
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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