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WEHNER TIBOR

Dr.ozsnyik

Székekkel van tele a fejem Kiperegnek be-
lőlem belém másznak Elgáncsolnak Szék-
háború széklavinák székhalom Jajhalom
székhatalom Székleletek – mivé leszek?!
Csak magam zárhatom skatulyába El-
emésztenek a székek – már magamtól is
félek! Székangyalok jönnek értem Itt ha-
gyom-keservbe fogamzott Székvilágom.

Székekkel van tele a lelkem kiperegnek be-
lőlem – visszamásznak elgáncsolnak el-
emésztenek – FÉLEK felzabálnak ezek a
szék-férgek Székangyalok jönnek értem jaj
mindjárt meghalok Székkutyák székördö-
gök üvöltenek szétszaggatják Hitem ré-
málom székálom ebben a szem nélküli vi-
lágban csak tapogatózom jönnek értem el-
visznek az óriás piros szemű székek FÉLEK
kezükben kések már vérzek – Elvérzek!

Dr.ozsnyik István képzőművész eme fentebb idézett Szék-kiáltvány című verse a Tűzben dideregve című, 
2011-ben kiadott kötetében jelent meg, mintegy irodalmi emlékművet állítva vizuális-tárgyalkotó művészete 
egyik legfontosabb motívumának, a széknek. Az 1951-ben Abaújszántón született, 1969 óta Miskolcon élő 
és dolgozó képzőművész a múlt század hetvenes–nyolcvanas évtizedfordulója óta jelentkezik műveivel 
kiállításokon. Önálló bemutatóinak, csoportos tárlatokon és más művészeti fórumokon való szereplései-
nek, fellépéseinek sora igencsak hosszú. Kavalkádszerű kiállításjegyzékében 1997 óta egy vissza-vissza-
térőn azonos címmel rendezett, egy-egy alkotószakasz termését összefoglaló tárlat regisztrálható: az 
Élet-mű-részek című sorozat bemutatója, amelynek immár IX. fejezetét – Dr.ozsnyik sok-k-k! alcímmel 

– 2015 nyarán a Miskolci Galéria termeiben vonultatta fel. Mint a korábbi tárlatain, most is egy sodró 
lendületű alkotásokból felfűződő, rendkívül változatos, több száz alkotásból álló műegyüttest tárt nyil-
vánosság elé, amelyet – mint a múltban bemutatottakat – az általa komponált és rendezett, közreműkö-
désével interpretált performansszal nyitott meg. Ez a kollekció is arról győzhette meg a szemlélőt, hogy 
Dr.ozsnyik István alkotótevékenysége mind a művészeti ágazatokat, mind a műfajokat, a műnemeket és 
a műformákat vizsgálva – ha egyáltalán alkalmazhatók, érvényesek még a modern művészetben, s hang-
súlyosan a „szobrászatban” ezek a kategóriák – hallatlanul sokrétűnek és változatosnak minősíthető: 
a grafikusként indult alkotó korábban is rendszeresen jelentkezett festményekkel, szobrokkal, installá-
ciókkal, készített videókat és performanszok kidolgozójaként és előadójaként is fellépett, s ez a sokirányú 
alkotótevékenység jellemzi munkásságát napjainkban is. A 2005-ben megjelent, a művészi tevékenységét 
összegezni igyekvő kötet egyik bevezető tanulmányában N. Mészáros Júlia művészettörténész állapította 
meg: „A rajz, amelynek művelése kisgyermekkorától végigkíséri életét, ma is meghatározó jelentőségű 
munkásságában. A tér vonallal, síkkal és tónussal való közvetlen és sokszorosító grafikai eljárásokkal 
történő birtokbavételét a nyolcvanas évektől a festészeti, tárgyalkotó és szobrászati tevékenység, majd 
a kilencvenes években az installációkészítés és számos environment-munka követte. Ezek ma is fő kife-
jezési területei, noha életművének további jelentős állomásai a fotó, a videofilm, a land art, a kollázs és 
az alkalmazott művészet.” E szerteágazó alkotóterületek művelése kapcsán – amelyekhez szervesen és ma-
gától értetődő természetességgel kapcsolódik a költészet is – törvényszerűnek ítélhető, hogy Dr.ozsnyik 
István nem tartja tiszteletben a műfajhatárokat és a formai konvenciókat: eszközeit – az anyagokat és 
a technikákat – szabadon, a klasszikus eljárásokat és az új, az újító metódusokat leleményesen ötvözve 
alkalmazza, formarendje nem tűri a szabályokat, kollázsszerűen felépített műveinek kifejezése, hatás-
világa erőteljes effektusokkal, nemegyszer meglepő gesztusokkal, meghökkentő előadásmóddal éltetett. 
Messze elkerüli a finomkodást, az artisztikumot, fogalmazásmódja inkább nyers, anyagszerű, az alkotói 
koncepció megtestesítése mellett a véletleneknek is teret engedő. Az alapvetően expresszív hangvételű, 
szürreális árnyaltságú, szimbolikus töltetű művészeti világában, egy-egy alkotói korszakában kiemelt 
jelentőséget kap néhány mély jelentéstartalmakat hordozó ikonográfiai toposz – így a szék, a kereszt, a meg-
kínzott emberi, a krisztusi test –, mely motívumok egy széttöredezett, zilált világ állandóságot jelző 
elemeiként próbálnak dacolni a pusztító jelenségekkel és erőkkel, manifesztálnak az értékek és a humá-
nus eszmények fennmaradásáért.

Amiként a korai, a múlt század nyolcvanas évtizedének alkotóperiódusában a grafika – az egyedi rajz 
és a sokszorosított grafika – és a festészet volt domináns, a pálya második szakaszában a térbe helyezett 
kompozíciók, a szobortárgyak készítése vált hangsúlyossá Dr.ozsnyik István művészeti ágazatok, műfa-
jok és műnemek között szabadon cikázó, szövevényes alkotómunkájában. Ezeket a szobrászat jelenség-
világa körébe utalható, leginkább középméretű kisszobrokból, kiállítási plasztikákból, esetenként monu-
mentális munkákból – és „kisplasztikákból”, „érmekből”, doboz-plasztikákból – szerveződő, fantasz tikus 
tempóban, nagy számban épülő műegyüttest azonban továbbra is kíséri a képalkotás, amely a közel-
múlt éveiben a hagyományos képformátumot követő, és hatalmas, falnyi méretű színes ceruzarajz-kom-
pozíciókban, vegyes technikájú művekben teljesedett ki. Mint a plasztikai jellegű művek körében, a sík-
kompozíciókon is újra meg újra feltűnik, központi jelentőségű szimbolikus tárgyként jelenik meg a szék 
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– a trónus –, amely évezredes múltra visszatekintő, jelképi tartalmakat hordozó, a hatalomra, az emberi 
és isteni nagyságra utaló tárgy, illetve tárgyidézet. A szék a 20. század művészetében is fontos médium: 
ezúttal csupán Joseph Kosuth Egy és három szék című, 1965-ös konceptuális művére hivatkozunk, és 
arra, hogy számos magyar művész – Schaár Erzsébet, Lois Viktor, ef Zámbó István, majd a tragikus sorsú 
Gubis Mihály – életművében is kiemelt szerepet játszó motívum. Olyan alkotó azonban, akinek művésze-
tében a szék már-már mintegy monomániásan, évtizedek óta központi, hihetetlen variációs gazdagság-
ban megjelenített és megformált elemként van jelen, csak egy van: Dr.ozsnyik István. Az 1980-as évek 
derekán készítette el az első szék-szobrokat, illetve valóságos fa ülőalkalmatosságokat felhasználó-átala-
kító, más elemekkel ötvöző szék-kollázsokat, s aztán az első fémszékek megszületésének színtere a diós-
győri hajdani Lenin Kohászati Művek volt, amelynek műhelyében rendelkezésére állt a hengerelt vasle-
mez, amelyből a hagyományos szobrászati eljárások mellőzésével, az ipari jellegű technikai metódusokat 
alkalmazva, hajlítással, vágással, hegesztéssel és lézervágással készíthette el fém szék-domborműveit, 
építhette fel szék-konstrukcióit, amelyek sok esetben a rozsdás vas egységesen barna színárnyalatába és 
érdes faktúrájába burkolóztak – finom kétségeket élesztve a masszivitás és az elporladás, a fennma-
radás és az elenyészés kérdéskörében –, míg máskor üde, élénk színekkel festett elemekből épültek fel. 
A modern „szobrászat” hívei számára felesleges elemeznünk és bizonygatnunk, hogy milyen, gyökeresen 
más jellegű plasztikai tereket indukál, milyen más hatóerőket összpontosít egy sík lemezekből alakított-
konstruált, töredékszerű elemekből, áttörésekkel és negatív kivágásokkal megbontott, leginkább sík fém-
lapokból szerkesztett plasztikai kompozíció, mint egy hagyományos, hozzáadással megformált, mintázott-
öntött bronz vagy egy elvétellel alakított, kőből kibontott tradicionális szobor. Más a mű statikája, más 
az egyensúlyrendszere, mások a plasztikai hangsúlyok és ellenpontok, mások a térbeli kiterjedések, más 
értelmet kapnak a tömegviszonyok: ezen új fémplasztikai rendszerben dolgozta ki a töredezettségekből 
oly biztosan felépülő formavilágát, alapvetően az élességekre és a geometrikus jellegre hangolt plasztikai 
nyelvezetét Dr.ozsnyik István. (Vasszobrászatának magyarországi párhuzamaként nem feledkezhetünk 
meg a magyar nehézipar hajdani másik fellegvárában, Dunaújvárosban dolgozó Móder Rezső munkálko-
dásáról, akinek tevékenységét a vasszobrok és installációk megalkotása mellett a performanszok művelése 
is rokonítja Dr.ozsnyik István munkásságával.) Az 1990-es években valóságos fa-székekből szerkesztett, 
felismerhető eredetű tárgyakat és hulladékelemeket, valamint figura-, illetve test-alakzatokat, test-uta-
lásokat kompozícióba szervező kollázsmunkák is megszülettek alkotóműhelyében – külön műcsoportot 
alkotnak a székkel összeforrt, összeolvadó figurák kompozíciói –, majd ezt követően mind a „kisplasz-
tikákban”, mind a kisszobrokban és érmekben megjelentek a fémet és a fát vegyesen alkalmazó, a sík 
lapokat és a lazán tekergő vagy húrszerűen feszülő huzal-elemeket alkalmazó plasztikák: így a testek, 
a síklapok – felületek – és a szeszélyesen futó térrajzolatok szintézisbe vont együttesét alakította izgalmas 
formai jelenséggé egy-egy művével. Az 1990-es évektől a székszobrok mellett a másik nagy műcsoportot 
a korpuszok, illetve a „levétel a keresztről” kompozíciók alkotják: a törött fadarabokból összeillesztett, 
hevenyészett kereszteken függő, jelzésszerű Krisztus-testek (Kálvária-sorozat I–IX., 1986–2004) és a na-
gyobb kompozíciók (Keresztre feszítés, 2001, Levétel a keresztről, 2002) a krisztusi áldozatvállalás drá-
máját meggyőző erővel, expresszív hevülettel tolmácsolják. 

A köznapi jeleneteket, az abszurd szituációkat és a látomásokat rögzítő színes ceruza- és tusrajzok, 
a pasztellek, az akvarellek, a kartonra festett olajképek – valamint a 2001 és 2005 között alkotott Chagall-
parafrázisok – mellett a síkba transzponált alkotások körében is egyre nagyobb teret követelnek a szék-
figura megjelenítések, a keresztrefeszítés-jelenetek. Ezeken a munkákon különös egységbe olvad a raj-
zosság és a foltszerűség, feszült képi közegeket teremt a grafikai és festői kifejezőeszközök együttes 
alkalmazása, amely a konkrét, pontosan felismerhető valóságelemek, az elvont motívumok megidézése 
és a firkálásszerű vagy gesztusjellegű nyomhagyások rögzítése – átszellemült rögzülése – által a torzu-
lások és torzítások, az egzakt formák elmosódásának, egyes motívumok emblematikus kiemelésének 
képi terepeiként nyitják meg az értelmezés széles lehetőség-körét a szemlélő, a befogadó előtt. Minden 
Dr.ozsnyik-művet valamifajta normalitást elvető hajszoltság, túlfűtöttség, érzelmi izzás, mély átélés hite-
lesít. A Dr.ozsnyik István művészetét elemző 2005-ös kötetben Lóska Lajos művészettörténész fogalmazta 
meg a festő-grafikus-szobrász-performer képvilágát elemezve: „Képeit és elrajzolt rajzait is laza, széthulló, 
erősen kontúros formák és zaklatott, expresszív ábrázolásmód, a spontán önkifejezés jellemzi. Mintha 
minden egyes sokmotívumos festményén és színes ceruzakompozícióján szét akarná szedni, majd újból 
egy groteszk, mozgalmas, szinte görcsbe ránduló stílusban össze akarná rakni a világ, a látvány forgácsait. 
A kifejezésmód gyökereit valahol az informel művészetben vagy az absztrakt expresszionizmusban (Jean 
Dubuffet, Cy Twombly, Ujházi Péter) kell keresnünk. Ezt a máig tartó expresszív, indulatos kifejezés-
módot a festészetben olyan sorozatok reprezentálják, mint az Űzd ki magadból az ördögöt I–III. (1990), 
vagy a formák pusztulását, átalakítását bemutató Falragaszok I–XI. (1991).”

Dr.ozsnyik István a múlt ezredvég és az új évezred nyitányának autentikus, hiteles, és roppant termé-
keny, egyik méltatója szerint „bravúros könnyedségű képalkotó fantáziával” megáldott alkotójaként dolgo-
zik: rendkívül összetett, bonyolult rétegzettségű életműve immár három és fél, vagy inkább négy – nem 
is akármilyen – évtizedet ölel fel. A Dr.ozsnyik-oeuvre-katalógus elkészítésére majdan vállalkozó szak-
embereknek nem lesz könnyű dolga: a művész műtermében, kertjében és raktáraiban fantasztikus 
mennyiségű, már-már súlyos raktározási és nyilvántartási problémákat keltő műtárgyegyüttes halmozó-
dott fel, és akkor még nem szóltunk a múzeumokba, a különböző gyűjteményekbe, a magánkollekciókba 
került munkákról és azokról a provizórikus jellegű alkotásokról, amelyeket csak a film- vagy fotódoku-
mentáció őrizhetett meg az utókor számára. Azonban ha a feladat nagysága és végrehajtásának kilátásta-
lansága miatt a életmű-katalógus készítői megfutamodnának, néhány mű szemrevételezése és tanulmá-
nyozása alapján akkor is megállapíthatják, hogy ez a sokoldalú művész jellegzetes egyéni vonásokkal 
felruházott, sokszínű és sokágú, jelentős művészetet teremtett az őt körülvevő, egyre kaotikusabb világ-
ban: az emberi lét lehetőségeit és viszonyait analizáló, feloldatlan feszültségekkel, félelmekkel, szoron-
gásokkal, zaklatottságokkal áthatott alkotásokkal gazdagította a második és a harmadik évezred for-
dulóján a modern magyar művészetet.
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– a trónus –, amely évezredes múltra visszatekintő, jelképi tartalmakat hordozó, a hatalomra, az emberi 
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a korpuszok, illetve a „levétel a keresztről” kompozíciók alkotják: a törött fadarabokból összeillesztett, 
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máját meggyőző erővel, expresszív hevülettel tolmácsolják. 

A köznapi jeleneteket, az abszurd szituációkat és a látomásokat rögzítő színes ceruza- és tusrajzok, 
a pasztellek, az akvarellek, a kartonra festett olajképek – valamint a 2001 és 2005 között alkotott Chagall-
parafrázisok – mellett a síkba transzponált alkotások körében is egyre nagyobb teret követelnek a szék-
figura megjelenítések, a keresztrefeszítés-jelenetek. Ezeken a munkákon különös egységbe olvad a raj-
zosság és a foltszerűség, feszült képi közegeket teremt a grafikai és festői kifejezőeszközök együttes 
alkalmazása, amely a konkrét, pontosan felismerhető valóságelemek, az elvont motívumok megidézése 
és a firkálásszerű vagy gesztusjellegű nyomhagyások rögzítése – átszellemült rögzülése – által a torzu-
lások és torzítások, az egzakt formák elmosódásának, egyes motívumok emblematikus kiemelésének 
képi terepeiként nyitják meg az értelmezés széles lehetőség-körét a szemlélő, a befogadó előtt. Minden 
Dr.ozsnyik-művet valamifajta normalitást elvető hajszoltság, túlfűtöttség, érzelmi izzás, mély átélés hite-
lesít. A Dr.ozsnyik István művészetét elemző 2005-ös kötetben Lóska Lajos művészettörténész fogalmazta 
meg a festő-grafikus-szobrász-performer képvilágát elemezve: „Képeit és elrajzolt rajzait is laza, széthulló, 
erősen kontúros formák és zaklatott, expresszív ábrázolásmód, a spontán önkifejezés jellemzi. Mintha 
minden egyes sokmotívumos festményén és színes ceruzakompozícióján szét akarná szedni, majd újból 
egy groteszk, mozgalmas, szinte görcsbe ránduló stílusban össze akarná rakni a világ, a látvány forgácsait. 
A kifejezésmód gyökereit valahol az informel művészetben vagy az absztrakt expresszionizmusban (Jean 
Dubuffet, Cy Twombly, Ujházi Péter) kell keresnünk. Ezt a máig tartó expresszív, indulatos kifejezés-
módot a festészetben olyan sorozatok reprezentálják, mint az Űzd ki magadból az ördögöt I–III. (1990), 
vagy a formák pusztulását, átalakítását bemutató Falragaszok I–XI. (1991).”

Dr.ozsnyik István a múlt ezredvég és az új évezred nyitányának autentikus, hiteles, és roppant termé-
keny, egyik méltatója szerint „bravúros könnyedségű képalkotó fantáziával” megáldott alkotójaként dolgo-
zik: rendkívül összetett, bonyolult rétegzettségű életműve immár három és fél, vagy inkább négy – nem 
is akármilyen – évtizedet ölel fel. A Dr.ozsnyik-oeuvre-katalógus elkészítésére majdan vállalkozó szak-
embereknek nem lesz könnyű dolga: a művész műtermében, kertjében és raktáraiban fantasztikus 
mennyiségű, már-már súlyos raktározási és nyilvántartási problémákat keltő műtárgyegyüttes halmozó-
dott fel, és akkor még nem szóltunk a múzeumokba, a különböző gyűjteményekbe, a magánkollekciókba 
került munkákról és azokról a provizórikus jellegű alkotásokról, amelyeket csak a film- vagy fotódoku-
mentáció őrizhetett meg az utókor számára. Azonban ha a feladat nagysága és végrehajtásának kilátásta-
lansága miatt a életmű-katalógus készítői megfutamodnának, néhány mű szemrevételezése és tanulmá-
nyozása alapján akkor is megállapíthatják, hogy ez a sokoldalú művész jellegzetes egyéni vonásokkal 
felruházott, sokszínű és sokágú, jelentős művészetet teremtett az őt körülvevő, egyre kaotikusabb világ-
ban: az emberi lét lehetőségeit és viszonyait analizáló, feloldatlan feszültségekkel, félelmekkel, szoron-
gásokkal, zaklatottságokkal áthatott alkotásokkal gazdagította a második és a harmadik évezred for-
dulóján a modern magyar művészetet.



46 47

As
zt

al
ág

y 
já

té
ko

kk
al

Sz
ar

va
s 

sz
ék



46 47

As
zt

al
ág

y 
já

té
ko

kk
al

Sz
ar

va
s 

sz
ék



48 49

Bo
ro

na
as

zt
al

Sz
ék

-k
er

es
zt

 c
or

pu
s



48 49

Bo
ro

na
as

zt
al

Sz
ék

-k
er

es
zt

 c
or

pu
s


