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A kiállítás 
 
A Szépmővészeti Múzeum Grafikai Győjteménye közel 600 litográfiáját és mintegy 

százötven, a mester invencióját ırzı, ám mások által kivitelezett, elsısorban 

könyvillusztrációként szolgáló fametszetét ırzi a 19. századi grafikatörténet egyik 

legkiválóbb képviselıjének. 2009-ben a Nemzeti Kulturális Alap által elnyert pályázati pénz 

biztosította a sürgıs restaurátori beavatkozást igénylı lapok állagmegóvását: a restaurátorok 

elvégezték a savas kartonok cseréjét, megtisztították az egyes lapokat, kijavították a 

győrıdéseket és szakadásokat. A pályázatban a múzeum vállalta, hogy kiállításon is bemutatja 

a munka eredményét. A Szépmővészeti Múzeum eddig háromszor, 1929-ben (Hoffmann 

Edith), 1953-ban (Vayer Lajos) és 1979-ben (Kapossy Veronika), rendezett monografikus 

kiállítást Daumier papírmunkáiból. Jelen bemutató aktualitását elsısorban az utolsó tárlat óta 

eltelt több mint harminc év adta.  

   
Részlet a kiállításból 

 

A múzeumi kollekció legkorábbi Daumier lapjai politikai karikatúrák, melyeket a mővész 

Charles Philipon megrendelésére készített, és La Caricatur, illetve a Le Charivari címő 

szatirikus lapokban jelentek meg. Az elsıdleges célpontot a „körtefejő” Lajos Fülöp, a polgár 

király jelentette, de a hatalmát kiszolgáló politikusokat és képviselıket is kifigurázta a 

mővész. Legismertebb karikatúrái a sajtó-és a szólásszabadság védelmében születtek.   

Az 1835-ben bevezetett szigorúbbá sajtótörvények miatt Daumier új témákba kezdett: a Le 

Charivari közölte azokat a sorozatait, melyekkel a párizsi polgárság hétköznapjait, szokásait 

figurázta ki (Derék polgárok, Hitvesi erkölcsök, Fürdızık,). Bravúros rajzai mély 

emberismeretrıl tanúskodnak, társadalom-ábrázolását Balzac prózájával szokták 

összehasonlítani. Az igazság szolgái- sorozat maró gúnnyal jeleníti meg az ügyvédek 

képviselıinek túlkapásait, míg az Ókori történelem lapjai az antikvitás iránti rajongást 
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figurázzák ki, a Kékharisnyák-sorozat pedig az emancipáció szélsıséges megnyilvánulásait 

teszi nevetségessé.  

1848–1852 között, a második köztársaság szabadabb légkörében következetes republikánus 

Daumier ismét több politikai karikatúrát készített. Az 1850-es években viszont új témaként 

jelenik meg lapjain a színház, illetve a kiállítások és mőtermek világa.  

1860 márciusában a Le Charivari átmenetileg felbontotta szerzıdését Daumier-val, aki egyre 

többet festett és rajzainak az eladásából próbálta fenntartani magát. Ebben az idıszakban 

készült a Szépmővészeti Múzeum Kikiáltók címő rajza. A mővésznek az 1860-as évek végén 

készített litográfiái elsısorban külpolitikai kérdésekkel (német egység, porosz-francia 

háborúval, a második császárság bukásával) foglakoznak. Drámai erejő, igen gyakran 

allegorikus ábrázolásban mutatatta be a háború pusztítását és az ország összeomlását.  

Daumier mővészetének hatását néhány kortársának a grafikájával érzékelteti a mintegy 170 

lapból álló tárlat (Beaumont, Cham, Gavarni, Canzi). Daumier mővészi jelentısége a 

szerteágazó életmő minden összetettségével együtt ma már egyre világosabban kirajzolódik. 

Mélységes humánumról tanúskodó embertípusai, a hatalommal való visszaéléseket dühödten 

bíráló politikai karikatúrái semmit sem veszítettek aktualitásukból. 

 
A kiállítás megrendezését a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közgyőjtemények Kollégiuma 

600.000 Forinttal támogatta, mely összeget a kiállítás installációjára, szakmai anyagköltségre, 

a kiállítótérben lévı szövegek fordítására megosztva fordítottuk (Azonosító: NKA 

3506/1722). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiállítás impresszuma 

 

A kiállítás impresszuma 
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1. A kiállítás installációja, szakmai anyagköltség 

A Grafikai Kiállítótérben megrendezett kiállításon a Grafikai Osztály három mahagóni fából 

készült asztali vitrinjeinek politúrozása, felújítása tette lehetıvé az archív dokumentumok, 

levelek, az Országos Széchényi Könyvtárból kölcsönzött Le Charivari négy számának és a 

Champfleury karikatúratörténet két kötetétnek bemutatását. Az asztali vitrinek egyébként 

tökéletesen illeszkednek a Grafikai Kiállítótér Schikedanz Albert által megtervezett 

századfordulós, eredeti hangulatához. Néhány fali tárlóban ki kellett cserélni a korábbi 

kiállításokon megrepedt üvegeket, továbbá nagy mennyiségő kartonra is szükség volt a 

grafikai anyag bemutatásához.  

  
Az asztali tárló, a kırajz, és a plexiben tárolt technikai ismertetık 

 

A 170 lapból álló tárlat hat tematikai egységbe rendezıdött ( Pályakezdés és politikai 

karikatúrák (1830–1835); A párizsi polgárság mindennapjai (1835–1848); Ókori történetek-

sorozat (1841–1843); A második köztársaság egy republikánus szemével (1848–1852); A 

második császárság és a pálya utolsó évei (1852–1879); Karikaturisták Daumier korában), 

minden egységhez magyar és angol nyelvő ismeretterjesztı szöveg készült, amelyek a fali 

üvegtárlóban, a grafikai lapok közé simulva, azokat jól kiegészítve nyújtottak lehetıséget a 

látogatóknak, hogy az adott témáról és a korról bıvebb információhoz juthassanak. Daumier-

rıl, Baudlier-rıl, Charles Philipponról plakát mérető fotót nagyítottunk.  

  
Részlet a kiállításból a kinagyított fotókkal 
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Mivel a grafikai lapok alatt a tárlókban csak rövidebb szöveg elhelyezésére volt lehetıség, 

ezért elvehetı, kézbe vehetı, fóliázott információs anyagokat terveztünk (az eredetivel azonos 

méretben elkészült Le Charivari címő szatirikus lapot, a litográfiai lapok technikai 

magyarázatát, továbbá az Ókori történetek verseit tartalmazó sétálófüzetet), mindegyiket több 

példányban, magyarul és angolul helyeztük ki a plexi tartókba. A litográfia készítés 

technikájának jobb megértéséhez Szenteczky Csaba képzımővész készített egy kırajzot, 

amely egy posztamensen, plexi alátéttel szerepelt a kiállítótérben. 

 
A kézbe vehetı faximile La Charivari 

  
A litográfiai magyarázó lap 
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2. Fordítás  

A tárlathoz kapcsolódóan, a kiállítótérben látható volt egy Daumier életét bemutató, magyar 

felirattal ellátott angol nyelvő film. A tematikai egységekhez tartozó magyarázó szövegek, a 

sétáló füzet, a technikai bemutató, minden tárgyfelirat magyar és angol nyelven került a 

kiállításba. 

  
Az Ókori történeteket bemutató sétálófüzet egy-egy oldala. 
 

   
 
A Daumier életét bemutató film és a sétálófüzet 


