népi táncokat, kiállításokat, 

tudományos előadásokat, irodalmi esteket és együtt kóstolgatjuk a helyi termékeket, a falusi 

vendéglátás remekeit a hegy levével leöblítve. 

 

 

III. HIPOTÉZISEK 

     

    Igazolandó tudományos feltételezések 

 

Az elméleti alapokra építve, a logika tudományos eszköztárának magas szintű 

felhasználásával joggal állíthatjuk fel az alábbi, merésznek tűnő, ám a tudomány mai állása 

szerint egzakt tudományos eszközökkel megbízhatóan igazolható feltételezéseket, miszerint:  

 

  1. Jó a Muzsikál az erdőn 

  2. Nagyon jó a Muzsikál az erdőn 

  3. Nagyon-nagyon jó a Muzsikál az erdőn 

 

A hipotézisek bizonyításra a következő módszereket használtam. 

 

 

IV. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 

A vizsgálati módszerek a téma jellegéből és a szerző elfogultságából adódóan objektív és 

szubjektív elemeket is tartalmaznak. 

 

    1. Elsődleges információforrások 

 

        a)  Résztvevőkénti megfigyelés  

  

Ennek a módszernek az alkalmazásához elengedhetetlen, hogy a kutató és remélhetőleg a 

kedves olvasó, hallgató is - a módszer elnevezéséből adódóan - részt vegyen a Mátrai 

Művészeti Napok rendezvényein. Sőt, hogy ott mélyreható természet- és 

társadalomtudományi, szociológia és pszichológiai jellegű megfigyeléseket tegyen. 

 

Úgy, mint,  

 

- egyrészt természettudományos alapossággal figyelje meg, vegye szemügyre a Mátra és a 

Cserhát hegy-völgyeit, őshonos és (még kimondani is borzalom) nem őshonos (fenyő, akác) 

erdeit, az erdei életközösségeket, a biodiverzitást, az erdő növekedését és véghasználatát, amit 

a kívülállók egyszerűen és teljesen tudománytalanul tarvágásnak neveznek (na de mi, 

bennfentesek, ugye!), 

 

- másrészt társadalomtudományi, főként szociológiai és pszichológiai módszerekkel figyelje 

meg, vegye górcső alá a résztvevők lelkiállapotát, egymáshoz való viszonyát, baráti 

kiscsoportok, netalántán szerelmek kialakulását egy felejthetetlen túra, szebbnél szebb erdei 
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helyszínen rendezett kellemes rézfúvós vagy nagyzenekari hangverseny, remek falusi 

vendéglátás után.  

 

Férfiak, figyelem! 

A rendezvényeken a szomszédasszony esetleges túlzott megfigyelése esetén a feleségünknek 

tartozunk tudományos magyarázattal! 

A sok kellemes élmény hatására a programsorozat előre haladtával saját magunkon 

tapasztalható kedvező változások megfigyelése a már pszichológia mélyebb rejtelmeibe vezet 

bennünket. 

  

        b)  Interjútechnika (megkérdezés) 

 

Ha mindezekről másokat is megkérdezünk az események során, akkor már egyenesen az 

interjútechnika kimeríthetetlen eszköztárával élünk. A legszemélyesebb beszélgetések 

természetesen a rendszeres résztvevők között alakulnak ki, de sokszor a rendezvénynek 

otthont adó település helybeli lakosaival is érdemes ám elbeszélgetni.  

 

Természetesen kizárólag tudományos szempontból! 

       

         c)  Kísérletek 

 

Az elsődleges információszerzés főként a saját személyes tapasztalataimon és a többi 

résztvevő elfogult, szubjektív értékítéletén alapul. Tekintettel azonban arra, hogy a Muzsikál 

az erdő eddigi 11 éve alatt senkivel nem találkoztunk, akit ne bűvölt volna el a fesztivál 

családias jellege, a táj szépsége, az erdei túrák és a komolyzene testet-lelket felszabadító 

ereje, a programok változatossága, bátran hagyatkozhatunk a kutatások során a rendezvény 

rajongóinak egybehangzó véleményére, melyet a későbbiekben közlünk. 

  

 

    2. Másodlagos információforrások 

 

        a) Médiakutatás 

 

A rendezvény honlapjának, valamint a hagyományos tömegtájékoztatásnak a képi és szöveges 

információi gazdag forrást jelentettek a visszaemlékezéshez és a módszeres összehasonlító 

elemzéshez.  

 

Ezek a kutatási módszerek már a kívülállóknak, a 11 éve bőséges híradással szolgáló 

országos, helyi és szaksajtó, a különböző rádió, és televízió csatornák munkatársainak, 

valamint a Megyei Príma, majd a Nógrádikum díjat a rendezvénynek szavazóknak az objektív 

értékítéletét is tükrözik.  

 

Már amennyiben egyáltalán kívülállónak tekinthetők például azok a rádiósok, akik évek óta 

együtt túráznak, élnek velünk a Mátrai művészeti napok minden rendezvényén. Na jó, a 

komolyabb sportteljesítményeket leszámítva! Lehet, hogy akit egyszer már megcsapott a 

rendezvény, vagyis a Mátra szele, már nem is tud, talán nem is akar annyira elfogulatlan 

lenni. 

 

        b) Plakátok, programfüzetek 
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A helytörténeti és levéltári kutatás alapját képezte a rendezvény saját írásos 

dokumentumainak tudományos vizsgálata. Ha valaki netalántán nem vett volna részt a 11 év 

minden programján vagy már megkoptak az emlékei, az éves programokat és a hozzájuk 

kapcsolódó élményeit részletesen felidézheti a félretett színes, fényképes programfüzetekből, 

ahonnan az előző évek kiemelkedő szereplői, jellegzetes arcai néznek vissza ránk. 

 

Tekintettel arra, hogy ezek a dokumentumok mindnyájunknak rendelkezésére álltak, és - ha ki 

nem dobtuk vagy el nem veszítettük őket – még ma is rendelkezésünkre állnak, az elmúlt 11 

év közel 100 rendezvénynapja programjainak tételes ismertetésétől az olvasó, illetve a 

hallgató legnagyobb örömére eltekintünk.  

 

Nem úgy, mint a rendezők, amikor fennakadás esetén időkitöltésként az egész 

programsorozatot, a következő és a már elmúlt eseményeket ismertetik a különböző 

helyszíneken, amit a törzstagok szerencsés esetben a naponkénti ismétlések hatására könnyen 

memorizálhatnak.  

 

Hiába: Repetitio est mater studiorum! 

 

A vizsgálat tudományos megalapozásához bőven elég, ha mindenki a neki legkedvesebb 

élményeket idézi fel! 

 

Mi újabban már a nagy plakátokat is begyűjtjük a rendezvény után, melyek sokéves küzdelem 

árán egyre több helyre, például a mi üdülőtelepünk hirdetőtáblájára is eljutnak. Így már nem 

csak személyesen tudjuk tájékoztatni a tervezett eseményekről az újabb érdeklődőket, 

szomszédokat, akik szívesen részt is vesznek a közeli településeken megtartott műsorokon. 

 

       c) Egyéb tárgyi emlékek   

  

Az rendezvények sokrétűségéről objektív, tárgyilagos információkat nyerhetünk a 

fenyvespusztai és a mátraalmási gyönyörű faragott Muzsikál az erdős szobrokból, a 

különböző sport- és kulturális versenyek díjazottjainak okleveleiből, kitűzőiből, érmeiből, 

valamint a koncertek helyszínén árusított Muzsikál az erdő logós kerámia és fából készült 

alkotásokból is.  

 

Hála az utóbbi évek pályázatainak, a pályázati alkotásokból készült fotó és képzőművészeti 

kiállításokon nemcsak a rendezvény szellemisége tükröződik, hanem különböző változatos 

eseményei is időről időre felvillannak. Ezért ezek az alkotások is időtálló dokumentumokat 

biztosítottak a szerzőnek és a téma jövőbeli kutatóinak is rendelkezésére állnak.  

 

Így látják a fotósok a képző és iparművészek a Mátrai művészeti napokat! 

 

És akkor még a témához kapcsolódó örökbecsű irodalmi alkotásokról nem is szóltunk! 

 

 

V. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 2004-TŐL NAPJAINKIG 

 

 

A Muzsikál az erdővel való kapcsolatunk 2004-ben kezdődött, amikor egy szombat délelőtt a 

Gombás tavi üdülőtelepről bementünk vásárolni a faluba a Mátra lábánál. Éppen hazafelé 

indultunk Szuháról, amikor megláttunk egy nagy plakátot. Errefelé ritkaság az ilyesmi! 
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Otthon, az Alföldön, a városunkban rendszeresen látogatjuk a komolyzenei és más művészeti 

alkalmakat. Nyáron a Mátrában addig erre nemigen volt lehetőség. Így hát megörültünk a 

délutáni programnak, a legelső nyitórendezvénynek! Mivel nagyon tetszett, elmentünk a 

folytatásra, a többi programra is. 

 

Az évek folyamán a mindennapos túrák során csodálatos helyeket ismertünk meg, amikről 

előtte tudomásunk sem volt. Gondolhatunk az Apci bányatóra, vagy ki-ki a neki 

legkedvesebbre, meg a gyönyörű hangversenyekre, a Kiskunlacházi ifjúsági fúvószenekartól 

kezdve hosszan folytathatnánk a sort. 

 

És megint szabadon szárnyalhat az emlékezet, kinek mi tetszett a legjobban!  

 

És a barátságok!  

 

Korábban évtizedek alatt nem szereztünk annyi kedves ismerőst, jó barátot a környéken, mint 

itt néhány nap alatt. Több családdal azóta is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.  

 

Az meg csak természetes, ha nyáron ránk kiabálnak a környékbeli településeken:  

„Jöttök a Muzsikál az erdőre?” 

 

És ez már a 12. év! Mint egy családban, már vannak halottjaink, felbomlottak és születtek 

barátságok, házasságok és gyerekek.  

 

Igazi történelem!  

 

A helyszínek, a programok, a fellépők, a résztvevők, a szokások változnak az évek során, a 

lehetőségek függvényében változik a művészi színvonal is. A komolyzene mellett nő a 

népzenei programok száma is, ami a helyi előadóknak is bőséges fellépési lehetőséget teremt.   

Mára már kialakult az összművészeti jelleg a kiállításokkal, a legkülönfélébb előadásokkal, 

irodalmi beszélgetésekkel, sporteseményekkel.  

 

Változnak a támogatók, az anyagi feltételek is. Az Országos Erdészeti Egyesületen és a  

Magyar Állami Operaházon kívül a Magyar Művészeti Akadémia is belépett a rendezvény 

szakmai támogatóinak sorába. 

 

Ma már nem az erdészek, hanem a nemzeti parkosok segítenek a szervezésben, és 

természetesen mi, az önkéntesek. 

 

Csak egy valami nem változik! Az élmény, a jó hangulat, és az érzés (az eddigi években 

Fenyvespusztán) a zárónapon:  

 

Mikor lesz már a következő! 

 

 

VI. KÍSÉRLETEK 

 

      A 11+1 kísérletsorozat legfontosabb tudományos jellemzői és eredményei 

 

     1. A kísérletek jellege 
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A Muzsikál az erdőről való közvetlen, elsődleges információkat mindannyian a túrákon, 

hangversenyeken, előadásokon szerezzük a vizsgálati módszereknél említett három, 

esetünkben döntően szubjektív módszerrel.  

A kísérleteket nem laboratóriumi körülmények között, hanem a Mátra erdeiben végeztük a 

történeti részben jelzetteknek megfelelően 2004-től évente egy alkalommal.  

    2. A kísérletek időtartama  

 

Évente 9 (sokszor teljes, néha fél) nap. Ugyanis hétköznapomként – a sporteseményeket 

leszámítva - általában a délutáni és esti órákra esnek a műsorok, hogy minél többen részt 

vehessenek rajtuk.  

 

     3. A kísérletek időpontja  

  

Június utolsó szombatjától július első hetének végéig, vasárnapig, ami az eltérő időjárási és 

földrajzi környezeti feltételek ellenére is biztosítja a különböző évek rendezvényei közötti 

összehasonlíthatóságot. 

    

    4. A kísérletek helyszíne 

 

Naponta és sokszor évente is változó, többnyire mátrai település.  

 

Kiemelt az első nap, a nyitórendezvény változó helyszínnel, aminek szervezési joga külön 

megtiszteltetés egy-egy környékbeli falunak vagy városnak, és a záró rendezvény, a korábbi 

években a sokak számára megközelíthetetlen rengetegben, Fenyvespusztán, a Tuzson János 

arborétum mellett, az erdei iskolában az Ágasvár lábánál. 

 

    5. A kísérletbe bevont személyek  

 

A közreműködő művészek, zenészek, táncosok, képzőművészek, irodalmárok, színészek, 

tudományos kutatók, muzeológusok, erdészek, a szervezők, a törzsközönség, az adott térség 

lakosai, a véletlenszerűen betoppanó érdeklődők a környékről és az ország távolabbi 

vidékeiről, naponta több százan. 

 

    6. A plusz egy kísérlet  

 

Ez valóban hagyományteremtő kísérlet volt, amit már a tavalyi és az idei évben is követ a 

többi, nem mátrai Muzsikál az erdő művészeti nap! 

 

A Mátrai Művészeti Napok gyermeke, a nálunk, Kecskeméten, a Hírös városban és a közeli 

hetényegyházi Nyíri erdőben megrendezett első Muzsikál az erdő, amin a helyi erdészek 

segítségével a város érdeklődő lakóin kívül szűkebb pátriánkban, otthonunkban is vendégül 

láthattuk távol lakó, régi Muzsikál az erdős barátainkat.  Mi szó szerint is, mivel az esti 

koncert, vacsora és borkóstoló után szállás híján az Alföld távolabbi vidékéről érkezett család, 

akit a mátrai Muzsikál az erdőről ismerünk,  nálunk töltötte az éjszakát. 

 

Mert erdők az Alföldön is vannak, ha a táj nem is olyan szép, ha a levegő nem is olyan tiszta, 

mint a felcsendülő zene és a borospoharak hangja, amikor koccintunk Kaló Imre boraival.  
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És ilyenkor már majdnem mindegy is, hogy milyen hatást gyakorol az ausztrál őslakosok 

hangszere, a didgeridoo, ami többször is felbúgott a fesztiválon a molyhoslepkékre, amelyek 

pár éve elözönlötték hazai erdeinket. Ha egyáltalán gyakorol! Pláne, ha figyelembe vesszük a 

biodiverzitást, az erdei életközösség rengeteg különféle lakóját, amelyekkel sétáink és az 

előadások során ismerkedtünk meg. És közben még a dinoszauruszok is kihaltak! Láthattuk a 

pásztói múzeumban. Hogy az ipolytarnóci miocén kultúra kihalásának kérdéskörét már ne is 

feszegessük! 

   7. A kísérletek eredményei 

 

A fentiek alapján bizton állíthatjuk, hogy az értekezés címében felvetett kérdésre a kutatás 

mindenre kiterjedő választ adott, és a kiindulásként felállított mindhárom, nemcsak 

fokozatában, de jellegében is teljesen különböző hipotézis, miszerint (/nagyon/nagyon-

nagyon) jó a Muzsikál az erdőn a felsorolt korszerű vizsgálati módszerek teljes arzenáljának 

rendkívül szakszerű, szinte már világszínvonalú bevetésével szigorúan tudományos igazolást 

nyert.  

 

 

VII. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Mivel minden kétséget kizáróan tudományosan bizonyítottuk, hogy a Muzsikál az erdő Mátrai 

Művészeti Napok rendezvénysorozat teljesíti a hitvallásában meghatározott célokat, őszintén 

javasoljuk, hogy minden nehézség ellenére a továbbiakban is teljes lendülettel és 

erőbedobással, szívvel-lélekkel szolgálja a Mátra gondoskodásra és fejlesztésre igencsak 

rászoruló térségeit, lakosait, vendégeit, a művészetet és a mátrai erdőket. 

 

Gratulálunk a szervezőknek az eddigiekhez! Csak így tovább! 

 

A Nógrádi Érték megújulva, Kodály szellemében jusson el minél messzebbre, legyen 

mindenkié!  

 

És ha már az Alföldön a Hírös városban és a Dunántúlon Székesfehérváron is Muzsikál az 

erdő, az ország más részein is minél gyakrabban tűnjön fel a megszokott logó, csendüljön fel 

a komolyzene! Hátha mások, máshol is, egyre többen örömüket lelik majd benne! 

 

Persze a családias jelleget és a kezdeti művészi színvonalat mindenütt megtartva, nem 

igénytelen, jellegtelen tömegrendezvényként, ami egy a sok közül. Mert csak így érdemes! 

 

És most jön a refrén, mint egy igazi zeneműben.  

 

Mint néhány éve, amikor (talán néhányan még emlékeznek rá) zárásként több zenekar is 

műsorára tűzte ugyanazt a sikerszámot, de mi nem tudtuk megunni. 

  

Úgyhogy a Muzsikál az erdő szellemében rajta, szóljon a zene a karmester felszólítására, akár 

otthon a Bartók rádió vagy a CD lejátszó mellet ülve, akár a következő fesztiválon!  

 

„És most: 

Hallgassuk meg Brahms V. magyar táncát!” 

 

 

VIII. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  
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Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki a Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok és 

a jelen tanulmány létrejöttét bármilyen módon segítette. 

 

Egyúttal jó szívvel ajánlom írásomat a rendezvénysorozat 12 évvel ezelőtti megálmodóinak, 

Szabó Lajos erdőmérnöknek és Breznyán István művészeti vezetőnek, valamint a 2015. évi 

12. Mátrai művészeti napok minden kedves közreműködőjének és résztvevőjének. 


