
Dózsa alakja és szelleme
— Nézd már meg apus, mit formáz ez a szobor!
— Mar-ton Lász-ló, Dó-zsa 1473—1973.
— Ahá, Dózsa György, a szegények királya.
— Nem találtam volna ki, de most, hogy olvasom... — jó, nagyon jó, na!

Néhányszáz méterrel arrébb vásározók és mutatványosok állítják bódéikat,
rendezgetik portékájukat — holnap lesz a híres-neves túri vásár.

Az 1973-as Dózsa-évforduló országos képzőművészeti kiállításán látták meg
a mezőtúriak Marton László szobrának kisplasztikái változatát. A mű kis mé-
retben is monumentalitást sugallt, mondanivalójában és kivitelezésében erede-
ti megoldást reprezentált — a mezőtúriak megrendelték, s ma az alföldi város
nagyszerű mementója és kortárs művészetünk egyik jelentős köztéri szobra.

A magyar nép „zivataros" századaiban egymást követték a kiváló személyi-
ségek, nagy egyéniségek, óriási tragédiák, fokozhatatlan szenvedések, példátlan
hősiességek. A hosszú sorból is kitűnik Dózsa György alakja, történelemmel hi-
telesített személyisége, életének és halálának jelképi erejű története. Egy ilyen
sors, egy ilyen históriai esemény termékenyítője a következő századok művésze-
teinek is. Dózsa legendáját-példáját, kaszás parasztseregének történelmi külde-
tését, a fölszikrázó győzelmek hitét, a szinte fokozhatatlan szenvedéseket és ha-
lálukat jónéhányan megírták, ábrázolták. Eötvös József Magyarország 1514-ben
című történelmi látomásában dolgozta föl az egykori eseményeket; Petőfit vá-
teszi sorok írására késztette Dózsa megégethetetlen szelleme; Ady nemcsak
sorsközösséget és rokonságot vállalt Dózsával és parasztjaival, de szimbólumok-
ká tömörítette a Dózsa-hagyományt; Szabó Pál A nagy temető című regényé-
ben a demokratikus átalakulást követelő haladó erők lencséjén keresztül festet-
te meg historikus tablóját; Juhász Ferenc pedig hatalmas eposzban, A tékozló
országban teljesítette ki Dózsa és a nép, küldetés és történelem, magyarság és
emberiség összefonódó eszményeit.

Dózsáról nem maradt fenn hiteles portré. A korabeli ábrázolások és tudósí-
tások csak sejtetni engedik, de nem határozhatják meg egyértelműen a későbbi
Dózsa-képet. Ez is rányomja bélyegét Dózsa alakjának képzőművészeti megje-
lenítésére azon túl, hogy az egymást váltó korok és társadalmak, ideológiák és
politikai harcok mit igyekeztek látni, felhasználni, s mit elleplezni a nagy pa-
rasztvezér sokrétű legendájából. Ezért lehetett Dózsa György a múlt század har-
madik negyedében elegáns nemes, a szabadságmozgalmak élére álló reformkori
főúr Madarász Viktor ideál-portréján; ezért lehet rendíthetetlen, „büdös pa-
raszt" parázs-tetoválással mellén is méltóságteljes és öntudatos forradalmár-
vezér Derkovics Gyula expresszív-agitatív, tettekre sarkalló, képzőművészeti
nyelven fogalmazott politikai röpiratán; ezért lehet az új, születő szocialista
rend pátoszával megformált hős Kiss István szobor-emlékművén a budai vár
tövében; ezért lehet történelmi személyiség és nép kapcsolatának modell-figu-
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raja Kádár György és Konecsni György Vihar előtt, Szabó Vlagyimir Dózsa né-
pe című festményén, vagy Somogyi József az évfordulóra felavatott, újabb ceg-
lédi Dózsa-kompozíciója.

— Apuka, miért van ez a bácsi kikötve?
— Dózsa Györgynek hívják, a szegény emberek vezére volt, és amikor az urak
elfogták, tüzes trónra ültették, tüzes koronát tettek a fejére, s megégették.
— Ez régen volt? Te éltél akkor?
— Nem, ez nagyon régen volt, már ötszáz éve.
— Apa, én sajnálom ezt a bácsit, biztosan nagyon fájt neki.

Az évfordulók mindig tömegével sorjáztatják az emlékező és emlékeztető
műveket. Sokan egyszerűen kötelességüknek érzik kapcsolódni, fölsorakozni, je-
len lenni. De az is igaz, hogy egy-egy évforduló az új szellemi izgalmakkal, ref-
lektorozó tudati fénycsóváival, feltáratlan kutatási eredmények közlésével, a ké-
szenlét és feladat nagyságából adódó alkotói feszültséggel jó értelemben serken-
ti-inspirálja a szunnyadó gondolatok felszínre kerülését és megvalósítását. Ezért
hasznosak az évfordulók zsibongó izgalmai, a pályázatok, kiállítások, emlékezé-
sek sokaságából mindig kiemelkedik egy-két valóban jelentős, eredeti művészi
izgalmakkal sokakat lázbahozó, a művész pályáját is meghatározó, előrelépést
jelentő alkotás.

Dózsa ötszáz éves születési évfordulója körüli mozgások nem voltak előz-
mény nélküliek. Utaltunk már több irodalmi, képzőművészeti megfogalmazás-
ra, s ezt kiteljesíthetjük Vilt Tibor tömbszerű, tömören fogalmazott, egyszerűsé-
gében, puritánságában is fenyegető parasztvezérével, Szervátiusz Jenő, az
erdélyi rengeteg egy fájának gyökeréből égetett, vaskorona kalodájába szorított
Dózsa-fejével, fiának, Tibornak vaspálcikákból hegesztett, csonkaságában is fé-
lelmetes csontváz-Dózsájával. Az 1973-as Dózsa-ábrázolások között sok volt a
sematikus, közhelyszerű, olcsó, vagy enerváltan illusztratív megszólalás, de szü-
lettek olyan kiemelkedő alkotások is, mint éppen Marton László szobra.

A Dózsa-téma sokaságával kínálja a jelképek, értelmezések, üzenethordozó
attributok sokaságát. A kaszás parasztsereg élén álló kisnemes hősi alakja eleve
történelmi jelkép; az sziszifuszi küldemük, eleve bukásra ítélt, mégis földrésznyi
területen példát mutató harcuk; szimbólum Dózsa mezítelenre csupasztott, meg-
bélyegzett, társai harapásától sebes férfiteste; jelkép az izzó trón és a tüzes ko-
rona és jelképpé nőttek a történelem fénytöréseiben máglyájának lángnyelvei
és láncai. Ezek a jelképek önmagukban — összetartó, eredeti művészi gondolat
és frappánsan megválasztott kivitelezés híján — a legszürkébb közhelyek, le-
rágott csontok maradnak.

Marton László műve arra példa, hogyan teremthet új, korszerű művészi
szintézist napjaink alkotója a fél évezredes történelmi lecke, a hagyományos jel-
képek és a mai mondanivaló összeszikráztatott egységéből. Marton szobra valójá-
ban pontosan megszerkesztett és megformált plasztikai együttes — centrumában a
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trónusra ültetett, megkötözött Dózsa alakja. Ezt a figurális kompozíciót három ha-
talmas, durván megmunkált terméskőoszloppal — megkövült lángnyelvek?!
az alaktalan-durva hatalom formátlan dühe?!, a test elmúlásával magasra szökő
szellem?! — egészíti ki, s ezen térbeli képzetek részint hátterül szolgálnak, részint
új viszonyítási alapot teremtenek a léptékek között, s anyaguknál, formáiknál
és megmunkálásuknál fogva ellenpontozzák Dózsa alakját. Ebből a diszharmó-
niából, ebből a feszültségből adódik a kompozíció magával ragadó ereje, térfor-
máló energiája, lenyűgöző hatása, monumentalitása. (Az egész tér — épületeivel,
fáival, parkjával —, a szobor alá épített kis domb, a szobor előtt földbeszúrt
vaskorona-motívum a rajta levő márványtáblával a megtervezettséget, kiszámí-
tottságot és a szeretetteljes gondoskodást példázza.)

A mű központi témája: Dózsa a tüzes trónon. Ami elsőként megdöbbentő,
az a mezítelen férfitest újszerű tartása: a figura kezeit hátrafeszítve a tisztán
geometrikus elemekből szerkesztett trónszék karfáihoz láncolja a művész, ezál-
tal a felsőtest kissé előiedől, a koronába szorított, megvakított, felismerhetet-
lenségig eltorzított fej éles kontúrokkal „harap a térbe". A karok V-alakja, az
ujjaknak e szörnyű helyzetben is szárnyaló vibrálása, a fej dacos, kemény tartá-
sa, a korona csorbítatlan hegyes küllői a győzelem reményének, hitének és
tudatának konkrét jele is (Viktória) hordozza. A széken ülő férfialak ágyékára
drapériát helyez a szobrász, ez mintegy fölerősíti a test plasztikai hullámzását.
A szigorúan szimmetrikus szerkezet a drapéria mozgalmassága és a lábak sza-
bálytalan háromszöge oldja fel.

S bár a szobor elsősorban frontális nézetre épül, új viszonylatokat, izgalma-
kat és szépségeket rejt az oldalnézet éppen a karok és a fej viszonyának ener-
giái révén, s hátulról, az oszlopok közötti nyüadékok is föl-fölvillantanak egy-
egy eredetien szép szerkezeti részt, plasztikai megoldást, részletkapcsolódást.

Marton nem ad a historizmus konvencióira, nem igyekszik Dózsát egyéníte-
ni, személyiségjegyekkel fölruházni. Emlékművet formált, jelképet alkotott —
szobor-jelet hagyott. A szenvedésekből is győztesen kikerülő ember, a küzdelem
-hit-emberség szimbólumát teremtette meg XX. századi módon Dózsa fénylő
példája ürügyén.

— Modern, modern, de azért jó.
— Én nem szeretem az ilyen szobrokat. Nem lehet jelismerni, ki is tulajdon-
képpen. Ráadásul, ha belegondol az ember, fölkavarja az érzéseit. Persze, lehet,
hogy ez az egész Dózsa-legenda nem is igaz.
— Ha nem is igaz, valaminek mégis csak kellett lenni. És ez a szobor akkor is
itt áll és naponta el kell menni mellette. Megszokjuk és megszeretjük. Hiszen
a miénk!

Mezőtúr egy évszázada város volt már az Alföld tenyerén, amikor lakói ki-
egyenesítették kaszáikat, s elindultak Dózsa táborába. Fél évezreddel későbbi
unokáikat állítja meg és figyelmezteti ma Marton László szobra a szép harc és
tartalommal töltődő szabadság mai feladataira, — legszebb küldetésünkre.

TANDI LAJOS
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