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A XIX. század magyar festészetének nincs organi-
kus fejlődése; nem volt tradíciója, melyet az egyes 
festők folytathattak volna. Ha valaki tehetséget 
érzett a festészethez, annak külföldre kellett men-
nie, hogy valamely ottani irányhoz csatlakozva 
pótolja születési miliőjének művészetnélküliségét 
és tradiciótlanságát. Szükségszerűen elmaradt 
festőink természetesen konzervatív vagy legjobb 
esetben eklektikus irányok szolgálatába szegőd-
nek, de minél előbbre haladunk a XIX. században, 
annál inkább válnak képesekké progresszív irá-
nyok megértésére is.

Madarász az első festőnk, aki eljutott a 
romantikus festészethez. Ő előtte nálunk csak 
bécsi harmadkézből vett pszeudoklasszicista 
sémákat festegettek (Orlai Petrics Soma, Kiss 
Bálint). Madarász ezzel nem elégszik meg. Ott-
hagyja Bécset; ő az első magyar festő, aki Párisba 
megy. Itt Cognietnek, a Delaroche-tanitvány-
nak akkor nagyhírű műtermébe lép. Nagy híre 
dacára Cogniet festészete nem volt az akkori 
legjobb francia nívón, a Delacroix nívóján; a 
Dévéria-Delaroche-Cogniet-kör sok megtanul-
ható dolgot átvett ugyan a nagy mestertől, de 

lényegükben az ő törekvéseik mégis csak 
arra irányultak, hogy az uj kolorisztikus 
vívmányokat durván kiélezve tetszető-
sökké tegyék: megható, népszerűségre 
beállított történelmi képekben, melyek 
főleg az elnyomott népek múltjából való 
dicső tetteket ábrázoltak. Nagyon ért-
hető lett volna, ha Madarász, a 48-as 
forradalom katonája, a vidéki dzsent-
ricsalád sarja teljesen behódolt volna 
ennek az erősen tartalmi iránynak; hisz 
Orlai Petrics Somától Delarocheig is 
óriási volt már a lépés. De Madarász 
nem szolgáltatta ki magát teljesen ezek-
nek a pszeudo-romantikusoknak, akik 
pedig ekkor Párisban az általános köz-
tudat szerint modernek voltak (szemben 
az akadémikus Ingres-iskolával) . 
A jövevény magyarnak Delacroix, a még 
Franciaországban is izolált forradalmár 
úgyannyira tetszett, mint Delaroche; 
azt már persze nem tudta – és nagyon 
bátor embernek kell annak lennie, aki 
neki ezért ma szemrehányást tud tenni –, 
hogy Delacroix sokkal nagyobb festő Del-
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arochenál. Hogy egyáltalában volt fogékonysága 
Delacroix nagy kolorisztikus és kompozicionális 
problémái iránt is, ezért csak a legnagyobb cso-
dálattal adózhatunk az első Párisba kiszakadt 
magyar festőnek. Aki szeretné, hogy Magyaror-
szágon valamikor organikus, tradiciós és mégis a 
külföld összes vivmányait magába olvasztó művé-
szet lehetséges legyen, kell, hogy meghatottan 
álljon ama bájos kis kópia előtt, melyet Madarász 
az 50-es évek végén Delacroix Noces juives-je után 
festett és melyet Petrovics Elek, a Szépművé-
szeti Muzeumnak szerencsés kezű és történelmi 
érzékkel biró uj igazgatója nemrég szerzett meg a 
muzeum számára.

Madarász nagy festői tudását megtaláljuk 
az összes képeken, melyeket Párisban festett 
(1854-1870), de még sokkal inkább a vázlato-
kon, melyeket ezekhez a képekhez készitett. A 
képekbe magukba mindig belevegyül már az 
a tartalmi cifrázás, melyet a Delaroche-iskola 
oly fontosnak tartott. De ezektől nagyon köny-
nyen eltekinthet mindenki, akinek van érzéke 
kompozició ós festői kvalitások iránt. Hunyady 

László siratása című képén (1859, Szépművé-
szeti Muzeum) az oltárkendő vörös keresztje, a 
vérfoltok, a szinpadias lámpa és hasonló lokál-
koloritos rekvizitumok úgy válnak le a szépen 
összetartott vonalkompozicióról, a kitűnően 
megoldott sárgászöld-fekete szinharmóniáról, 
mint a rossz bőr a kigyóról. Aki pedig mégsem 
tud a kép előtt e néhány tartalmi elemtől eltekin-
teni, azt meggyőzi megragadóan monumentális 
és szélesen festett vázlata (Ernst-Múzeum), mely 
ezeknek teljes hijával van és amelyre egyszer 
egy hálás utókor úgy fog visszatekinteni, mint 

a magyar festészet kiindulópontjára. Hogy a 
Dobozy Mihály vázlatát (Ernst Múzeum) a 
maga impresszionista vadságával egy gömörme-
gyei fi atal ember festette a 60-as évek elején, azt 
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egyszerűen széditő elgondolni. Kitűnő maga a 
kép is (Madarász-család tulajdona); nincs ugyan 
oly impresszionista módon festve, mint a vázlat, 
de egyensulykompoziciója izgató és hatalmas. 
A sárgásszürke ég szinte felhasad abba az 
irányba, amerre a lovasok vágtatnak. A Zrinyi 

és Frangepán (1864, Szépművészeti Múzeum) 
baloldali csoportjának szürkerózsaszin-sárga 
szinkompoziciója méltó volna Couture-hez.

Mindezekkel a képekkel Madarász Párisban 
nagy sikereket ér el. A Hunyady László meg-
kapja a Sálon nagy aranyérmét. A Dobozy egyik 
példányát kiviszik Amerikába. Egymást érik a 
megrendelések; lefesti Th ierryt, Oliviert. Szere-
tik a személyét is. Intimusa a Gauthier-körnek. 
Teljesen és megértően benne él már uj hazája 
szellemi légkörében.

Ekkor gróf Andrássy Gyula miniszterelnök 
rábeszéli, hogy jöjjön haza; Madarász enged és 
visszatér Pestre (1870). Itt eleinte hideg közöny-
nyel, majd nyilt ellenségeskedéssel találkozik. 
A napilapok és folyóiratok kritikái egyhangúan 
túl merészeknek, túl realisztikusaknak, túl szi-
neseknek találják a képeit, hibáztatják a széles 
„franciás" ecsetkezelését. Madarász zavarban van, 
nem tudja, hogyan fessen. Elveszti a művészi 
talajt a lába alól; túlozza képein a már Párisban is 
zavaró tartalmi elemet, csakhogy hazafi asan has-
sanak. Most festi azokat a képeket, melyek miatt 
a régi konzervatív kritikusok mai realista utódai 
ugyanolyan bátran végeznek Madarászszal – de 
most már persze realista alapon – mint ötven év 
előtti őseik. Pedig még a legrosszabb képeinek is 
mindig vannak festői kvalitásai; hogy például a 
legrosszabbak és legkésőbbiek egyikét vegyük: 

a Petőfi  halóid-nak (1878, Ernst-Muzeum) táj-
képhátterében is sok van még a Dobozy Mihály 

nagyvonalú monumentalitásából.

Röviddel ezután (1880) Madarász kénytelen 
abbahagyni a festészetet, mert képei nem elég 
kinyaltak, nem elég rózsaszínűek és ezért nem 
kellenek senkinek. Ha kint maradt volna Párisban, 
szépen és érdekesen fejlődött volna tovább. Itthon 
rézkereskedésre kellett magát adnia. Ebbe bele-
bukott és késő öregségében, még nyolcvanhétéves 
korában is, fotográfi ák után kétszáz koronákért 
festette a portrékat, hogy éhen ne haljon.

Most halt meg, néhány hónappal ezelőtt. 
Amig itt élt köztünk, senki nem törődött vele. 
Jóformán senki sem tudta, hogy a legjobb magyar 
festők egyike volt. Senki sem tudta, hogy az a 
kultura, mely ezt az öreg honvédet izig-vérig 
áthatotta, a nálunk csak oly kevesek által – talán 
még csak Petőfi  által – átérzett, 48-as nemzetközi 
demokrácia kulturája volt,  mely a magyar mult 
legszebb emlékeihez tartozik.

Az írás eredeti megjelenése: Huszadik Század. Tizenkilencedik évfolyam XXXVII. köt. (1918. január-június) 230-232. o.
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„Leszek sehol – és mindenütt leszek” A XV. kerület temetőinek története című helytörté-

neti kiadványban a kötet szerkesztője tévesen azt állította, hogy Gerecze Péternek nincs 

emléktáblája. Ezzel ellentétben 2006-ban Gerecze Péter születésének 150. évfordulója 

alkalmából a pestújhelyi lokálpatrióták kezdeményezésére a XV. kerületi önkormányzat 

emléktáblát avatott a Pestújhelyi Általános Iskola falán.



Madarász Victor és Madarász Adeline, fénykép 1910 k.
A Rákospalotai Múzeum gyűjteményéből


