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Nemzetünk nagyjainak évfordulóit – legyen 
az művész, politikus, hadvezér, tudós stb. 
– kiállításokkal, kiadványokkal, érem- és bélyek-
kiadásokkal, konferenciákkal, szó- és írásbeli 
méltatásokkal, ünnepi programokkal ünnepeljük 
meg. 

A Rákospalotai Múzeum 2017. február 4-én 
nyílt centenáriumi kiállításán az intézmény saját 
Madarász-anyagán a  Magyar Nemzeti Galéria –
Szépművészeti Múzeum 4 festményével egé-
szítette ki. Madarász Viktor festőművész leánya 
Adeline, aki a kerületben élt hosszas tárgyalásokat 
követően 1960-ban az ekkor nyíló helytörténeti 
múzeumnak adományozta a nagy festő nála 
őrzött hagyatékát, amely a festményeken kívül 
a művész személyes tárgyait, dokumentációs 
anyagait tartalmazza. A Madarász-hagyatékból 
rendezett nagyszabású kiállítás az intézmény 
frissen kifestett, jól megvilágított 3 termében 
értő rendezéssel, tájékoztató szövegekkel került 
bemutatásra és 2017. június 30-ig tekinthető 
meg. Az emlékkiállítás mottóját Ligeti Antal fes-
tőművésztől kölcsönözték: „...hol a hősők művészi 

ecsettel megörökített dicső tettein felbuzdulhatna a 

késő utód...”

A nagyszámú közönséget a kerület alpolgár-
mestere, valamint Plesznivy Edit, a Magyar 
Nemzeti Galéria – Szépművészeti Múzeum 
művészettörténész-főmuzeológusa köszöntötte.  
A zenei műsorral kiegészített megnyitót, munkatársa 
Krasznai Réka művészettörténész-muzeológus 
tartotta, aki a közelmúltban Párizsban kutatta 

Madarász Viktor működését. Beszédében 
kiemelte, hogy örül annak, hogy nem csupán fest-
mények idézik a 100 éve elhunyt művész emlékét, 
de bútorai – szekrényei, asztala, széke – is bemu-
tatásra kerül, sőt az egykor általa viselt kabát is. 
A művész emlékének felidézését szolgálják 
továbbá azok a korabeli fotók, amelyek között az 
egyiket Kossuth Lajos dedikált a művésznek, míg 
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a többin a művész, pesti műteremháza,  illetve 
családtagjai tűnnek fel. Tárlóban szemlélhető 
meg a művész levele és több kiállításának doku-
mentációs anyaga. Budapesti és bécsi oklevelei, 
partecédulája, illetve őt a halálos ágyon megörö-

kítő rajz – az apja tehetségét öröklő – Adeline 
leányától. A tucatnyi fotó között szerepel annak 
a korabeli felvételnek a reprodukciója, amely 
a Szépművészeti Múzeumban a nemzet nagy 
fi ának ravatalát ábrázolja. Madarász Viktor tete-
mét oly módon rendezték el, mint az a művész 
Hunyadi László halála című híres festményén lát-
ható. A Magyar Nemzeti Galéria- Szépművészeti 
Múzeum kölcsönzése révén ennek a képnek a 
művész által készített kisméretű változata, illetve 
feleségének portréja és további két festményvázlat 
szerepel a Rákospalotai Múzeum emlékkiállítá-
sán. Tudnivaló, hogy 1859-ben a Hunyadi László 

siratása című művével érdemelte ki Madarász 
Viktor a Párizsi Szalon aranyérmét. Ez a műve, 
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illetve a Dobozi, a Zrinyi Péter és Frangepán Kristóf 

a bécsújhelyi börtönben, a Dózsa népe, a Zách Felicián, 

a Zrinyi Ilona a vizsgálóbíró előtt, a Kuruc és labanc, 

a Petőfi  halála, a Th ököly álma, a Zápolya Izabella 

stb. romantikus hangvitelű történeti festményei 
a nemzet sorskérdéseivel foglalkoznak. Ezeket a 
jobbára nagyméretű műveket a falon elhelyezett 
lapmonitoron láthatják a látogatók.

A kiállított anyagban a történeti festményein 
kívül portréival sikereket arató művész önarc-
képe, illetve a Madarász-család tagjainak arcképei 
láthatók, valamint George Washington, Kossuth 
Lajos és Keglevich gróf portréi. A Kolajev históriája, 
a Rákóczi a bécsújhelyi börtönben és a Csikósok című 

nagyméretű festményei szintén bemutatásra kerül-
tek. Ez utóbbi sejtelmes festménye az éjszaka a 
tábortűznél melegedő csikósokat ábrázolja. 

Madarász Viktor festőszekrénye. 
1855 körül készíttette párizsi műtermének 

berendezéséhez. 
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