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Sok eredeti Kossuth Lajos fotográfi a kering szerte 
az országban, köztük található dedikált is. A 
Rákospalotai Múzeum fotóját azonban nemcsak 
Kossuth eredeti aláírása teszi különösen érté-
kessé, hanem annak a személye is, akinek az idős 
kormányzó dedikálta a fényképet. A fotográfi át 
Madarász Viktor kapta 1877-ben Kossuthtól, 
aki akkor a Turin (Torino) melletti Collegno al 
Baraccone-ban élt.1

A Madarász famíliában a korai időktől ural-
kodóak voltak a haladás eszméi. Viktor atyja, 
András a reformpártiak oldalán álló jogvég-
zett ember volt, mint a csetnek-pécsi vasgyári 
egyesület egyik alapítója és igazgatója, a hazai 
iparfejlesztést is nagymértékben előmozdította. 
Az atyai példán fölbuzdulva az ifj abb Madarász 
András és testvére, az ekkor alig tizennyolc éves 
Viktor is beállt a honvédseregbe. Ahogy leánya, 
Madarász Adeline mesélte az ötvenes években, 
a vézna fiú, aki ekkortájt még joghallgató volt 
Pozsonyban, hogy idősebbnek, erősebbnek tűnjék, 
nemzeti színű, bojtos cseréppipát szorított a fogai 
közé, lássák mennyire érett katonának való ember. 
Ennek ellenére a sorozóbizottság mégis kiszúrta 
fi atalságát s gyengeségét és haza akarta küldeni. 
Erre ő sírva fakadt, mire megsajnálták és mégis 
besorozták közkatonának.2

Madarász Viktor a szabadságharc bukása 
után egy ideig Csetneken bujdosott, majd foly-
tatta jogi tanulmányait, ám ezzel egy időben 
már a festészet iránt is érdeklődött. Ilyen előé-
let után nem csodálkozhatunk, ha később, érett 
művészként, képeinek témáit a magyar történe-
lem ‚rebellis’ korszakaiból merítette. Közismert, 
történeti tárgyú képeit ismerve, természetesnek 

tűnik a művésznek az a törekvése, hogy lefesse 
korának legnagyobb élő magyarját, a száműze-
tését Itáliában töltő Kossuthot, akit személyesen 
is ismert. 1877-ben elküldte neki a Petőfi  halálát 
ábrázoló műve olajnyomatát, cserébe azt kérve, 
hogy a kormányzó küldjön neki egy fényképet, 
amely alapján ő megfestheti arcvonásait. Kossuth 
teljesítette kívánságát és elküldte a fényképet egy 
kétoldalas levél kíséretében, amely így hangzik:

„Collegno (Al Baraccone)

Martius 14. 1877

Uram Barátom!

Igen igen kedves meglepetésben részesített Ön 

nagy művészi becsű ajándokával. Fogadja legjobb 

legőszintébb köszönetemet, amelynek kijelentésével 

azért késtem ekkoráig, mivel kívánt fénykép elküldése 

nállam megvallom nem könnyű feladat vala.

Nékem hóbortjaim közé tartozik, hogy arczom 

megörökítése ellen különös ellenszenvet érezek, ollya-

nynyira, hogy ha csak absolute kényszerítve nem 

vagyok reá én nem tudom magamat semmi „posir-

zássokra” elszánni. 

Még az én jó fi aim is hiában unszolnak évek óta, 

hogy vegyem kedvükért igénybe a Nap e hamis suga-

rait. Nem tettem, mert jól vagy rosszul, de nekem úgy 

látszik, hogy ez alatt mindig egy kis hiú gyarlóság 

rejlik, ami nem jól áll a férfi nak. 

Aztán magasabb alapja is van nálam az ellen-

szenvnek. Ha én művész volnék (fájdalom, nem 

vagyok), én sohasem vesztegetném agyam promet-

heusi szikráját arra, hogy akármely halandó ember 

romlandó arcvonásait feltartsam az utókor számára, 

hanem igyekezném vonásokat találni fel (a mint Ön 

művész keze „Petőfy halálánál” tevé), melyek az esz-

mének adnak alakot, ‚s vagy egy tény értelmét, vagy 

egy egész életerkölcsi irányát jellemzik az arc voná-
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1  1874. márciusában, több mint tíz év után felmondta torinói bérlakását és a város melletti Collegno al Baraccone-ban vásárolt két holdnyi 

kertet, rajta házzal és odaköltözött. (Kossuth 1884-ig lakott itt.) http://kossuthkor.uw.hu/src/kepekkossuth.htm – 2013. március 2. 

2  Székely Zoltán: Madarász Viktor 1830-1917. Kiállítási katalógus tanulmánnyal. Fővárosi Képtár. Budapest 1952. 9. o.
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saival. A mi porból lett, hogy porrá 

legyen, az ne bitorolja a maradan-

dóságot, melyre csak tetteknek ‚s 

eszméknek van igényük.

Hát biz én, mi tagadás benne, 

kissé meghökkentem a szerény 

kívánság felett, mellyel Ön becses 

ajándékát kisérte, minthogy a 10 

év előtt haza vándorló Magyar 

Légionariusok szorgolására történt 

fényképezés óta én nem szolgáltam 

s e m m i  p h o t o g ra p h  g é p n e k 

objektumul, tehát sem új, sem 

régi arczkép nem volt birtokom-

ban. már törtem a fejemet, hogy 

miként szánjam reá ősz fejemet a 

«posírozási” vállalatra. Ha nem a 

míg haboztam megjött a Czeglédi 

«force majeure” és ketté vágta a 

gordiusi csomót.

Fel használtam az alkalmat 

(gondolom az utolsót életemben) 

egy kissé nagyobb példányt, de 

csak is egyet készíttetni Önnek számára, mellyet 

van szerencsém ide rekesztve át küldeni: nem mint 

viszonzást Ön nagybecsű ajándékáért (mert az én 

küldeményem becstelensége ezt a gondolatot kizárja), 

hanem, hogy kivánatát teljesítsem; ‚s hogy ezzel több 

alkalmat nyújtsak Önnek az arczok mulandósága 

feletti elmélkedésre, ha ugyan érdemesnek tartotta 

Ön megtartani emlékezetében azon Kossuth Lajos 

arczát, a kinek szerencséje volt 18 év előtt Önnek 

társaságában a Versaillesi képcsarnokot meglátogatni, 

‹s ott a Nápolyi Bourbonok királyilag superlativ 

majomiságában gyönyörködni, a mely oly hatalmasan 

illusztrálja Darwin leszármazási elméletét. 

Ha még élni találnék(??!) a Párisi jövő kiállításig, 

örvendenék a gondolatnak, hogy ott Önnek műveiben, 

mint magyar büszkélkedhetném, ‚s tán módomban 

lehetne Önnel még egyszer az életben kezet szorí-

tani; szóval is biztosítva Önt nagyrabecsülésemről, 

mint arról, hogy Ön nekem becses ajándékával igaz 

örömet okozott.

Üdvözlöm Önt barátilag

Kossuth”

A levelet először a Vasárnapi Újság 1877. ápri-
lis 1-i számában publikálták. Madarász, a portré 
alapján még az abban az évben megfestette 

Kossuth Lajos fényképe 
1877-ből

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE



60 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM    2016. FEBRUÁR 

Kossuthot. Ezt a festményt a Magyar Nemzeti 
Múzeum őrzi. 1907-ben is készített egy idős 
Kossuthot ábrázoló festményt, ezt és az eredeti 
fényképet a Rákospalotai Múzeum őrzi. Ezek 
1960-ban, a művész lányának, Madarász Adel-
ine-nek ajándékaként kerültek a gyűjteménybe. 
Magából a fényképből egyébként több, mint 100 
példány készült, a levélben említett ceglédi „force 
majeure” (kényszerhelyzet) kapcsán.  Az történt 
ugyanis, hogy 1876. december 27-én Kossuthot 
Cegléden országgyűlési képviselővé választották, 
de nem fogadhatta el a mandátumot. 1877. január 
24-én a collegnoi házban fogadta a ceglédiek 
küldöttségét, a „turini százakat”.  Ismét részle-
tesen megindokolta, miért nem térhet haza, de 
elkérte a névsort és megígérte, hogy mindenkinek 
dedikált fotót küld.

Visszatérve Kossuthnak azon kijelentésére, 
hogy arca „megörökítése ellen különös ellenszen-

vet” érez és csak akkor veszi igénybe a napnak e 
hamis sugarait, ha kényszerítve van rá…. Nos, ezt 
a kijelentését ne vegyük komolyan, mert egészen 
jól dokumentált az élete dagerrotípiákon, fotó-
kon is. Már 1841-ben készítettek róla Pesten egy 
dagerrotípiát Jacopo – mások szerint Giacomo 
– Marastoni mester műtermében. A kép Kos-
suth Lajost és sógorát, Ruttkay Józsefet, valamint 
Both Pált örökítette meg, azonban sajnos a 
Debreceni Egyetemi Könyvtár Kézirattárában 
őrzött  dagerrotip lemezről a kép már teljesen 
eltűnt.3  Legrégebbi, ma is látható képe 1852-
ben, Londonban készült.4  Amerikában róla és 
Pulszky Ferencről készült 17 dagerrotípia 1852-
ben.5 És így tovább… A ceglédi Kossuth Lajos 

Múzeum egy 2009-ben megrendezett kiállításán 
25 különböző, válogatott fotográfi át mutattak be. 
Az utolsó fénykép a ravatalon készült az elhunyt 
kormányzóról.6

Végezetül álljon még itt, hogy az első magyar 
hangfelvétel is Kossuth Lajos hangját őrzi. Az 
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őrzi 
azt a két fonográfhengert, amelyekre Kossuth 
Lajosnak az aradi vértanúk emlékművének fel-
avatására szánt ünnepi beszédét rögzítették. A 
hangfelvételt két pesti vállalkozó, Felner Károly és 
Barna Tivadar készítette 1890. szeptember 20-án 
Torinóban.7 És ha még másfél, két évvel tovább 
él, nagy eséllyel róla készült volna az első magyar 
fi lmfelvétel is…

3  L. Baji Etelka: MARASTINI-DAGERROTÍPIA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN.  FOTÓMŰVÉSZET 2002/5-6. XLV. ÉVFOLYAM 5-6. 

SZÁM. http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/200256/marastinidagerrotipia_a_magyar_nemzeti_muzeumban (2016. 02. 12.)

4  Kossuth-fotók Cegléden, 2009. szeptember 14. MTI -  http://multkor.hu/20090914_kossuthfotok_cegleden  - 2016. február 15.

5  Cs. Lengyel Beatrix: AZ ITÁLIAI MAGYAR EMIGRÁCIÓ FÉNYKÉPEI (Szemelvények egy doktori dolgozatból) FOTÓMŰVÉSZET 2004/3-4. 

XLVII. ÉVFOLYAM 3-4.. SZÁM. http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/200434/az_italiai_magyar_emigracio_fenykepei (2012. 02. 12.)

6  Kossuth fotók Cegléden …

7  A magyar hangrögzítés történetének első dokumentuma.  Kossuth Lajos hangja fonográfhengeren

http://mek.oszk.hu/kiallitas/kossuthhangja/html/nyito.htm

Madarász Viktor: Kossuth Lajos 
(97*70 CM, OLAJ, VÁSZON, 1906.) 
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