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Triznya Mátyás
akvarelljei

Rendhagyó életút - hagyományos mű

vészi ösvények: tömören így jellemez
hető Triznya Mátyás Rómában élő fes
tőművész pályája. Esetében a hagyo
mány szó korántsem jelent maradisá
got, hanem a magyar impresszioniz
musnak, a nagybányai iskola célkitűzé

seinek folytatását; hasonló - bár sajá
tos - témaválasztást, letisztult eszközö
ket. .Akvarelljein az érzékelhető világ
tükörképe egy kis részt nyit az érzékfö
löttire is. Tolmácsol valamit, amit mi
már nem látunk. Spirituális művész:

áhítatos lencse a szeme" - írja róla Cs.
Szabó László. •

Triznya Mátyás 1922-pen született
Budapesten. A piarista gimnáziumban
tanult, tanárai már itt felfigyeltek rajz
készségére, a művészetek iránti fogé
konyságára.Érettségi után beiratko
zott a Pázmány Péter Tudományegye
tem bölcsészettudományi karára,
ugyanakkor grafikát tanult a Képző

művészeti Főiskolán, Varga Nándor
növendékeként. Rövidesen kapcsolat
ba került a Gresham-kör művészeivel.
Igazi mestere Szőnyi István volt, akivel
együtt alkotott Zebegényben, de sokat
kapott Berény Róberttől és Elekfy Je
nőtől is.

A 40-es évek elején díszlet- és lát
ványtervezö Ausztriában, Grázban az
angol Korda-filmgyár produkcióiban
készülő osztrák filmek díszlettervezője,

1949-ben feleségével, Szőnyi Zsuzsan
nával együtt Olaszországban telepedik
le. Előbb a római Cinecitta filmstúdió
szerződteti - dolgozik többek között
De Sica Csoda Milánóban című filmjé-
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ben és Fellini alkotásaiban -, majd az
egyik legnagyobb olasz filmlaboratóri
um, a SPES főmunkatársa, és az olasz
rádió- és telévíziótársaság, a RAl mun
katársa.

Napi munkája mellett kezdettől fog
va a festésnek él, rendre-sorra tartja ki
állításait a római Brunetti és az Il Ca
valletto galériában, azután Vicovaró
ban, Braccianóban, Tivoliban, Anzió
ban, Cervarában. Számos kitüntetés és
aranyérem birtokosa. 1964-ben részt
vesz az UNESCO reprezentatív római
kiállításán. Két évvel később, 1966-ban
elnyeri az olasz állampolgárságot, tag
jává választja az Accademia Tiberina,
1977-ben festői munkásságáért a Dan
te Alighieri aranyéremmel tüntetik ki.
Művészetét legmegkapóbban Kerényi
Károly, Cs. Szabó László, Tűz Tamás,
John Hart és Raffaello Biordi méltatta
tanulmányaiban, ismertetéseiben.

Festészetét a fény és a levegő jellemzi
- véli neves méltatója Kerényi Károly.
- Akvarelljeit nézve hallatlan szabad-
ságérzet járja át az embert; színeinek
vibrálása - akár a nagy posztimpresszi
onistáknál - nem nyugtat, de nem is
nyugtalanít: tevékeny részvételre,
együtt szemlélésre és feldolgozásra
késztet. Ecsete, mint napsugarat a priz
ma, elemeire bontja a valóság színeit,
és a vízfesték ből új színvilágokat te
remt. Ligetek, mezők, toszkán házak,
mediterrán tengeri táj - és mindenütt a
fény, mely meleget áraszt, életet ad.
Fény, amely ugyanúgy csillan egy ró
mai háztetőn, mint a zebegényi Duna
parton - s mégis mennyire másként.
Fölfedezni a sugárzás más voltát, erre
mindannyian képesek vagyunk. De
visszaadni a paletta színeivel: ehhez
Mattia Triznya szemére és kezére van
szükség.

Emlékfoszlányok, és egy karnyújtás
nyira álló antik házfal. Vágyak disz
harmóniája és egy háromlyukú híd a li-







lásszürke folyó felett. Látomásos égbolt
és villámsújtotta fák, kihalt utcák, em
ber nem járta mezők. Triznya Mátyás
képeit látván az emberben önkéntelenül
is felmerül a kérdés: vajon az absztrakt
jelző csupán a nonfiguratív alkotásokra
jellemző-e; vajon nem hordoz-e elvont
- mélyen filozofikus - tartalmakat is egy
bukófélben levő fatörzs, egy mezítelen
sárga házfal? Nem ártana végre felül
vizsgálni szavaink - a terminus techni
kusok - konvencionális tartaimát s
újabb tartalommal gazdagítani öket ...

Triznya művészetének spirituális
mondandóját már idézett katalógusszö
vegében Cs. Szabó László értette meg
igazán: "Hosszú évek óta figyelem fejlő

dését, azaz elmélyülését. S széles törté
nelmi ismeretének állandó bővülését is.
Ismerete behatol festői látásmódjába.
'Ezért érzékeli és érzékelteti a Numen-t a
dolgokban. Római képein, aháztetők

alól még nem emigráltak a tűzhelyőrző

istenek. Még istenek laknak a Palatinus
érzékeny fatörzseiben. Basilicata és As
turias parti szikláiban. S ahol a száraz,
forró szelek istene lakik: adélfrancia
Durance völgyben. Nemcsak néző, né
mileg pap is vagyok vízfestményei előtt,

mintha letakart fővel áldoznék egy béke
oltárnál. A színben és formában a látha
tatlan Numen-nek."

A piktor, aki Budapestről indulva Ze
begényen át Rómába jutott, most vissza
érkezett Budapestre. Egyelőre ide, a Vi
gilia képcsarnokába, ahol csupán fekete
fehérben láthatjuk színgazdag képeit, de
- remélhetően - találkozunk majd vele a
közeljövőben valamelyik neves fővárosi

galériában is, é~ eredetiben gyönyörköd
hetünk fényeiben és árnyékaiban. Mert
a fényt - bárhol éljünk is - nem nélkü
lözhetjük ; Ferenczy Károly, Szőnyi Ist
ván, Triznya Mátyás ajándékát nem uta
síthatjuk vissza.

FALU TAMÁS VERSEI

Költő

Mit testem nem bírt el,
elbírta a lelkem,
mit lelkem nem bírt el,
elbírta a testem.

És amit nem bírt el
sem testem, sem lelkem,
szívem leszorítva,
azt elénekeltem.

Halál nélkül
A haláltól végigféljük
ezt a gyönyörű életet,
a félelem gyötrelmeitől

szabadulni itt nem lehet.

Te tudós, te világ bölcse,
derítsétek végre már ki:
hogyan lehet az élettől

halál nélkül is elválni?

Váróterem
Tele van a váróterem,
míg kiürül majd hirtelen.

Minden utas oly izgatott,
rég várják már a vonatot.

Mennek ide, mennek oda,
mindegyik ér valahova.

Én sehova nem utazom,
üldögélek csak a padon.

Jönnek, mennek a vonatok,
én most már csak lemaradok.
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