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Szabadságkereső

A kiállítás címét adó (amúgy több évezredes) prob-
lémára, hogy vajon két dimenzió segítségével 
egyáltalán ábrázolható-e, érzékelhetővé tehető-e 

a harmadik, a művész nem adhat biztos választ. Csu-
pán reménykedhet, bízhat saját eszközeiben s a festé-
szetben való hitében. Két dologban viszont biztos lehet: 
műveinek etikai és gondolati megalapozottságában. Az 
első sietős pillantásra talán szenvtelennek, hűvösnek 
látszó művei közelebb lépve mozdulni, élni, működni 
kezdenek, megtelnek személyességgel. Tétjük lesz – 
egy ma már talán elcsépelt, de a magyar művészetel-
méletben egykor nagyobb szerepet játszó kifejezéssel 
élve – „megszólító erejük” (Hamvas). Ez a befogadói ha-
bitusra inkább érzelmi alapon ható, épp ezért nehezen 
analizálható, elsősorban csak körülírható jellegzetesség 
különbözteti meg Matzon műveit a geometrikus abszt-

rakt mai újhullámának többségétől, s teszi a klasszikus 
konstruktivizmus, valamint a 40-es évek bizonyos telje-
sítményei (például Lossonczy Tamás táblái vagy spár-
gaképei) örökösévé.

Örökösévé inkább, mintsem folytatójává, hiszen mi 
oka volna minket egy hamarosan eljövendő boldog, tö-
kéletes világ utópiájával kecsegtetni? Képeiben ott rejlik 
a remény, a lehetőség valami tisztábbra, jobbra, de elő-
dei tántoríthatatlan bizonyossága, hite a fegyelmezett, 
szabályozott Aranykorban a 20. század s korunk baljós 
évtizedei közepette tökéletesen elpárolgott. Sőt, inkább a 
kézbe simuló, faragott vetélők installációba szervezésé-
vel a múlt elvesző, valódi értékeinek vagy a telefonköny-
vek, áruházi katalógusok szétszabdalásával s szobrokba, 
reliefekbe rendezésével a közelmúlt ugyancsak vitatható 
termékeinek állít emléket.
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A kiállítás első termét ugyan ezek a művek határozzák 
meg, de az igazi nóvum egy idén született műcsoport, 
a Tweed. A képek alapjául szolgáló nem teljesen szabá-
lyos hálózat fölött lendületes, a rácsszerkezet merevségét 
ellenpontozó organikus formák jelennek meg, a barnás 
alapra látszólag véletlenszerűen, valójában nagyon is ter-
vezetten különféle színű pöttyök fröcskölődnek. A hatás 
valóban szövetszerű, sűrű, bonyolult, alig racionalizálha-
tó, de a matéria elevenen lüktet, szédülésre csábít a befe-
jezhetetlennek tűnő univerzalitásba.

A következő termek aztán visszafogják kissé a látoga-
tók hedonista ambícióit. A rendkívül érzékeny, a műveket 
beszélni hagyó, de alapvetően a racionalitásra, a gyakran 
a jin-jang módján egymást kiegészítő műpárokra, magu-
kat fokozatosan gazdagító műcsoportbokrokra építő ren-
dezés, Rockenbauer Zoltán kurátori teljesítménye, első 
megközelítésben harmóniát, zártságot sugall. S ez így is 
van rendjén, hiszen Matzon maga is szívesen kísérletezik 
egy-egy probléma színbeli vagy térbeli kifordításával, 
tükröztetésével. Megtapasztalhatjuk, hogy mi változik, 
amikor ugyanaz a képi probléma feketére, fehérre vagy 
rőtvörösre hangolva (egyértelmű, hogy ez a három szín 
a főszereplő) jelenik meg művein, vagy ha a ferde zápor-
ként sorjázó fadarabok különböző irányokból hullanak 
alá. A variációk azonban többet jelentenek önmaguknál, 
azon túl, hogy összecsengéseket jelenítenek meg, ellenté-
teket ütköztetnek s oldanak fel, a szabad, de felelős játék 
lehetőségét hordozzák.

Bár az első két teremben kiállított művek egyik alapvető 
sajátossága a térrel, a dimenziókkal folytatott dialógus, a 
harmadik rész, ha lehet, még hangsúlyosabban fókuszál 
erre. Ezt rímelteti a kétoldalas Enfilade-sorozat is, mely 
most nem felfüggesztve, hanem posztamensre állítva rí-
melteti egymásra fehér-vörös-fekete formáit, reliefcsíkjait 
s a felületből kivágott lyukakon, „folytonossági hiányokon” 
keresztüláramló látványt. Másik gyakran alkalmazott, 
szinte egyéni védjegyként is működő eljárása, hogy a kép 

hátlapjából keskeny, szinte csak ecsetvonásnyi vastagsá-
gú ferde csíkokat vág ki, melyekre tükörszeleteket ragaszt.  
A résekből így a kívülről érkező fény tükröződik vissza, vo-
nalnyi mivolta okán egyrészt folyamatos mozgásra kész-
tetve a nézőt, másfelől új, valódi és pszeudotérrétegekkel 
gazdagítva, a szó szoros értelmében kibővítve a művet.

A tértágítás egy másik lehetősége a festmény és a la-
posrelief párosítása a képre applikált vékony falemezek 
segítségével. Talán ezek a műveik idézik vissza a legna-
gyobb megjelenítő erővel a nézőben a konstruktivizmus 
hősi periódusait – nem is annyira a kezdetek hevületét, 
mint inkább a 30-as, 40-es évek, az Abstraction-Créa-
tion és a Réalites Nouvelles józanabb, tárgyilagosabb 
játékosságát. A Térkereső-sorozat pedig mintegy szin-
tetizálja ezeket az eljárásokat. A hosszú, keskeny, feke-
te alapú képcsíkokon a már eleve több képsíkot sejtető 
horizontális rácshálózat előtt vékonyabb és vastagabb, a 
hangsúlyokkal és a képritmussal is játszó, ferdén lefelé 
tartó vonalak, cikcakkos vektorok rajzolnak ki síkokat, 
dimenziókat minduntalan átváltó, a képtérben szinte kö-
vethetetlenül bucskázó hálózatot, s ha még nem lettünk 
volna ezzel elbizonytalanítva, az alig-reliefek és a tükrös 
vágatok tovább bonyolítják a struktúrát. Az így létrejövő 
rendszer racionálisan talán csak a matematikai topológia 
titkaiban és trükkjeiben jártas szemlélő számára felfejthe-
tő, mi csupán a lehetséges tér- és dimenzióváltások vég-
telennek tűnő gazdagságát és titokzatosságát s az ebből 
adódó szabadságot érzékelhetjük.

Talán ez a fajta józan, a lehetőségeket mérlegelő, s 
egyfajta racionális transzcendenciával párosuló (nem 
véletlen, hogy Matzon hivatkozási alappontja, „origója” 
Teilhard de Chardin, a hitet és tudományt, evolúciót és 
teremtést összeegyeztetni igyekvő, francia jezsuita filozó-
fus) szabadságpotenciál lesz műveinek legkisebb közös 
többszöröse. Ez adhat számára reményt az alkotásra, an-
nak folytatására, nekünk pedig mindennek intellektusun-
kat s érzelmeinket egyaránt megmozgató átélésére.
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