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Markó Károly és köre

Katarina Benová és Sabine Grabner tanulmányai ré-
vén szlovák s osztrák kollégáik legfrissebb kutatá-
sait is hasznosíto! ák hazai művésze! örténészeink 
(Bellák Gábor, Dragon Zoltán és Hessky Orsolya) a 
Magyar Nemzeti Galéria október 2-áig látogatható 
tárlatának megrendezéséhez. Az o! ani múzeumok-
tól kölcsönzö!  képeken túl dán, cseh, katalán s me-
xikói közgyűjtemények, mifelénk eddig ismeretlen 
ritkaságai melle! , magyar és külföldi magánkollek-
ciókból is váloga! ak. Miközben Budapesten „Markó 
Károly és köre – Mítosztól a képig” címmel főleg 
festmények láthatók, bibliai s mitológiai témák, il-
letve történeti tájak tematikus csoportosításában, 
addig az esztergomi Keresztény Múzeum „Vázlat-
tól a képig” elnevezésű kiállításán, a művész rajzait 
mutatja be a saját gyűjteményéből. 

Markó Károly (1793-1860) apai és anyai ágon egy-
aránt német származású volt. A felvidéki születésű 
és a lőcsei evangélikus gimnáziumban ére! ségize!  
katolikus fi atalember előbb Erdélybe került és Ko-
lozsváro!  szerze!  földmérnöki diplomát, majd a 
pesti rajztanoda után a bécsi akadémián teljesíte! e 
ki festészeti ismereteit. Kezdetben térképészként 
dolgozo!  egy lublói birtokon, majd Esterházy László 
püspök rozsnyói uradalmában. A betléri kastélyban 
gróf Andrássy (III.) Károly családjával is kapcsolatba 
került. Szabad idejében rendszeresen akvarelleze!  
a festői környéken. Amikor végleg a művészi hiva-
tás melle!  döntö! , rövid kismartoni kitérővel Pestre 
költözö!  és nagybátyjánál, Schedel Ferencnél szállt 

meg, ahol ennek fi át, Toldy Ferencet is megörökítet-
te. Kiterjedt portréfestői munkássága melle!  eleinte 
úgyneveze!  „eszményi látképeket” alkoto! , majd 
fokozatosan eljuto!  a helyrajzi valósághoz hű távlati 
ábrázolásig. A kor romantikus szellemében bonta-
kozo!  ki érdeklődése a „történeti-földrajzi” emlékek 
iránt, így feste! e meg a pozsonyi várat kétféle nézet-
ből és – az iskolai tankönyvekből közismert képét 
– a Visegrádi panorámát is.

Itáliai tájképeket először Bécsben láto!  a Belve-
dere, közönség számára is nyito!  császári gyűjtemé-
nyében, másrészt tanárai vagy művésztársai o! ho-
naiban. Mediterrán vágyálmai a harmincas évek ele-
jén váltak valóra, előbb rövid fi renzei tartózkodása, 
majd római letelepedése idején, az évtized derekán. 
Négy éven át élt az „örök városban”, ahonnan egész-
ségi okok mia!  költözö!  csak tovább Pisába. Ekkor 
már a magyar földön hagyo!  családját is magához 
ve! e, mert sikerült biztos megélhetést teremtenie, 
beilleszkednie az olasz művészeti életbe. Alkalmaz-
kodó természete melle!  ezt rendkívüli nyelvtehet-
sége is nagymértékben elősegíte! e. A kortársai arról 
számoltak be, hogy a felvidéki és családi környeze-
téből hozo!  magyar, német, szlovák és morva négy-
nyelvűsége melle!  franciául, angolul és „különösen 
szépen latinul” is tudo! , ezért aztán az olasz nyelv 
elsajátítása sem jelente!  számára gondot. Azt is fel-
jegyezték róla, hogy kiválóan játszo!  fuvolán és a 
vívásban is sok elismerést szerze! . Az o! honául 
szolgáló Villa l’Appeggi ajtaja állandóan nyitva állt 

közeli és távoli kollégái, 
valamint széles baráti köre 
elő! . Rendszeresen ápolta 
bécsi és pesti szakmai s 
emberi kapcsolatait is. Két 
évtizedes távollét után, 
1853-ban tartózkodo!  is-
mét hosszabb ideig Bécs-
ben, ahol tisztelői valósá-
gos ünnepléssorozatban 
részesíte! ék. Hans Gasser 
szobrászművész ekkor ké-
szíte! e el gipsz mellszob-
rát, amelyet aztán fehér 
márványból is kifarago! . 
Markó halála után Ferenc 
József ezt a műalkotást a 
Magyar Nemzeti Múze-
umnak ajándékozta.

Wagner István

Markó Károly: Campagnai táj vándorokkal (1838) olaj, vászon


