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Az elmúlt évben volt száz esztendeje"1" annak, hogy Vágó
Pál neves történelmi festőnk Jászapáti egy kis házában először
látta meg a napvilágot. Az évfordulót nem kisérte ünneplés,cikkek
sem Íródtak róla. A szak körök részvétlenül mentek el az évfordu-
ló mellett. Most a Jászkunság cimü folyóiratunk első számában
- ugy érezzük - kötelességünk pótolni ezt a mulasztást. A folyó-
irat szűk terjedelme azonban nem engedi munkásságának megfelelő
terjedelmű méltatás közlését, ezért inkább csak rövid megjegy-
zéseket, gondolatokat füzünk Vágó Pál művészetéhez.

A magyar - és minden - tájak jellegzetességeivel a raj-
ta élő nép etnikai jellegzetességei egybehangzanak, mert hiszen
az ember és a táji környezet kölcsönösen alakítják egymást.

A magyar művészetben a jász táj halhatatlan palettás
küldöttje: Vágó Pál. A Jászságnak ugyanis nemcsak sokoldalún gaz-
dag népművészete van, hanem a nagymtivészet világába felszárnyalt
formaalkotó és szinragyogtató képviselője is.

A művészeti ismeretvágynak " fel-feldobott köve" volt
olykor Vágó Pál is, - mint a hasonlat költője, aki Párizzsal, az
óriás dalolóval daloltatott mámort magának, - de Párizs és Műn -
éhen fénykörös magasságaiból mindig visszahullott szülőfalujának,

+ A lexikonok - közte a Művészeti lexikon is - tévesen 1854 - et

irnak születési dátumnak, pedig a jászapáti anyakönyv szerint

1853-ban született.



Jászapátinak földjére. Életfájának gyökerei a jász talajban fogóz-
tak meg és a jász táj és nép mindhalálig hüségoo szeretete érlelte
meg művészetének pompás gyümölcseit, ami nagy-nagy emberi és művé-
szi magabiztosságot, bels<5 békét és lelki egyensúlyt teremtett szá-
mára o

Mi, jászok, büszkén és igazán megértő, hálás szeretettel
valljuk magunkénak Vágó Pált, mert eddigeló egyedül ő volt az a
nagy mester, aki valósággal atyafiságos szeretettel irányitotta a
jász táj és nép festői szépségeire az egész magyarság figyelmét,és-
pedig oly magasrendü művészettel, amely előtt nemosak nemzete,hanem
az 19oo-i párizsi világkiállítás nemzetközi világa is elismeréssel
adózott0 Dehát hogyan is lehetne teljes a jász táj és nép sajátos
forma-és színvilága nélkül a magyar művészettörténet, csakúgy mint
Szinyei ífferse Pál ligetes, virágos sároai, Katona Nándor szepességi
és kárpáti, Mészöly Géza balatoni, valamint a Szolnok és Nagybánya
művészete által bemutatott egyéb honi tájak festőisége nélkül?

Vágó Pált a nemzeti művészetért küzdő hivatástudat fűtöt-
te egész életén át0 Rendithetetlen magyar volt lelkében s az akart
lenni művészetében iso Jellemző reá, hogy egyetlen idegen tárgyú
képet nem festett, mert ilyenek nem tudták ihletre serkenteni0 " A
magyar huszárság diadala " oo képe a magyar vitézséget hirdeti, a
szegedi árvizkép pedig a magyar részvétet és nemzeti segélyt köve-
telte, mert hiszen Habsburg uralkodó sohasem mondotta azt,hogy bár-
mi 9 ami magyar, szebb, vagy jobb lesz valaha ia, s még kevésbbé tö~
rekedett<erre0 A kép elméül választott idézet szavait magyar főúri
lakájok adták Io Ferenc József szájába, népszerüsiteni akarván őt
a magyarság előtt0

Vágó Pál, mint művész naturalista volt« E pontnál meg
kell jegyezni, hogy a természetet tökéletes hűséggel, mintegy szol-
gai módon utánzó, abszolút festői naturalizmus tulajdonképpen nem
is lehetséges, mert minden objektív szemlélet művészi termékében
valamiképpen mégiscsak benne van a művésznek a maga nemében párat-
lan egyénisége iso Megnyilvánul ez már a téma kiválasztásában s a
képkivágásban is, S hogy a művész milyen kompozícióba süriti s hogy
milyen kombinációban mutatja meg a kimeríthetetlen természetnek,mint
a művészet örök forrásának egy-egy részletét? A mélyebb értelemben
vett festői naturalizmus a természetből nem a közömbös egykedvüsóg-
gel leltározható tárgyszerűséget, - ez a fénykép naturalizmusa -
hanem a szinte misztikumoknak érzett sajátosságokat ragadja meg s



fejezi ki„ A naturalista festő azeme nem csupán optikusán, hanem

egyúttal képzelettel is lát a igy tehát természetesen a maga sajá-

tos egyéni módján,,
Az ember szándéka és akarata ellenére is szimbolikusan

szemlélődő és érző lény0 Egymástői távoleső dolgok és jelenségek
képzeteit fűzi össze. Még ugyanazon személy szemlélete is más-
más a világről és természetrőlf ha különböző időpontokban és han-
gulatokban közeledik hozzá. 8 minden müfaju műalkotásban ugy tük-
röződik visaza az élet és természet, amint a művész lelkén átszű-
rődik és egyéni sajátosságain át mássá formálódik. Zolának jólia-
mert tétele ez: a művészi alkotás lélektani, stiltani és mester-
ségbeli törvény egyszerre0

Bgy adott tájnak nemcsak földrajzi és földtani jellegű
topográfiája, hanem különleges atmoszférája, intimitása, lelke is
van /paysage intimé/, ezt Corot művészete - nálunk a Mednyánszky
Lászlóé - mutatta meg a legjobban s a tájnak ez a hangulati vele-
járója is átlengi Vágó Pál képeit. A múló hangulatoknál azonban
mégis jobban érdekelte a jász tájnak a végtelenséget ostromló,mo-
numentális térhatása, amelyet akkor i« tud éreztetni, ha az elő-
tere alakokkal, fákkal és mindenféle tájalkotó elemekkel népesiti
be, mert a háttérben ilyenkor is ott öleikézik a határtalan táv-
latokkal a horizont vonal, inkább csak sejtetve, mint hangsúlyozva,,

Művészetének egyik ismertetője, Gerő Ödön ezt irta róla:
" Bőven adott teljesülést, de nem teljesített mindent, amire hiva-
tottsága kötelezte "o Sz a vélekedés alaptalannak látszik,mert 7á-
gó Pál olyan nagy teljesítőképességű, erős akaratu és fáradhatat -
lan termékenységü művész volt, aki ha többet vagy mást akart vol-
na, mint amit teljesített, azt is megvalósította volna, S hogy va-
lóban telt volna rá az erejéből azt minden alkotásának magas fe -
szültsége meggyőzően bizonyítjao Több "nagyszabású" feladatot ka-
pott éa mindegy:cet fényesen meg is oldotta. /Peszty irpád körké-
pén a lovasrohamot, a Bem-Petőfi körképén a lovascsapatokat, a pá-
rizsi világkiállítás magyar pavillonjának falára pedig: « A magyar
huszárság diadalutja "-t Ő festette„/ Egyetlen olyan festői prob-
léma elől sem hátrált meg, melynek a megoldását nagyigényü, magas-
rendű művészi ambíciója fontosnak tartotta,

Mindenü; képe a lelkére szabott téma maradéknélküli meg-

valósítása: a felette lebegő hangulati értékekkel - a realitás li~

rai mellékzöngéjeként és kompoziciójának mindig megfelelő mértékű

megfogalmazásávalo Tehát, ha igy van rendjén: bájos idillikumként



megjelenítve, avagy a monumentális ódái szárnyalásu pátoszával,

hüvészi képzelete idő és tér végtelenjeit járja: történelmi és

tájképeibeno Mi maradt volna hát ki életmüvéből, ami az emiitett

megjegyzést jogosulttá tehetné? A fent idézett megjegyzés még a

p5rt is tarthatatlan, mert a művész nagysága nem az u,n, "nagysza-

bású" témák müvelésében, hanem bármilyen téma magasrendü művészi

megoldásában rejlik, A. csendélet pl, nem monumentális téma és még-

is halhatatlanitotta Césanne-to Vágó Pál is magas művészetté ran-

gositotta minden témáját„

És most lássuk, mikről beszél gazdag sorozatú képei kö-

zül egynéhányo

Jászapáti-i táj.o. Gazdag kompozició, amelyben mintha min-

den jász tájszépséget összegezni akart volna romantikus lelkületű

mestereo A kép közepén hatalmas akácok festői csoportja sudárzik

a magasba, hogy a mögöttük lévő ligetes tanya bájos nyugalma - az

ellentéthatás törvényénél fogva - még inkább kitűnjék0 Az előtér-

ben nyári zápor verte ut vonul, melynek tócsagos kátyújába egy két

lovas szekér ragadt bele ugy, hogy se ti se tova» Még egy ló* fogő-

dik a vesztegelő kocsi eléo Bizonyára egy közeli tanya gazdájának

a segitségekéntj aki térdig felkötött gatyában szorgoskodik a fo-

gat elinditása ügyébeno B jelenetet sztoikus nyugalommal szemléli

egy botjára támaszkodó juhász0 Hatalmas birkanyája a kép jobb fe-

lében terül szét, jóiztien harapdálva a tarkavirágos mezőnek eső -

tői megzsendült füvét„ Az ég jobb felét az esőpárán átszürődő nap-

sugarak csillogtatják meg lágyan elmosva a végtelenbe vesző hori-

zontot o Felette délibábosan lebegnek a szétszórt facsöpörtöko

A magyar huszárság diadalutjao Ha a magyarság lóra ter-

mett nép is, ki magyar lehet a legbravurosabb mégis? Ki más, mint

a magyar rónaságon termett csikós! Ezért vannak - a tejút, a hadak

utjaként - a levegőbe komponált huszárok harcraseregiése és ferge=

teges rohama alatt megfestve a ménest terelő csikósok„ Bravúros

lovasteljesitmények*ábrázolására csak ilyen bámulatos rajzbravur

és kompozició a méltó„

Szeged szebb lesz, mint voltQ Magyar arcok és magatar=»

tások csodálatos együtteseo Mindenik arcon ott ül a lélekoA pus!s~

titó munkájában elfáradt viz lomha hömpölygése, összeroskadt há- •

zak romhalmazai, a partrakerült holmiknak tarka egyvelege,a cső=

nakokban és a parton didergő otthontalanok megrenditő csoportra-

sulásai s e nyomoruság szemlélőinek tömör tömege, mind » mind a

művész hatalmas erejű es Hibátlan biztonságú rajztudásáról tanu»=
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kodnak, amellyel a szinek kifejező ereje méltó versenyre kel.

Menekülők. Amellett, hogy jász viselet- és tipustanul-

mány, két elkülönülő világ megható kibékitése is, minek biztosi-

téka a jász lelkület részvétele és vendégszeretete a sorsüldözöt-

tekkel szemben. Mennyi báj és kedvesség ömlik el az ételt kináló

jász menyecske rokonszenves szép arcán! A kedveskedő kinálásnak

férfias nyomatékot ad a gazda, családjával együtt.

Monumentális méretű történelmi festményei /Budavár visz-

szavétele 1849-ben, Magyarok Kiev előtt, stb./ külön tanulmányt

érdemelnek.

Igen sok rajzot készitett az " Osztrák-Magyar Monarchia

Írásban és képben N cimü sorozat részére is. Ezekben nemcsak,, a

Jászság, hanem a Bakony, Sárköz és Matyóvidéic népéletét is megele-

veniti bravúros rajzkészségével.

Vágó Pál emlékét ápolni kivonjuk azzal, hogy szülőházá-

nak falára emléktáblát helyezünk a Tanács segítségével. S ezzel

egyidejűleg a házban müveiből kiállítást rendezünk.

Csete Balázs

MIZO GAZDASÁGI KUTATÓ MUNKA
A KARCAGI SZIVÉN

Hazánk termésátlagai az első és a második világháború

között az országos statisztika adatai szerint alig emelkedtek.

Volt ugyan már akkor is mezőgazdasági kutatás, voltak európai vi-

szonylatban is elismert s ma is működő kiváló mezőgazdasági szak-

embereink. Ezen időközben kerültek termelésbe a még ma is fontos

szerepet játsző uj nemesitett növényfajták, mint a bánkuti 12ol. ,

Pleischmann 481. őszi buzafajták, a lovászpatonai rozs, a hatvani

3o8. tavaszi árpa, a Pleischmann zab, a Pleiechmann korai lófogú

kukorica. A talajmüvelés, az istállótrágyázás és a műtrágyázás te-


