
„Muzsikál az erdő” 

Mátrai Művészeti Napok 2015. június 27 – július 5.  

Kiállítás a képzőművészeti pályázat nyertes alkotásaiból 

Helyszín: Gyürki-Solymossy Kastély- Bátonyterenye. 2015. június 27.  

Megnyitóbeszéd 

Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves gyerekek!  

Tisztelt kultúrakedvelő és természet szerető közönség! 

 

E kiállítás a „Muzsikál az erdő” - Mátrai Művészeti Napok 2015. évi rendezvénysorozatának 

részeként került megrendezésre.  

A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés 

megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik. A hosszú 

távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el.  

A „Muzsikál az erdő” programsorozat megálmodóinak hite szerint ez csak úgy valósulhat 

meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság, környezet, 

művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk. Éppen ezért a Príma Díjas rendezvény erdei 

helyszíneken klasszikus és népzenei koncertekkel, erdei sétákkal, képzőművészeti 

kiállításokkal, sporteseményekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, falusi vendéglátással várja a 

természet lágy ölén a testi és lelki feltöltődésre vágyó széles nagyközönséget. A kilencnapos 

rendezvénysorozat minden nap más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak 

megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz.  

 

Az első napon, itt Bátonyterenyén, a gyönyörű Gyürky – Solymossy kastélyban mutatjuk be a 

képzőművészeti pályázat nyertes alkotásaiból rendezett tárlatot. A Muzsikál az erdő 

Alapítvány képzőművészeti pályázatára sok olyan magyarországi és határon túli magyar 

festőművész alkotásai érkeztek, amelyek tematikája összhangban van a rendezvénysorozat 

szellemiségével. Olyan - kiállításra kész - képzőművészeti alkotásokat – festményeket, 

grafikákat, rézkarcokat, metszeteket, kisplasztikákat vártunk, amelyekben - a művészet 

eszközeivel kifejezve - tetten érhetőek, kézzel foghatóvá váltak a „Muzsikál az erdő” 

alapgondolatai. A képzőművészeti alkotások technikája szabadon választott, méretük - 

festmények, akvarellek, grafikák esetében max. 50x70 cm; szobrok, kerámia tárgyaknál 

35x35x70 cm méreten belüli alkotás, míg a divattervezők esetében a tervezett öltözékek 

tervrajza, fotója, vagy maga a kész alkotás. 

 

A beérkezett pályaművek közül a kiállítási anyagot szakmai zsűri válogatta ki, a nyerteseket 

titkos szavazással bíráltuk el. Így a legtöbb pontot az első helyezett kapta, de mivel két 

egyforma pontszám is volt, megosztott első helyezést szavaztunk meg számukra. A soron 

következő pontszámok érték el a második és a harmadik helyezést. Végül pedig 

kategóriánként néhány kiváló tehetségnek közös megegyezéssel különdíjat szavaztunk meg.  

 

A zsűri elnökeként kijelenthetem, hogy a tavalyi évhez képest az idén sokkal több kiváló 

alkotás érkezett be az ún. „profi” kategóriában, de azt tapasztaltuk, hogy az amatőr alkotók is 

rengeteget fejlődtek, és kvalitásosabb műveket küldtek be.  

 

Nagy öröm volt azt látni, hogy ebben a nagyon zaklatott, felgyorsult és rohanó modern 

világban a természet világa még mindig és újra – és újra az a tiszta forrás, amelyből 

évszázadok óta olyan csodálatosan meríthet egy-egy alkotóművész. A kiállított festményeken 

visszatükröződik a „Muzsikál az erdő” jövőképe – a természettel békében, összhangban élő 

ember. Mert jól tudjuk, hogy: „Az erdő nemcsak egy fontos megújuló nyersanyag és 



energiaforrás, hanem egy csodálatos életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz 

forrása.” 

 

Ebből az igaz forrásból merítkezett az első helyezett művek közül az az olajpasztell festmény 

is, amelynek Az oldódás a címe. Azt hiszem, hogyha a természet és az erdő kontextusába 

helyezzük ezt a címet, és ennek jelentését, akkor nincs szükség különösebb magyarázatra. 

Mindenki, aki szeret kirándulni, erdőt járni, parkban sétálni, tóban, folyóban, tengerben 

fürdeni, érezte már azt a felszabadultságot, lelki feltöltődést, szó szerinti feloldódást, amit az 

embernek csak az őserejű természet adhat meg. Pozitív hangulat, kiváló ecsetkezelés, virtuóz 

színhasználat és technikai megoldásában magas színvonal jellemzi ezt az alkotást.   

 

És ugyancsak a természet igaz forrásából merített az első helyezett művek közül  A Naszály 

szinfónikusai című tűfestett grafika is. Az alkotó szándékosan nevezi így és nem 

szimfonikusoknak az általa rajzoltakat.  

Ha ránézünk e műre, akkor elsősorban nem a pozitív kisugárzás jut eszünkbe, kicsit 

szomorkásnak hat. Ez nemcsak a monokróm színhasználatból ered, hanem abból a tényből is, 

hogy a Naszály területe pontosan így néz ki. Ám ha jobban szemügyre vesszük a rajzot, és 

annak részleteit, akkor egyszer csak kirajzolódik a pad ülőkéjéből egy zongora, az asztalnak 

döntött cselló, mögötte egy trombita, sípok és kürtök, különféle fúvós hangszerek, a háttérben 

a fatörzsekből dobok lesznek, az előtérben, brácsa és nagybőgő sziluettje rajzolódik ki. A rajz 

jobb oldalánál nagyszerű térbeliséggel, a keskeny erdei út vezeti a perspektívát és vele együtt 

a szemünket és a lényünket mélyen be az alkotásba és szembetalálkozunk ott önmagunkkal, 

azaz azzal a pici kis emberrel, aki ott jön az ösvényen. Szóval a kiváló térbeliség és 

rajztechnikai tudás mellett, ebben az esetben a részletekben rejlik e mű varázsa. Mert valóban 

arról van szó, hogy a műalkotásnak el kell varázsolnia bennünket. És ha így nézzük, akkor 

ugye, hogy már nem is olyan szomorkás ez a csodálatos rajz? Rajtunk áll, hogy életre tudjuk-e 

kelteni, arra késztett, hogy lelki szemeinkkel látjuk-e az erdő szimfonikusait és képesek 

vagyunk-e meg is hallani őket?  

 

Egy jó alkotás hat ránk, óhatatlanul megindítja a néző asszociációs gondolkodását. Nekünk, 

magunknak kell felfedeznünk, észrevennünk és megismernünk, tisztelnünk, szeretnünk tágabb 

környezetünket - országunkat, hazánkat, és a szűkebb környezetünket is, pontosabban a 

szülőföldünket és vele együtt családunkat, és nem árt mindezt nagyon jól megbecsülni is 

A „Muzsikál az erdő” programsorozat valójában ezt a célt szolgája, értéket szolgál és értéket 

teremt. Nem ártana, ha valamennyien jól ismernénk, újra felfedeznénk és kapaszkodnánk 

értékeinkbe, mert, az az igazság, hogy: Hazánk, szülőföldünk, a magyar föld és ezzel 

együtt magyar örökségünk, anyanyelvünk, történelmünk, hagyományaink, kultúránk és 

erényeink ismerete és szeretete nélkül, olyanok vagyunk, mint egy fa, gyökerek nélkül! 
 

Kedves Közönség! Szívből kívánom, hogy a „Muzsikál az erdő” rendezvényeiről, e 

kiállításról is vigyék el lelkükben kulturális és természeti értékeinket, és ami nagyon fontos 

osszák meg másokkal is.  

Köszönjük mindazon alkotóknak, akik a Muzsikál az erdő Alapítvány képzőművészeti 

pályázatára beküldték műveiket, és szívből gratulálok valamennyi kiállító művésznek! 

 

Végezetül csak egy fa üzenetét közvetítem: 

 „Legyen egyenes a gerincünk és ragaszkodjunk gyökereinkhez!” 

 

Isten áldja Önöket! Isten áldja Nemzetünket! 

 



Józsa Judit 

kerámiaszobrász, művészettörténész 

a Magyar Kultúra Lovagja 

 


