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A M A G Y A R S Z A B A D S Á G H Ő S Ö K 
FESTŐJE 

Irta: ifjú dr. Entz Gyula 

A T I Z E N N Y O L C A D I K század Európa történelmében aránylagos 
nyugalmat, megpihenést jelentett . Ennek a kornak említése 
eszünkbe ju t t a t j a a gáláns, könnyed rokokó életet, a púderes, 

bodros hajzat alat t édeskésen mosolygó arcokat, a királyi ud-
varok szigorú et iket t jét . Mindezek azonban jórészt csak külső-
ségek, melyek ugyan feltünnek, de nem fontosak. A XVII I . 
század sokkal többet j e len te t t : hiszen ezek az évek — a fel-
világosodás évei — gyökeresen átalakítot ták az európai embert. 
A felvilágosodást nem szabad csupán elvont elméletnek tar-
tanunk, melyen egyes nagy elmék töprengtek és kicsinyes epi-
gonok rágódtak. A felvilágosodás ugyanis új európai szellemet 
teremtett , melyet már semmi szál nem fűzött a középkorhoz. 
Az újkor indult el a XVIII . században az élet egész vonalán 
hatalmas lendülettel, vakmerő önbizalommal. Érdekes, hogy az 
a Franciaország, mely a gótika kul túrájában a középkori lélek 
transzcendentális világszemléletét oly maradéktalanul és klasz-
szikus nagyszerűséggel fejezte ki, ugyanaz a Franciaország 
szakítja el először teljesen a középkor egyre gyengébb szálait 
és muta t új u takat és célkitűzéseket az európai ember számára. 
A középkor épúgy, mint az újkor a francia lélekben kristályo-
sodott ki s egész Európát rövid idő alat t magávalragadta. A nagy 
francia forradalom ennek az új életnek véres keresztelője, mely 
egyúttal megadta a régi világnak a végső, halálos döfést. Alig 
egy-két évtized mulva már egész Európa visszhangozza a francia 
forradalom eszméit s a X I X . század embere már a szabadság, 
egyenlőség, testvériség jegyében gondolkozik, harcol, dolgozik, 
él és ezekért hal meg. 

Vajjon a Franciaországban kiteljesedett újkori szellem 
mennyiben ha to t t a magyar életre és műveltségre? 

Köztudomású, hogy a magyarországi kul túrát milyen erősen 
befolyásolta a németség. Ennek a hatalmas szomszédnak fejlett 
és nagykiterjedésű műveltsége különösen a nemzeti királyság 
megszűnése óta mind szorosabban fonta á t a meggyengült, 
súlyos csapásoktól szenvedő magyar életet s hatóerejének csúcs-
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pontját éppen a XVII I . században érte el. Ez a körülmény a 
magyar nemzeti kultúra önállóságát, sajátos lényegét komolyan 
veszélyeztette, de egyben igen értékes erők forrása is lett . Mióta 
a nemzeti királyokat az idegen eredetű és érzelmű Habsburgok 
váltották fel, azóta a nemzet és király közt állandó nézeteltérés 
és feszültség uralkodott . Egyik sem tudta megérteni a másikat 
s egyik sem tekintet te magáénak a másik sorsát. A magyarság-
nak keservesen kellett tapasztalnia, hogy a Habsburg birodalom 
nem akar őérette áldozatot hozni, sőt még abból is ki szeretné 
forgatni, amije megmaradt . Nem lehet tehát csodálkozni, ha az 
állandó ellentétek már a XVII . század elejétől kezdve sorozatos 
harcokban robbantak ki. Bocskay Istvántól II. Rákóczi Ferencig 
minden küzdelem a magyar szabadságért tör t ki. A magyar 
szabadság pedig egyszerűen a saját tulajdon jogát, szentségét és 
sérthetetlenségét jelentette, soha el nem múló ragaszkodást 
ahhoz, amit vérrel, verítékkel megszereztünk és magunkévá 
tet tünk. A magyar a németben az elnyomót lát ta s ezért lelke 
mélyén annak kul túrájától is idegenkedett. E körülményt azon-
ban nem szabad pusztán politikai okokra visszavezetnünk, 
mert akkor hiányos eredményt kapnánk. I t t elsősorban lelki 
különbségekről van szó, mely legfeltűnőbben abban mutatkozik, 
hogy a magyar ízlés mindig ösztönösen elfordult a némettől. 
A homályos, dagályos, zavarosságra hajlamos, festői forma-
nyelv soha nem talált hazánkban teljes visszhangra. Aki egy 
német gótikus vagy barokk templomot egy ugyanebben a stílus-
ban épült magyarországi templommal összehasonlít, az azonnal 
kézzelfoghatóan érezheti a két ízlésnek egymástól való tekin-
télyes és lényegben eltérő távolságát. A német kultúra tagad-
hatatlanul nagy befolyása ellenére is nyugodtan kimondhatjuk, 
hogy a magyar formanyelv, ízlés és lélek közelebb áll a latinhoz, 
mint a germánhoz. Ez a megállapítás természetesen csak a latin 
és magyar ízlés bizonyos rokonságára és nem azonosságára 
muta t rá. Mikor tehát egyik oldalon lát juk a magyar-német 
politikai és lélekalkatbeli ellentétet, a másikon pedig a szabad-
ságot hirdető, ízlésben is közelebb álló, új francia szellemet, 
akkor magátólértetődőnek fogjuk tartani, hogy ez utóbbival 
szemben a magyar élet nem viselkedhetett közömbösen. Már a 
XVII I . században erősen hódítottak nálunk a francia felvilágo-
sodás eszméi különösen főúri körökben. Újabb tudományos 
kutatások rámuta t t ak arra is, hogy a francia forradalom vihará-
nak szele hazánkban is felborzolta sokak lelkét s lassan mozgásba 
hozta a rendi Magyarország megmerevedettnek látszó életét. 
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Igen érdekes, hogy az ú jabb magyar irodalmat az úgynevezett 
franciás iskola indítja meg, mégpedig nem is hazai földön, hanem 
Bécsben, a királynő udvarában éppen azoknak a magyar test-
őröknek lelkes munkássága révén, akiket a német kultúra akart 
magának meghódítani. Ez a tény több, mint szimbolum, mert 
világosan utal arra, hogy a magyar lélek felismerte helyzetét 
s ha még félénken, hiányosan, bizonytalanul is, de elindult az 
új fejlődés ú t ján . Az 1790-ben elkezdődő, hosszú időszakoktól 
megszakított reformkor több mint félszázados küzdelmei mögött 
nem nehéz felismerni a francia szellem indító- és mozgató-
erejét. Ezt még akkor sem tagadhat juk, ha bevalljuk, hogy a 
nagytömegek tébbé-kevésbbé értetlenül állottak az új világgal 
szemben s reformjaink is elkésve és tökéletlenül jöttek létre. 
A magyar élet mozgása és fejlődése annál is inkább a francia 
eszmék jegyében történt , mivel éppen Bécs képviselte egész 
Európában leghatározottabban a reakció gyűlöletes szellemét. 
Az a Bécs, mely az akkori felfogás szerint leginkább állt a magyar 
fejlődés ú t jában s mellyel szemben oly nehéz, századokon át 
tar tó harcot vívott a magyar szabadság gondolata. A X I X . 
században meg-megújuló francia forradalmak mind nagyobb 
visszhangra találtak hazánkban. Ezen egy pillanatig sem csodál-
kozhatunk, hiszen a franciák a szabadság jelszava alat t küz-
döttek. S ennek a szónak : szabadság, akkoriban Magyarországon 
különösen sajátos varázsereje volt, melyben benne remegett a 
nemzetnek egy jobb, igazabb, magyarabb élet után érzett minden 
sóvárgása, kiolthatatlan, tüzes vágya. Mikor pedig 1848-ban 
Bécs merev és kétszínű magatartása következményeként kenyér-
törésre került a sor, a régi szabadságharcok szelleme ragadta 
magával a lelkeket. A magyarság szét akarta feszíteni az el-
nyomatás fojtogató bilincsét és maga akart úr lenni a maga 
portáján. Ez és csakis ez volt minden magyar szabadságharc-
nak törekvése és célja. Igy lett a hagyományos magyar maga-
tar tás 1848-ban a franciák által elindított új eszmék időszerű 
megnyilatkozása. A felszabadulás lázában égő nemzet hősiesen 
harcoló, fiatal honvédjei között ott találunk egy 18 éves fiút is, 
aki csak könnyeinek köszönhette, hogy gyenge testalkata ellenére 
bevették katonának. Ez az if jú : Madarász Viktor. 

Nemes ember fia, aki pályáját tanulmányokkal kezdte. 
1848-ban szívvel-lélekkel te t te kockára életét a hazáért, a magyar 
szabadságért. A horvátok, oroszok és németek fogságát szen-
vedte el. A világosi fegyverletételig szolgált. A szabadságharc 
lobogó lelkesedése és bizakodó reménye egy jobb jövőben egy-
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szerre omlott össze. Véres bosszú, rideg önkény, idegen uralom 
nehezedett a nemzetre. A szertelenül lángoló optimizmust keserű 
kiábrándulás követte. Dacba merevedett ajkakkal, ökölbe-
szorított kézzel, de hazájáért minden áldozatra képes szívvel 
jár ta akkor rögös ú t j á t a magyar ember. A fiatal Madarász 
rövidesen abbahagyja a jogászkodást és az ifjúi szenvedéllyel 
átélt dicsőséges és fájdalmas napok emlékét magába zárva, 
forrongó lélekkel Bécsbe ment festeni tanulni. Nem lehet csodál-
kozni, hogy Waldmüller Ferdinánd akadémikus szárazsága és 
édeskés szentimentalizmusa az elkeseredett 48-as magyart nem 
tudta lekötni. 1856-ban Párizsba költözik s az École des Beaux 
Arts egyik kisebb jelentőségű mesterének: Léon Cognietnek 
tanítványa lesz. 

Amint Franciaország lett a XIX . század Európájának 
politikai és szellemi ú tmuta tó ja , úgy vált az ország szíve: Párizs 
a művészetek hatalmas vonzóerejű középpontjává. I t t bon-
takozott ki a század első felében legkáprázatosabban, mindent 
magával sodró lendületében a romantika. Valóban a párizsi 
irodalom és festészet hozta létre a X I X . század legsajátosabb, 
legkifejezőbb, lelkéből lelkedzett művészi alkotásait. Az emberi 
szellem szabadságának szenvedélyes tüze épúgy égett Hugo 
Victor regényeiben, Bérenger költeményeiben, mint Delacroix 
félelmetes erejű festményein. A romanticizmusnak ez a fel-
fokozott, szenvedélyes dinamikája csak Franciaországban ér-
vényesült a maga teljességében. A költői képzeletnek multba-
merülése és a romantikus történeti érdeklődés az új művészeti 
hitvallás szerves következménye volt. Igy született meg francia 
földön a történeti festészet, mely a mult puszta ábrázolásán 
messze továbbmenve, azt a jelen képzeteivel, érzelmeivel és 
szenvedélyével tölti meg. A megjelenítésnek ez az újszerűsége 
és nem a tárgy jelentette a romantikát a francia művészetben. 
Elképzelhető, hogy mikor Madarász hazafiúi bánattól teli szívvel, 
a bécsi akadémizmustól idegenkedve ebbe a párizsi légkörbe 
érkezett, mennyire kedvérevaló, milyen lendületes művészi él-
mények öntötték el lelkét. I t t a szabadság hazájában akadály 
nélkül önthet te ki forrongó érzelmeinek minden keserűségét és 
erejét. I t t születtek képzeletének legizmosabb alkotásai: 1857-
ben Zrínyi Péter a fogságban, 1859-ben Hunyadi László siratása 
és Zrínyi Ilona a vizsgálóbíró előtt, 1860-ban Zách Klára, 1864-
ben Zrínyi és Frangepán, 1867-ben Dózsa György arcképe, 
1868-ban Dózsa népe. Ha még ezekhez hozzávesszük a Bécsben 
készült Kuruc és labanc, valamint az 1856-ban festett Bujdosó 
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álma című képeit, akkor első pillantásra feltűnhetik a tárgy-
választás azonossága. Madarász a magyar szabadság hősei felé 
fordult, az ő gerincességük, hazaszeretetük és szenvedésük 
ihlette meg a mester valóban művészi képzeletét. E festmények 
azonban távolról sem voltak egyszerű történeti jelenetek, mint 
Madarász magyar kortársainak képei. Azok könyvekből tanulták 
a multat és igyekeztek a külsőségeket gondosan megörökíteni. 
Madarász maga élte á t a történelmet s ez a személyes élmény 
48-as lelkének forró önvallomásaivá tüzesíti alkotásait. Az ő 
fájdalma remeg Hunyadi László menyasszonyában, az ő keserű 
bátorsága parázslik Zrínyi Ilona szemeiben, az ő dacos elhatá-
rozása lobog Dózsa György arcán, akit romantikus történet-
szemléletével a szabadság hősének és vér tanujának tekintet t . 
Arany János, Tompa Mihály, Vajda János allegóriákba öltöz-
te te t t önmardosó elkeseredésének méltó képzőművészeti ki-
fejezését találjuk e vérbeli tehetséggel megfestett vásznakon. 

Mert Madarásznak nemcsak mondanivalója új és költői, 
hanem a mélyen átérzett téma feldolgozásának szelleme és módja 
is. Kitűnő képességű festő volt. «Tehetségét semmi sem jellemzi 
feltűnőbben, minthogy mindjár t első műveiben egyenest rátalált 
önmagára s valóban annak adott hangot, ami bensejében élt. 
Nem kezdte utánzással, átvétellel, nem keresgélt, nem kísér-
letezett.» Lyka márolynak e szavai helyesen és jellemzően muta t -
nak rá a lényegre. Amint a tárgyválasztásban, éppen úgy a 
megjelenítésben is önmagából merített . Történeti képei nem 
kultúrhistóriai dokumentumok, hanem új festési elv megtestesítői. 
Komponálásának legfeltűnőbb s egyben magyar festőkortársai-
tól leginkább elütő sajátossága az alárendelés. Ez azt jelenti, 
hogy a képeken mindent a drámai lényeg fog össze egységes 
egésszé. Nem szabad azonban mégsem azt gondolnunk, hogy 
Madarász elnagyoltan dolgozott. Bármelyik képén tapasztal-
hat juk, hogy a festő a részleteket szépen, gondosan formálta ki, 
csakhogy ezeket a részleteket nem önmagukért festette, hanem 
zavartalanul bele tud ta illeszteni a kompozíció egészébe. Hunyadi 
László siratása című híres képén pl. pontosau ügyel az örökmécses 
finom, gótikus vereteire, a gyertyáról lecsepegő viasznak és 
Szilágyi Erzsébet tarsolyának megfestésére. Hogy ezek és sok 
más apróság mégsem szórják szét a figyelmet, annak az a mesteri 
fénykezelés az oka, amely ellenállhatatlan erővel vonzza a tekin-
te te t a drámai hangsúlyt jelentő holttest felé. A kivégzett hős 
testére tapadó fehér lepel a két gyertya sárgás fényét magába-
szívja s mintegy megsokszorozva árasztja ki magából. Úgy 
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tűnik fel, mintha nem is a gyertyából, hanem ebből a kísér-
tetiesen ragyogó halotti lepelből törne elő a fény s világítaná 
meg az anya és menyasszony fájdalmas arcát, az oltár fehér 
terítőjét s az éjbe borult templom sűrű sötétségét. Ez a vissza-
fojtot t szenvedélytől izzó fény maradéktalanul magábaolvasztja 
az összes részleteket s ezáltal a hangsúlyt egyedül a drámai 
mag : a tragédia kapja meg. A festői fénykezelés másik kitűnő 
példája Zrínyi és Frangepán című képe. A két «lázadó» utolsó 
óráit éli. Tágas teremben bilincsbeverve ülnek egymással szem-
ben. Mögöttük széles gótikus ablakon árad be a fény s szelíden 
aranyozza be a magyar szabadságvágy e két vér tanujának 
fejét. Mily kifejező Zrínyi kézmozdulata, mellyel csüggedt fiatal 
társának ka r já t megérint i! A szigetvári hős dédunokájának 
büszkén felemelt arcán végigsuhan a lenyugvó nap sugara s 
végigfutva a k inyuj to t t karon visszatükröződik Frangepán 
szomorúan megtört, szép fején. Zrínyi tekintetének és moz-
dulatának meleg bátorítására azonban felemeli szemeit: a két 
halálraítélt tekintete találkozik s egymásbaforr az ablakon be-
ömlő fény ragyogásában. Igy fonódik egybe a mozdulat tömör 
kifejezőereje a lélek belsejét feltáró megvilágítással. Kétség-
telen, hogy e festmények s Madarász többi, Párizsban készült 
alkotásai már tárgyuknál fogva is hatásosak, patétikusak. De 
ez a pátosz teljes mértékben illuziótkeltő éppen a költői el-
gondolás művészi s egyszersmind magyar festészetünkben új-
szerű kifejezésmódja által. Hogy hazai viszonylatokban mennyire 
kimagaslott többi magyar kortársai közül, az rögtön világossá 
válik mindenki előtt, ha meggondoljuk, hogy az 50-es, 60-as 
években nálunk Kiss Bálint, Kovács Mihály, Orlai Soma, Molnár 
József, Vizkelety Béla képviselték a legmagasabb színvonalú 
történeti festészetet. A felsorolt festők és Madarász között nem-
csak művészi képzelőerő, hanem festői érték szempontjából is 
mély szakadék tátong. Mert vajjon melyik egykorú magyar 
festőnél talál juk meg a Zrínyi és Frangepán nagyszerű térbeli 
felépítését, a Zrínyi Ilonát ábrázoló kép színárnyalatainak meleg-
ségét, finomságát, a Hunyadi László siratásának drámai fény-
kezelését, a Dózsa népének kísértetiességében is meggyőző páto-
szát, Dózsa György arcképének visszafojtott, lázadó szenvedélyét, 
egyszóval Madarász vérbeli romanticizmusát? Bizony a 48-as 
honvéd párizsi alkotásai előtt a magyar kortársak képeit szárazak-
nak és gyarlóknak lát juk, melyekből a költői lendület és az ú j 
festői képességek egyaránt hiányoznak. Igaz, hogy Madarász 
velük szemben lényegesen kedvezőbb helyzetben élt. Hiszen 
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Párizsban, az európai művészet akkori gyuj tópont jában alkot-
hatot t . Lá tha t ta a korabeli francia festészet remekeit, szabadon, 
megkötöttség nélkül önthette ki forrongó lelkét, élvezhette a 
párizsi műértő közönség elismerését s 1861-ben a párizsi Salonban 
kiállított műveivel aranyérmet nyert. Maga m o n d j a : «Nem 
akarok dicsekedni, de én voltam az első művész, nemcsak Magyar-
országon, hanem a monarchiában, akit ez a különös kitüntetés 
ért. És ez a siker egyszerre ismertté t e t t engem Párizsban, be-
ju to t tam a legelőkelőbb társaságokba. Akkor hivatot t magához 
Neuillybe a leghíresebb francia kritikus Théophil Gauthier. Az 
a Neuillyben töl töt t délután egy káprázatosan szép kört nyitott 
meg előttem. Minden csütörtökön hivatalos voltam a neuillyi 
konzulhoz, ahol Párizs irodalmi és művészi kiválóságai találkoz-
nak». Bizony iyen környezet és lehetőség egy magyar festőnek 
sem kínálkozott akkoriban s festészetünk különös szerencséje, 
hogy éppen egy elsőrangú magyar tehetség került Párizsba. 

Mert ne higyjük, hogy Madarász teljesen a francia művészet 
ú t jára lépett. Hogy a nagy franciáktól csak tanult , csak csiszoló-
dott és finomodott festési módja, de nem utánozta őket és nem 
lett azonos velük, éppen ez a körülmény teszi értékessé leg-
inkább magyar szempontból Madarász működését. Amint hidegen 
hagyta őt a bécsi akadémizmus szárazsága, éppen úgy távol állt 
tőle a francia romantika szertelen szenvedélye. Delacroix ezért 
nem tudo t t közelférkőzni lelkéhez. Pedig értet t ő még ennek a 
vezető romantikus lángelmének nyelvén is. Bizonyítja ezt Dela-
croix Louvreban őrzött «Marokkói zsidó menyegző» című 
képének hallatlan frisseséggel és zamatos franciasággal meg-
festett másolatvázlata. Nem a tudás hiánya, hanem ellenkezőleg : 
a tehetség ereje volt az oka annak, hogy nem dobta magát a 
francia művészet karjaiba. Vegyük csak szemügyre Zrínyi Ilona 
a vizsgálóbíró előtt című festményét. A hosszú ideig férfias ki-
tartással harcoló asszony két gyermekével árulás által fogságba 
kerül. A szabadságot jelentő Munkács vár falai közül az el-
nyomók főfészkébe : Bécsbe kísérik, ahol rideg arcok, irgalmat 
nem ismerő szívek, gyűlölködő tekintetek és reménytelen rabság 
vár ják. A hős anya szembekerül a száraz hivatalnokkal és a 
lelketlen katonával, akik mindenéből kiforgatják s még gyer-
mekeit is elszakítják tőle. Kell-e ennél hatásosabb, szenvedélye-
sebb esemény egy romantikus festőnek? Ebből a témából egy 
német romantikus művész érzelmes színpadi jelenetet csinált 
volna, egy francia pedig a szeretetnek és gyűlöletnek, hősiesség-
nek és kegyetlenségnek egyetlen kavargó lángolását vetet te volna 
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vászonra. És mit t e t t vele a magyar festő? Nyugodt, tágas, 
levegős csarnokot festet t s ebbe helyezte bele világosan, ért-
hetően alakjait , akik nem hadonásznak, nem érzelegnek, hanem 
egyszerűen csak élnek. De éppen ebben az életben rejlik a kom-
pozíció meggyőző varázsa és ereje. Az áruló magyar nemes 
szégyennelteli meghunyászkodása, az előtérben ülő osztrák 
tiszt hányavetisége, a kérdező hivatalnok rideg bürokratizmusa, 
a foglyokat kísérő katonák hivatalos nagyképűsége, mind meg-
annyi kitűnő jellemkép. Ezek között az emberek között áll a 
fogoly «rebellis», Munkácsvár asszonya és hős védője, két szép 
gyermek anyja egyenesen, keményen, f iát és leányát magához-
ölelve. Sötét ruhája és haja körülveszi sápadt arcát, melyre 
egyenletesen hull a fény. Ajkai dacosan összezáródnak, mélyen-
fekvő szemüregeiből nagy, lángoló tekintet tüzel. Ez az egyszerű, 
fenséges arc és ezek a beszédes szemek mágnesként vonzzák 
magukhoz a körülálló embereket. S ezek adják azt a feszült, 
drámai központot is, amely a festmény szemlélőjét is rögtön 
önkénytelenül leköti. Igy sűrítette össze a magyar festő egy 
akkordba az egész jelenetet és így adot t annak szertelen túlzások, 
fájdalmas fvonaglások, érthetetlen festői kaosz nélkül is értel-
mesen és mégis igazi belső átérzéssel mély lelki tar ta lmat . Az 
indulatoknak és a józanságnak ez a mesteri kiegyensúlyozottsága 
Madarászban nemcsak művészi, hanem egyszersmind magyar 
érték is. Hiszen a két végletnek éppen ez a kiegyenlítő ereje a 
magyar lélek egyik legjellemzőbb vonása. Amit Zrínyi Ilonát 
ábrázoló festményéről elmondottunk, azt lényegében minden 
Párizsban készült művére alkalmazhatjuk. Világos tehát , hogy 
Madarász volt az első X I X . századi magyar festő, aki a magyar 
lélekkel á t i t a to t t művészetet európai színvonalra tu ta emelni. 

Az 1870-ik év fordulópont a művész életében. Tizenötévi 
párizsi tartózkodás után Pestre költözik. Az ember azt hihetné, 
hogy ez a külföldön ünnepelt és k i tünte te t t festő, aki hozzá még 
a magyar történelem szabadsághőseit elevenítette meg, it thon, 
a hazai ta la jon még hatalmasabb lendülettel tör t előre. Nem 
így történt . A merészen felröppenő kezdet szárnyalása alább-
hagyott, ma jd teljesen elakadt. Ennek a döbbenetes fordulat-
nak okát nagyrészt a művészen kívül kell keresnünk. Nem a 
tehetség szűnt meg benne, hanem az azt érlelő, tápláló, ösztönző 
levegő enyészett el körülötte. A kiegyezés után Buda és Pest 
egyesültek s az így megerősödött város óriási iramban kezdett 
fejlődni. A X I X . században hatalmasan fellendülő ipar, technik. 
és nagyvárosi élet az újdonsült Budapestet is magávalragadta. 

Napkelet. II. 1 4 
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A lakosság száma ugrásszerűen megnövekedett s bizony az 
emberek is megváltoztak ebben az új helyzetben. A művészeti 
neveltség a közönség körében azelőtt is szűk téren mozgott, 
de a lelkeket az elveszett szabadság gondolata és a keserű el-
nyomatás érzése mégis fogékonnyá tet te az olyan művészi al-
kotások iránt, mint amilyeneket Madarász festett . Ha nem is 
látták benne az új művészethitvallást, a tárgy vonzotta őket. 
A fejlődő nagyvárosnak lakóitól azonban már távolállt a Bach-
korszak passzív rezisztenciájának hangulata. Inkább a jövő 
lehetőségei után érdeklődtek. A művészi élet ugyan szélesebb 
mederben indulhatott meg, de még mindig felületesen mozgott. 
Festőink német iskolázottságúak voltak s a még kritikátlan 
közönség ezekhez igazodott. A müncheni akadémia kitűnő 
technikájú, de könnyebb fajsúlyú historizmusa hódított tér t 
a magyar művészetben. — Ilyen körülmények közé került a 
kétségtelenül francia ízlést képviselő Madarász. Párizsban kör-
nyezetének minden eleme serkentőleg hato t t rá, Budapesten 
kiszaladt lába alól a talaj . A közízlés és közhangulat távolállt 
az ő lelkétől. Nem értették meg. «Körülbelül elszigeteltnek, sőt 
fölöslegesnek érezhette magát» — állapítja meg kesernyésen Lyka 
Károly. Mindehhez hozzájárult még 1873-ban a ty ja halála, aki a 
magaalapította virágzó pécs—csetneki gyárak tevékeny irányítója 
volt. Az üzlet minden terhe és nehézsége a kereskedelemben 
járatlan fiúra maradt, aki azonban minden erőfeszítése ellenére 
sem tudta megállani helyét mint kereskedő. Húsz év alat t el-
úszott a vagyon, a gyár, az üzlet s mikor a szükség ismét kezébe-
adta az ecsetet, a lobogó költői lélek nem találta meg már többé 
a megfelelő kifejezést. Madarász művészi pályafutása tula j don-
képen akkor ért véget, mikor Párizst elhagyta. Sorsa mintegy 
előképe Szinnyei-Merse Pál hasonló sorsának. 

A magyar szabadsághősök festőjének munkássága mégsem 
volt hiábavaló annak ellenére, hogy művészetünk fejlődéséből 
tulaj donképen kiesik s számbavehetően senkire sem hatot t . 
Nélküle nem lenne vérbeli romantikus festészetünk. Ő rátalált 
a X I X . század művészetének kútfejére : a francia szellemre s 
közvetlenül merített belőle. Emellett megtartot ta és először 
emelte az újkorban művészi magaslatra az igazi magyar lelket. 


