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Újonnan induló rovatunk segítségével a múzeumok 
elefántcsonttornyát kívánjuk lerombolni a Tisztelt 
Olvasó előtt. Amint Önök, úgy magunk is gyak-
ran találkozunk az idejétmúlt, de nemrég még nem 
alaptalan felvetéssel: miért menjek a múzeumba, hisz 
diákkoromban már voltam; mi változott azóta? Mi 
újat mond az nekem? Beadtam a nagyanyám varró-
gépét, miért nincs kiállítva? Hol vannak a műtárgyak, 
amikor csak ritkán látjuk? Mi a sorsuk? Mit csinálnak 
azok ott a múzeumban? Mit csinál a muzeológus? Mi 
a műtárgy? Miből lesz a kiállítás?

A kiállított tárgyak előtt állva ugyancsak 
gyakran kézenfekvő a felvetés: miért épp ez? Mitől 
több a nálam otthon, a sufniban hányódó kacatnál? 
Hogyan válik egy átlagosnak látszó, használati 
tárgyból múzeumi műtárgy? Hányszor merengünk 
el egyik-másik tárgy, egy-egy fa vagy akár épü-
let előtt: ha ez egyszer megszólalhatna, vajon miről 
mesélne?

Azon muzeológusként – mint akinek az a 
feladata, hogy e három, egymással szoros genea-
lógiai kapcsolatban álló, a fővárosba kebelezett 
településnek tárgyi, szellemi örökségét, jelenét és 
jövőjét megalapozó, kulturális gyökereit megőriz-
zem, megszólaltassam, és Önök elé tárjam –, egy 
közös gondolkodásra, együtt cselekvésre hívom 
Olvasóimat.

Mostantól lapszámról lapszámra a Rákospalo-
tai Múzeum gyűjteményéből egy-egy műtárgyat 
szánok bemutatni, hogy nekem mit sikerült meg-
tudnom róla, hogyan jutottam el az egykori alkotó 
vagy éppen használó korán túlmutató üzenetének 
megfejtésére, szellemének megidézésére.

Arra kérem Olvasóimat, hogy amennyiben 
gondolataim felkeltették figyelmüket, esetleg 
egyik-másik tárgy kapcsán további történetek, 
adalékok vetődnek fel Önökben, ne restelljék azt 
haladéktalanul megírni számomra, ezáltal is gaz-
dagítva e három település közös szellemi, tárgyi 
kincsestárát, utódaik jövőjének zálogát. Ugyanezt 
kérem, hogy amennyiben jártukban-keltükben, ott-
honukban, képes albumaikban, emlékkönyveikben 
vagy éppen a kiskertben régen elfeledett tárgyra, 
emlékre vagy éppen történetre bukkannak, amely-
ről úgy gondolják, hogy az nem csupán az Önök 
számára érdekes, hanem egy közösség korjellemző 
lenyomata, távol- vagy épp közelmúltjának idézete, 
úgy ugyancsak keressenek bizalommal, akár e lap 
hasábjain, akár a Rákospalotai Múzeumban.

Tetemre hívás, avagy Zrínyi 
és Frangepán asztalának 
szellemidézése
Rovatunk indításaként egy antik, nemrég még 
az idő vasfoga által megviselt asztal szellemének 
megidézésére, történetének megfejtésére invitá-
lom Önöket. A nevezetes asztal, amely koránál, 
megjelenésénél fogva is kiérdemli a múzeumi 
gondoskodást, a védett műtárgyként való odafi-
gyelést, jelenleg a Madarász Viktor halálának 100. 
évfordulója előtt tisztelgő, mindezidáig egyedüli-
ként a Rákospalotai Múzeumban megrendezett 
kiállítás középpontjában áll.

A golyvával hangsúlyozott, esztergált baluszter 
asztallábakat virágmotívumos faragás díszíti; alsó 
végükön, a földtől mintegy 10 cm magasan sima 
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keret fogja össze. Az asztal rámáját a lábak 
csatlakozásánál gránátalma motívum-
mal hangsúlyozva, indás, virágos faragás 
díszíti, amely a hosszú oldalt szinte telje-
sen átfogó fiók előlapján teljesedik ki. A 
fiók, valamint azon tény, hogy az asztal 
fedlapját – a megmaradt pigmentek alap-
ján – türkiz és arany színvilágú, aprólékos, 
reneszánsz motívummal díszített, gyantás textilbe-
tét borítja, nyilvánvalóvá teszi, hogy egy historizáló, 
a 17. századot idéző íróasztallal állunk szemben. 
Arról egybehangzó az avatott szakértők véleménye, 
hogy e bútorstílus hazánkban a 19. század utolsó 
negyedében jelent meg.

Múzeumunk nyilvántartása, a leltárkönyv, 
valamint Madarász Viktor lányának, Madarász 
Adeline-nek 1960 áprilisában keltezett adomány-
levele egyértelműsíti számunkra, hogy ezen asztal 
Madarász Viktor hagyatékaként került a Rákos-
palotai Múzeumba. Történelmi festészetünk nagy 
alakja bécsi diákéveit követően, 1855-ben kezdett 
új életet Párizsban, bútorait – így a tárgybéli asz-
talt is – ekkor vásárolta. Tárgyunk párizsi eredete, 
valamint a 17. századot idéző stílusjegyei alapján 
kijelenthetjük, hogy XIII. Lajos korát idéző, neo-
reneszánsz asztallal van dolgunk. A muzeológiában 
kevésbé jártas személyek előtt is kétségtelen, hogy a 
nevezett asztal kiemelt figyelmet kiérdemlő, múze-
umi műtárgy egyrészt a maga tárgyi mivoltában, 
másrészt mint történelmi festészetünk vezéralak-
jához közvetlenül kötődő bútor.

Téved, aki azt gondolja, hogy e műtárgy eddig 
is hangsúlyozott jelentősége már nem fokozható, 
hisz annak legnagyobb szellemi értékére akkor 
derül fény, ha áttekintjük a festőóriás munkássá-

gát, legjelentősebb műveit. A nemzeti önállóság, 
a forradalmi szellemiség által a legvégsőkig fűtött 
Madarásztól szinte természetes, hogy nemzeti 
történelmünk, szabadságvágyunk nagy mártírjai-
nak sorában felidézi Zrínyi Péter (1621-1671) és 
Frangepán Ferenc (1643-1671) utolsó találkozását. 
Ők az 1663-1664. években az Oszmán Birodalom 
ellen vívott, győztes háború ellenére nemzetünket 
megalázó, vasvári békediktátumot aláíró I. Lipót 
császárral szemben szőtt Wesselényi-összees-
küvésben való részvételükért fizettek életükkel. 
Madarász Viktor hosszas előtanulmányokat köve-
tően, 1864-ben – a szégyenletes vasvári béke 200. 
évfordulóján – festette meg a Zrínyi és Frangepán a 
bécsújhelyi börtönben című, méltán híres munkáját. 
A mű valójában egy festői eszközökkel megidézett 
pszichodráma csúcspontjába avatja be a szemlélőt. 
A művész minden apró részletében a történelmi 
hűségre törekedett, így – a bécsi évei alatt Bécsúj-
helyen készült vázlatait követve – az 1671. évi 
kivégzés korához hű képet kívánt nyújtani.

A festő a két mártírt egy közös asztalhoz 
ültette, amely a tragikus esemény korát idéző 
XIII. Lajos reneszánsz modorában készült. Ez az 
az asztal, amely azáltal, hogy Madarász közvetí-
tésével Zrínyi és Frangepán szellemét is felidézi, 
méltán élvezi műtárgyaink közepette az egyik 
legnagyobb szakmai elismerést.

Madarász Viktor: Zrínyi és Frangepán 
a bécsújhelyi börtönben
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