
műterem

Drozsnyik István: „Egyszer álmomban láttam  magam meghalni. A másik tes
tem o tt lebegett az elhagyott fe le tt. H iába éltem át, hogy törnek a csontjaim, 
szakadnak az izmaim, fo ly ik  a vérem, fá jdalom  helyett m egm agyarázhatat
lan érzések özöne borított be és óriási megkönnyebbülést éreztem a másik tes
temben. Eltűnt minden fájdalom , kín, keserv, gond, ba j és a hatalom a pénzzel 
együtt! M egsemmisült a megaláztatás, a közöny, a könny - kiapadtak a vérfo
lyók is! Nem létezett más csak a szeretet. Azon az éjszakán álmomban boldog 

voltam.”

Feledy Balázs

Protestáló indulat

Rendkívül polarizálódott világunkban, ahol nehezen férünk össze, s ahol véleményeink a 
korábbinál élesebben ütköznek egymással, a művészet mibenlétét illetően is igen megoszlanak 
a vélemények.

Újra megelevenedik egyfajta esztéticizmus (ez igen felértékelő kifejezés), amely harmó
niákat, netán álharmóniákat kívánna teremteni és a nyugalmat a művészettel óhajtja elmélyí
teni. Ugyanakkor él egy sokkal valóságközelibb felfogás, amely épp az ellenkezőjében látja a 
művészet hivatását: felzaklatni a nézőt, az amúgy közönyöst, illetve kibillenteni a látogatót 
magabiztosságából és így felismerésekre, sőt még önmaga felfedezésére is ösztönözni. -  Az 
indulat rossz tanácsadó, mondják a hétköznapi életben, az indulat a művészetben azonban 
felfokozottságot, túlfűtöttséget jelenthet, s ezen keresztül értékekkel ajándékozhat meg 
mindnyájunkat.

223



palócföld 94/3

Drozsnyik István úgy hiszem nagyon karakteresen és nagyon belülről irányítottan ez utóbbi 
fajta művész. Ha munkáival szembekerülünk, a művész rögtön eléri azt, hogy felismerjük az élet 
konfliktusait, netán borzalmait, drámáit. Mert Drozsnyik nemcsak átfűtötten alkot, de ami köz
ben születik, létrejön, az is mindig telve van feszültséggel, lázzal, protestálással, meggyőződéssel.

Hála Istennek a kortárs magyar képzőművészet tele van tehetségekkel, Drozsnyik azonban 
sok szempontból is "különlegesség"-nek számít.

Kezdődik a dolog azzal, hogy pályája indulásánál nincs igazi mestere, nincs olyan szemé
lyiség, akitől úgy tanulta volna a mesterség fortélyait, ahogy az, oly sokakban rendkívül jel
lemző módon ”nyomot hagy”. Valóságos autodidakta tehát, ennek azonban az ő esetében -  
látva későbbi munkásságát -  immár sok előnye van. Hiszen tekintsünk körül: sokfajta felfo
gás vizuális jelei észlelhetők képein, ám nyoma sincs az epigonságnak, vagy szebben fogalmaz
va: bármiféle "iskolai hagyománynak". S bizonyára ebből eredeztethető az is, hogy rá valóban 
illik a képzőművész szó, hiszen olyannyira minden műfajban dolgozik, s ezek annyira szerve
sülnek egymásba és egymáshoz, hogy nehéz szétválasztani (s ennek csak számbavételi fontos
sága lehet) az egyes ágazatokat. Így vannak jelen szobrok, plasztikák, festmények, pasztellek 
és rajzok. Ráadásul -  s most már ez sem csupán technikai felsorolás -  az anyag-használat oly 
széles köre tapintható ki, amely újra csak igen ritka személyiséggé teszi az alkotót. Hiszen 
plasztikái a legváltozatosabb anyagokból készülnek (fa, réz, pozdorja, spárga, kukoricagyö
kér, drót, szög, műanyag, vas, gyufa, stb). Festményeit ugyan olajjal készíti, s a pasztell fel- 
használása is funkcionális nála, de a rajzoknál újra nagyon tág a technika: tussal, grafittal, szí
nes ceruzával egyaránt dolgozik.

Vagyis: Drozsnyik olyanra képes, amire kevesen: ami kezébe kerül, azt ő a képzőművészet 
lehetséges anyagának tekinti, ő is egyfajta "újrahasznosító", s abban van a dolog misztikuma, 
hogy keze alatt ezek az anyagok "felemelkednek a földről" (mint Berlin felett az ég angyalai), 
átlényegülnek, s súlyos tartalmak hordozásával formáltatnak meg.

Az előzőekből talán még az is következik, hogy nem "stílusban" dolgozik, hanem kifejezni 
akar. Nem tudjuk őt valamilyen "skatulyába" kényszeríteni (amit annyira szeretnek egyes 
művészettörténészek), és bár sok stílus-elem jelen van, de valamiképp ezeket is képes megha
ladni, önmagában feloldani. Így áll tehát össze egy egyéni kép, egy Drozsnyik image, amelyben 
fontosságot kap, hogy van benne egy elementáris képzőművészeti erő, egy belső lángolásból 
eredő expresszivitás. A művész ráadásul nem szeret pihenni babérjain, az a bizonyos belső tűz 
állandó alkotásra sarkallja, s az alkotó olyan személyiség, aki indulatait, megfeszíttetéseit, a 
világ széttöredezettségét mutató, drámákkal tele munkáit a közönségnek is szívesen bemutat
ja, hiszen ennek jele, hogy az utóbbi években több jelentős kiállítása volt a fővárosban és vidé
ken egyaránt.

Drozsnyikban lenyűgöző tehát ez a sokoldalúság, ez a hiper-érzékenység, az, hogy milyen 
erősen hat azonnal nézőjére. Vegyük csak példaként szék-szobrait, amelyek egy egyéni utat 
mutatnak, s amikor túl vagyunk az első meghökkenésen, akkor máris ráérezhetünk mondan
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dója minket érintő aktualitásaira is, s egy különös tényre, hogy bizony a ”szék is ember”.
Valóban különös (már sokan felfigyeltek erre), hogy a művésznek milyen erős affinitása 

van a krisztusi tematika iránt, s hogy ezt az emberi történelemben oly döntő szerepet játszó 
mítoszt milyen belső átéléssel képes müveiben újrafogalmazni.

Ha valamiben, még az állandó megújulási folyamaton belül is innovatív erejű, ez a salgó
tarjáni kiállítás az a rajzok különös világa folytán, aholis kitapintható, hogy az alkotó mi
lyen különös utat jár be a nonfiguralitásból a figuralitás felé, s hogy megint milyen új aspek
tusból képes világunk, embertársaink "felfedezésére". -  Drozsnyikban mindig is erős volt a 
drámai véna, a súlyos megfogalmazás, s ezekben a pasztellekben, rajzokban most nagy hang
súllyal jelenik meg a groteszk, az ironikus. Persze ez is mind-mind dráma, sőt néha szomorúbb 
tud lenni, mint a legsötétebb tragédia, de ő valahogy a torzulásokon keresztül is képes még 
mosolyra is fakasztani minket, aminek magától értetődően feszültségoldó hatása is van.

Természetesen nem mehetünk el szó nélkül monumentális "Labirintus" című képe 
előtt/mellett. Magam úgy hiszem, hogy kevés ilyen hatalmas vállalkozása van a kortárs ma
gyar képzőművészetnek, s hogy ezt a munkát most itt Salgótarjánban láthatják a nézők, az is 
mindenképpen különölegességnek számít.

Drozsnyik István tehát indulatos művész, felzaklató művész, és szükségünk van az ilyen, 
problémáinkra döbbentő munkásságra, hiszen amúgyis életünkben a szürkeséggel és a kö
zönnyel találkozunk legtöbbet. Az a többlet pedig, amit a művészet adhat, az bizony nem min
dig a nyugalom, s a derű, hanem éppen az ilyen küzdő és protestáló érték, amely katarzis felé 
sodor, olyan megoldások felé, amelyre szükségünk van.

Azzal bocsájtom útjára e kiállítást, hogy egyfajta kondor béla-i totális képzőművészet felé 
haladó művésszel állunk itt szemközt, s hogy e totalitás felé csak olyan megszállottan lehet kö
zeledni, ahogyan ezt Drozsnyik István teszi. (Elhangzott a Nógrádi Történeti Múzeumban 
1994. április 29-én.)
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Drozsnyik István . Agyontaposnak
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