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Hermann Róbert

Az 1848. évi magyar forradalom a karikatúrák tükrében

Magyarországon 1848 tavasza előtt igen csekély hagyománya és tere volt a politikai 
jellegű karikatúráknak, s ez a kevés tér is az engedélyezett és nyomtatott nyilvá-
nosságon kívül rekedt. Ennek volt egy objektív oka: a régi anekdotát parafrazeál-
va, „nem volt mivel harangozni” – ti. 1848 elejéig Magyarországon nem jelent meg 
olyan illusztrált napi- vagy hetilap, amely e műfaj darabjainak helyet adhatott vol-
na. És volt egy szubjektív ok is: még ha létezett is volna ilyen orgánum, egy olyan 
korban, amikor még az uralkodó arcképének vagy vallásos kegyképeknek a sok-
szorosításához is cenzori engedély kellett, a cenzúrán az ilyen jellegű ábrázolások 
aligha mentek volna át. 

A politikai karikatúrák jellemzően műkedvelők rajzaként vagy vízfestménye-
ként maradtak fenn, s hatásuk nemigen terjedt túl az arisztokrata szalonokon. 
Jellemző, hogy a hazai politikai karikatúra 1848 előtti ismert alkotói többnyire az 
arisztokrácia soraiból kerültek ki, így a Széchenyit többször megörökítő konzerva-
tív Waldstein János gróf, a szintén konzervatív pártállású, egészen sajátos látásmódú 
Petrichevich-Horváth János báró, cs. kir. ezredes, illetve a liberális ellenzék sorait 
erősítő Andrássy Manó gróf.1 Jellemző az is, hogy a korabeli politikai élet jelentős 
személyiségeiről jelenleg alig egy tucatnyi karikatúrát ismerünk a reformkorból,2 
de ezek között nyomdai úton sokszorosított lapot csak egyet, amelyen Kossuth mel-
lett Haller Ferenc gróf, horvát bán látható.3

Az Ábrázolt Folyóirat (Képes Újság, Mulattató Képes Újság) karikatúrái4

1848 e tekintetben – még a forradalom kitörése előtti hónapokban – már hozott 
némi változást. Hosszú engedélyezési procedúra után 1848. január 1-jén Kassán 
1 Rózsa György: Széchenyi-ikonográfia. In Éri István (szerk.): Széchenyi és kora. Budapest, Tájak – Ko-

rok – Múzeumok Könyvtára 3. 1991. 123., 276., 280–281., 286. és 292. (10., 18. 20. és 28. tétel.); Spira 
György: Újból a nemes gróf vízbepottyanásáról. In Széchenyiről. Budapest, Logod Bt. 2005. 59–66.

2 Ld. még a Széchenyit és Kossuthot ábrázoló, ismeretlen alkotótól származó vízfestményt. Rózsa 
György (1991) 291. és 293. (30. tétel)

3 Spira György: Kossuth – szokatlan szemszögekből. História, 9. évf. (1982) 1. sz. 17. Rózsa György: 
Kossuth Lajos ikonográfiája. In Körmöczi Katalin (szerk.): „…leborulok a nemzet nagysága előtt”.  
A Kossuth-hagyaték. Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest, 1994. 392. 196. tétel.

4 Dezsényi Béla: „Az első magyar képes hetilap. A kassai Ábrázolt Folyóirat története.” Magyar 
Könyvszemle, 64. évf. (1940) I. füzet, 17–35; Kosáry Domokos: A forradalom és szabadságharc sajtója, 
1848–1849. In Kosáry Domokos – Németh g. Béla (szerk.): A magyar sajtó története, 1849–1867, II/1. k.  
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985. 208.



X. évf. $%&'/&.X. évf. $%&'/&.

42

megindult Werfer Károly kiadásában az Ábrázolt Folyóirat című hetilap, amely ösz-
szesen 46 számot élt meg, s 1848 novemberében szűnt meg. A lap, amelynek mintá-
jaként az akkori Nyugat-Európában már nagy hagyományokkal bíró hasonló orgá-
numok (Illustrated London News; Illustration, Párizs; Illustrierte Zeitung, Lipcse) 
szolgáltak, fametszetes illusztrációkkal kívánta érdekesebbé tenni cikkeit. 

Itt már az első szám utolsó oldalán két, az ellenzéki álláspontot tükröző karika-
túrát találhatunk. Az egyiken a kétlovas kocsijával sáros úton lassan haladó nemes-
urat látjuk, amint pipázgatva így szól: „Jobb ez a vasútnál, csakhogy nem fizetünk, 
/ ha nem nyargalunk is, fontolva mehetünk” – ami egyértelmű és gúnyos utalás 
az újkonzervatív tábornak a fontolva haladást hirdető programjára. A másik képen 
egy jobbágy nyakában ülő nemest látunk, amint így beszél: „Ej mit – paraszt, vigyél 
át a vízen, másként – majd megmutatom, kié az igazság!”

A február 5-én megjelenő 6. számban mind az ellenzék, mind a konzervatívok 
megkapják a magukét: a páros csoportképek egyike a nemesi adózást pártolók ga-
tyás, kardos, ólmosbotos, borosüveggel táncoló táborát mutatja, a „Nem adózunk” 
aláírású képen pedig csupa, a modern polgári divat szerint öltözött arisztokratát 
látunk. A 7–10. számokban ilyenfajta direkt politizálással nem, társadalomkritiká-
val annál inkább találkozunk: a karikatúrákon a szájon hordott hazafiság, a közta-
nácskozásokban mutatkozó rendetlenség, a társadalmi egyenlőtlenségek egyaránt 
megjelennek, s a március 4-i 10. számban nyilvánvalóan gúnyos éllel két zablatípus 
között egy elmés „páholó gépezet” képét láthatjuk, amely immáron gőzmeghajtás-
sal végzi a testi fenyítést.5 A március 11-i és 18-i 11–12. számok – amelyekben képeket 
láthatunk a palermói és a párizsi forradalomról – nem közöltek karikatúrát.

A március 25-i szám reflektált először a március 15-i pesti forradalomra s általá-
ban a magyarországi forradalmi eseményekre. Ennek első lapján egy allegorikus 
kép köszöntötte a sajtószabadságot és az átalakulást, ugyanakkor karikatúrát ebben 
a számban sem találhatunk. Az április 1-jei szám a Metternich menekülését ábrázo-
ló híres bécsi karikatúrát közölte újra.6

A lap a sajtótörvény miatt – amely magas kauciót írt elő a politikai lapokra – rö-
videsen Képes Újságra, majd Mulattató Képes Újságra változtatta címét. Az ápri-
lis–májusi számok többsége nem közölt karikatúrát, a május 27-i számban azonban 
egy kimondottan antiszemita gúnykép jelent meg a „Nyereség. Egyenlőség keresz-
tyénekkel” feliratú, emberek által húzott kocsiban ülő zsidót ábrázoló zászlóval 
masírozó, németül vezényelt zsidó nemzetőrökről. (Tudomásunk szerint ez volt 
az egyetlen ilyen jellegű karikatúra 1848–49 Magyarországán.) Az alkotó talán az a 
Fáy Móric, akitől a lap zsidóellenes verset is közölt.

A június 17-i szám „Piquet játék” címmel a négy királyról, a fejét fogó porosz IV. 
Frigyes Vilmosról, az osztrák Metternichről, a koronáját veszítő Lajos Fülöp francia 

5 V. ö. Spira György: Milyennek képzelték eleink a magyarhoni embercséplő masinát? In Jottányit se a 
negyvennyolcból! Budapest, Gondolat, 1989. 310–317.

6 Rózsa György – Spira György: Negyvennyolc a kortársak szemével. Budapest, Képzőművészeti Alap 
Kiadó, 1973. 82–83., 138. kép.
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királyról és a népének alkotmányt adó bajor uralkodóról közöl karikatúrát. A július 
1-ei szám a nemzetőrség kiképzésének nehézségeit mutatja be. Külföldi átvételnek 
tűnik az augusztus 1-jei számban közölt, „Tengeri szolgálatot pótló szabad úszó tes-
tület” című kép, ahol a vízi csapatok szárazföldi kiképzésén élcelődik a rajzoló. Az 
augusztus 12-i számban egy népszónok arra okítja hallgatóságát, hogy „vagy jő az 
ellen, vagy nem. Cselekedjünk úgy, mint családatyák és jó honfiak. Ha reánk tör, 
meghódolunk; de ha nem jő, védendjük magunkat utolsó csepp vérig.” Az augusz-
tus 19-i szám „A sajtó fölötti őrködés”-ről közöl inkább allegorikus képet. Az asztal-
nál ülő újságíróhoz a homályból mindenütt tőrök közelednek.

Augusztus 26-án, a fenyegető horvát betörés időszakában jelenik meg a „Nagy-
szerű jóslat” című rajz, amelyen a két szereplő egyike így szól a másikhoz: „Na! 
Mondom, édes komám, ha ez még soká így tart, hát aztán már soká így nem tarthat.”

A szeptember 2-i szám egyik karikatúrája némi késéssel reagál a Klauzál Gábor 
által júniusban kibocsátott céhrendeletre, illetve a nem éppen lelkesen vállalt nem-
zetőri szolgálat nehézségeire. (Ez utóbbi szintén külföldi átvételnek tűnik.)

A szeptember 9-i szám a népeiknek mindent megadó uralkodók marionettszín-
házáról, a szabadság allegorikus alakját elfogó katonáról s a tisztelegni nem aka-
ró önkéntesről (vagy nemzetőrről) közöl külföldi mintákat sejtető gúnyrajzokat. 
Az utolsó oldalon megjelenő karikatúra viszont konkrét helyzetre reflektál. 1848. 
augusztus 27-én Batthyány Lajos miniszterelnök meghirdette az önkéntes mozgó 
nemzetőrség törvényhatósági kereteken belüli szervezését. Kassa város is határoza-
tot hozott önkéntesek állításáról, akik számára a város különböző kedvezményeket 
ígért. Közben megérkezett a hír a szerbek perlaszi táborának szeptember 2-án tör-
tént elfoglalásáról. A képen beszélgető önkéntesek egyike elégedett: „No! Perlasz 
bevéve, talán ellenség elibe sem kerülünk – dupla lénung [zsold] megígérve, fele-
ségeink biztosítva a város által, gyermekeink ellátva vagynak, czigarit ingyen szí-
vunk, csákót, köpenyt, dolmányt, csizmát, fegyvert ingyen kapunk, így már jó és 
elég!” A másik azonban úgy véli, egyvalami még hiányzik: „…biztosítson az ország, 
hogy halálunk után bebalzsamíroztatunk.”

A szeptember 16-i szám hat karikatúrát is közöl, azonban ezek egy kivételével 
külföldi átvételnek tűnnek. A hatodik képen egy polgár kérdezi az esőben őrálló 
nemzetőrt, miért nem áll be az őrbódéba, mire az azzal válaszol, hogy nem teheti, 
mert a bódé feketesárga.

A szeptember 23-i számban a magyar a horváttal és a szerbbel beszélget, akik az 
Adriai és a Fekete-tengert akarják tőle elzárni, s kívánságuk teljesítése esetén bottal 
és örök élettel fizetnének. A szeptember 30-i szám a müncheni Leuchtkugelnből át-
vett rajzzal mutatja be, ahogy „A palócz [magyar] őrzi szerzeményeit”, azaz karddal 
a kezében alszik, miközben ellenségei vesztére törnek.7

Az október 7-i számban a nemzetőri kiképzés nehézségeinek kifigurázása s a 
bankók gyakorisága miatt morgolódó koldus képe mellett „Legújabb Telegraph 

7 Rózsa György – Spira György: i. m. 122. 226. kép.
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sürgöny” címmel akasztófák sorát láthatjuk a következő szöveggel: „A szláv király-
tól [ti. Jellačićtól] nyerendő érdemrend reményében bátrak vagyunk neki ez új ta-
lálmányt ajánlani. Állíttassék föl Velencétől Ágrámig [Zágráb] egy sor akasztófa, 
függesztessenek arra föl minden kamarillai tót spionok, és tudni fogja ő királysága, 
honnan fú a szél.” (Az utalás nyilván a bán pákozdi vereségére vonatkozik; maga 
a kép viszont feltűnően emlékeztet a Charivari alább ismertetendő, egy hónappal 
korábbi karikatúrájára.) 

Az október 14-i szám karikatúrái a sokasodó városi adónemekkel, a katonaállí-
tás miatti munkaerőhiánnyal foglalkoznak. Az október 21-i szám verses formában 
mutatja be az egyes politikai irányzatok törekvéseit. Az október 28-i szám egyik ka-
rikatúrája az országot haditörvények alá rendelő törvénytelen uralkodói rendeletre 
reflektál. Ezután egy hónapon át a lap nem közölt gúnyrajzot. November 25-én je-
lent meg „A magyar-vadászat” című kép, amelyen a császári tábornokok a peckesen 
járó magyarra uszítják vérebként ábrázolt katonáikat – de hiába.

A lapnak ezt követően már csak két száma jelent meg, s a Franz Schlik vezette cs. 
kir. hadtest betörését és Kassa elfoglalását követően megszűnt. (1. kép)

A Charivari – a modern politikai karikatúra kezdete Magyarországon8

A magyarországi modern politikai karikatúra az Ábrázolt Folyóiratnál sokkal ka-
rakteresebb formában jelent meg az 1848. június 15-i mutatványszámmal, július 1-jé-
től pedig minden szerdán és szombaton megjelenő, a márciusi iYak közé tartozó 
Lauka Gusztáv által szerkesztett „Charivari (Dongó)” című humoros lap. A lapot 
Lauka és az akkor már neves grafikus, a szabadságharcban később honvédőrnagyi 
rangra emelkedő, majd komáromi kapitulánsként Nagy-Britanniában komoly kar-
riert befutó Szerelmei (Liebe vagy Lieb) Miklós (1803–1875) adták ki. A szerkesz-
tőségnek eleve két „ügyszobája” volt – az egyik Szerelmei „műintézetében”. A cím 
utalt a forradalmak állandó kísérőjelenségére, a reakciósoknak tartott személyek 
számára adott macskazenékre, de Lauka a mutatványszámban azt ígérte, hogy a lap 
„utcai zaj és utcai botrány nélküli macskazene” lesz, amely „egyedül az érdeklett 
egyéneket bosszantja, – a közönséget pedig szintúgy, mint amaz, mulattatja.” 

A lap politikai pozícióját tekintve valahol a balközépen foglalt helyet – nem fu-
karkodott a Batthyány-kormány kritikájával, de nem bírálta olyan vehemensen és 
sokszor ellenségesen a kabinetet, mint a Marczius Tizenötödike vagy a Madarász 
László és József által szerkesztett Nép-Elem. A lapnak a mutatványszámmal együtt 
összesen 26 száma jelent meg, az utolsó 1848. szeptember 21-én. A macskazenét 
ábrázoló címlap és a figurális ábrázolásokból összeálló cím mellett a lap minden 
egyes száma közölte Szerelmei egy-egy litográfiáját. Ezek egy részéről, összesen tíz 

8 Morlin Adorján: „A magyarnyelvű élclapok első évtizedei (1848–1858).” Magyar Könyvszemle, 67. 
évf. (1943) II. füzet, 166–183; Kosáry Domokos: i. m. 205.
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darabról Gerszi Teréz 1953-ban és Gosztola Annamária 1985-ben kimutatta, hogy 
Honoré Daumier 1839–1840-es (a párizsi Charivari hasábjain megjelent) karikatú-
ráival mutatnak motívum- vagy kompozíciós rokonságot, ugyanakkor Szerelmei 
sikeresen ültette át a magyar politikai színtérre a francia mester alkotásait. Az is 
érdekes, hogy elsősorban a helyzetképeknél élt ezzel az eszközzel, azaz a konkrét 
politikai eseményekre utaló karikatúrákat önállóan alkototta meg. A litográfiák egy 
része ugyanis csak általában utal a politikai hangulatra vagy a közvéleményt foglal-
koztató kérdésekre, de találunk közöttük a konkrét politikai eseményeket tükröző 
alkotásokat is.9

A mutatványszámban „Egy megugrott régirendszer [sic!] hős” és felesége párbe-
szédét olvashatjuk. „Ah, Gyuszi, mily rémítő hírek! Budán macskazene! kravall! és 
gyilkolás!” – szól az asszony, utalva a május 10-i budai katonai vérengzésre, miköz-
ben leteszi a Pesti Hirlapot. Férjura elégedetten válaszol: „Hah! Nem megmond-
tam! Lásd, drága Ilkám, mily jó a természet csendes ölébe húztuk magunkat! Itt 
legalább elvrokonink és elvbarátink között vagyunk!” A semleges párbeszédet jól 
karikírozzák a házaspárt körülvevő szamarak és disznók. 

9 Gerszi Teréz: „Daumier és az első magyar élclap karikatúrái.” Művészettörténeti Értesítő, 2. évf. (1953) 
138–144. Gosztola Annamária: „Szerelmey Miklós litográfus (1803–1875).” Művészettörténeti Értesí-
tő, 34. évf. (1985) 11–31.

1. „Egy megugrott régirendszer hős” Charivari, 1848. június 15.
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Az első számban, július 1-jén „Az utósó [sic!] táblabíró” égnek emelt kézzel panasz-
kodik: „Mindent elrabolhatott volna a forradalom, csak az úriszéket hagyta volna 
meg! Jó isten! Hol leendhetek ezentúl elnök!! Ezt megérzi a háztartás!” (A célzás 
azokra a köznemesekre vonatkozik, akik számára az úriszék eltörlése az ezzel járó 
napidíjak elveszítését is jelentette.)

A harmadik szám „Akadémiai értekezés a makrobiotika elemeiről” címmel a 
tudós társaság közgyűlését figurázza ki, ahol a hallgatóság teljes érdektelenséget 
tanúsít az előadó iránt.

Az ötödik szám karikatúrája az anyagi gondokkal küszködő, de nagy lábon élő 
nemesembert figurázza ki, aki előbb foglalkozik a zsidó, mint nem zsidó hitelező-
jével. A hatodik számban már a nemzetőrség Délvidékre és a Dráva-mentére történt 
mozgósításának sajátos vetületét láthatjuk. Az idős nemzetőr százados óvatosan 
néz ki az ablakon, miközben jóval fiatalabb felesége így szól hozzá: „Hallod, kedves 
férjem, már félreverik a harangot is!? Siess és védd hazádat, mint derék százados! 
Hanem vigyázz drága életedet, s ha lehet, mennél előbb térj vissza ölelő karjaim-
ba.” Gondolatban viszont ezt mondja: „Találjon az első golyó, nagyhasú pók! Hogy 
Marcimmal háboríthatlanul élvezhessem hátra lévő napjaimat!” (2. kép) A téma  
– katonai vonatkozások nélkül – visszatér a lap július 20-i 9. számában is, ahol a kar-
dos menyecske elkergeti túl korán hazaérkező urát, miközben egy jól fésült arszlán 
kukucskál ki a hálószoba ajtaja mögül. De visszaköszön ez a téma egy, Walzel Ágost 
Frigyes által kiadott, önálló sorozat második grafikáján is. "

Az augusztus 2-i számban a nagyvárosi közegben idegenül mozgó, a tolvajok 
áldozatául eső magyar nemes alakját láthatjuk. Nehezen értelmezhető, inkább csak 
szóviccnek tűnik az augusztus 6-i számban közölt karikatúra, ahol „a nagyon füg-
gő” felirattal egy akasztott embert, „a nagyon független”-nel pedig egy fáról fejre 
eső személyt látunk. Ugyanebbe a kategóriába tartozik a „Szeret. Nem szeret. Sze-
ret. Nem szeret. Szeret” aláírású, egy lugasban üldögélő s virágszirmot tépkedő 
idősebb urat ábrázoló kép is.

A második, július 5-i számban jelennek meg először konkrét politikai szereplők. 
Miközben egy horvát nemzeti viseletű személy Magyarország térképéről levágja 
Horvátországot, így szól a mellette álló, kését fenő orosz figurához: „Soha se köszö-
rüld olyan nagyon a bicskádat, bratko Kosakiloff! Sokkal könnyebben vágódik ez, 
mintsem eleve hittük.” A beszélgetést és a térkép vágását fal mögül nézi a magyar kor-
mány három minisztere: Eötvös József, Széchenyi István és Deák Ferenc. (3. kép.) 
(Érdekes módon a Deák-ikonogáfiában ez az alkotás nem szerepel, a Kossuth- és 
Széchenyi-ikonográfiában pedig Eötvös alakját Kossuthtéval azonosítják.)10 Ennek 
az ábrázolásnak is ismerjük külföldi mintáját: Josef Lanzedelli – valószínűleg 1848 
június közepén, a prágai forradalom leverése előtt készített, Ausztria politikai hely-
zetét bemutató karikatúráján azonban a fal mögül egy orosz óriás figyeli, amint a 
cs. kir katonaság Itáliában az olaszokkal küzd, a magyarok pedig a horvátokkal 

10 Rózsa György (1991) 290. és 301. (39. tétel); Rózsa György (1994) 392–393. 197. tétel.
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szállnak szembe, miközben a lengyel alak megbilincselve fekszik, a cseh pedig 
nemzeti zászlaját szorongatja.11

11 Rózsa György – Spira György: i. m. 122–123. 227. kép. Kincses Katalin Mária: Az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc korabeli ábrázolásokon. Politikai és hadi eseményekről készült metszetek 
és litográfiák. A Hadtörténeti Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének műtárgykatalógusa. – Die 
Revolution und der Freiheitskampf 1848/49 auf zeitgenössischen Darstellungen. – Schnitte und Litog-
raphien über politische und Kriegereignisse. – Kunstobjektkatalog der Kunsthistorischen Sammlung 
des Kriegshistorischen Museums. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010. 47–48. 54. kép.

2. Nemzetőri riadóztatás. Charivari, 1848. július 19.
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A negyedik számban egy újabb politikus, Klauzál Gábor földművelés-, ipar- és ke-
reskedelemügyi miniszter jelenik meg, akinek egy rosszarcú figura egy másik, még 
gyanúsabb alakot mutat be. „Miniszter barátom, van szerencsém bemutatni a már 
többször említett tudós és nagyhazafit [sic!]. A vucsangi paréj, a mesopotamiai sa-
láta- s a josafatvölgyi sáskanemesítő társaságok rendkívüli tagját. Régen mutattál 
szimpátiát efféle kiképzettségek iránt… miért Murokrépai Jeromos urat egész lelki-
ismeretességgel ajánlhatom.” A rajz nyilván egyszerre bírálja a kormány személyzeti 

3. A nemzetiségi mozgalmak és az orosz terjeszkedés veszélyei. Charivari, 1848. július 5.
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politikáját, illetve a gátlástalan kormányzati állásvadászatot. Nem tudni, Szerelmei 
miért éppen Klauzált pécézte ki – ugyanakkor tény, hogy ő volt az egyetlen olyan 
miniszter, akinek elsőfokú rokona, a bátyja szolgált az államapparátusban, konkré-
tan a hadügyminisztériumban. (4. kép)

A július 22-i 7. számban megjelennek a „kollégák” is. Egy szerkesztőségi ülést 
láthatunk, ahol jól felismerhető a széken billegő Petőfi, a falnak támaszkodó Pál-
ffy Albert, a Marczius Tizenötödike egyik szerkesztője. A másik három személy, az 
asztalnál orrát piszkáló szemüveges alak, a kissé gnómszerű rosszarcú figura, végül 
a pamlagon heverő, Nyáry Pálra és Kemény Zsigmondra egyaránt emlékeztető sze-
mély egyelőre nem azonosítható. A korábbi szakirodalom Petrichevich-Horváth Lá-
zárt, Lauka Gusztávot, Táncsics Mihályt, Jókai Mórt és Vahot Imrét is a lehetséges 
személyek közé sorolta, sokszor eléggé mondvacsinált érvekkel.12 Ezek közül Petri-
chevich-Horváthot konzervatív érzelmei miatt nyugodtan kizárhatjuk. (5. kép)

„Csak gondolkozzunk most azon – szól a szöveg – hogy miképp lehessen men-
nél előbb a kiadandó hírlapunknak oly hatalmas nevet adni, amely által legalább 
egy millió előfizetőre számolhatnánk.” A korábbi ikonográfiai szakirodalom a Mar-
czius Tizenötödike szerkesztőségi ülésének karikaturisztikus ábrázolását vélte fel-

12 Endrődi Sándor: Petőfi napjai a magyar irodalomban 1842–1849. Az 1911-ben megjelent kötet bővített és ja-
vított kiadása. Sajtó alá rendezte Benjámin László, Kiss József és Pataki Ferenc. Budapest, Petőfi 
Irodalmi Múzeum, 1972. 485.

4. Klauzál Gábor és a kormányzati állásvadászok. Charivari, 1848. július 12.
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fedezni a képen,13 az újabb elemzés szerint azonban a parlamenten kívüli és belüli 
baloldal szervezetének, az Egyenlőségi Társulatnak a július 15-i megalakulásával 
hozható összefüggésbe.14

De az sem elképzelhetetlen, hogy a radikális lapok, a Nép-Elem, a Reform és a 
Radical Lap egyesülését előkészítő tárgyalásokat örökíti meg: ez esetben ezek szer-
kesztőivel (Zerffy Gusztáv, Nádaskai Lajos, Madarász József és László, Mérei Mór 
és Rosti Zsigmond) is bővül a kör. E lapok közül végül a Radical Lap július köze-
pén, a Reform augusztus elején beolvadt a Nép-Elembe, s a Reform utolsó számá-
ból tudjuk, hogy az Egyenlőségi Társulat megalapítása kapcsán eleinte szó volt egy 
újonnan indítandó közös baloldali lapról is.15 A dolgot az is nehezen eldönthetővé 
teszi, hogy Zerffy Gusztáv, Nádaskai Lajos, Mérei Mór és Rosti Zsigmond korabeli 
arcképe nem ismert.

Konkrét esemény-
re, a parlament válasz-
felirati vitájára utal a 
július 26-i, 8. számban 
közölt, „Az alsóház 
ministerialis classifica-
tio szerint” című kép. 
A Batthyány-kormány 
rokonszenvezett az 
olasz egységmozgalom-
mal, de az Ausztriával 
szemben fennálló, a 
Pragmatica Sanctióból 
következő kölcsönös 
védelmi kötelezettség 
miatt rokonszenvét 
nyíltan nem mutathatta 
ki. Sőt, az országgyűlés a július 20–22. között lezajlott válaszfelirati vitában a kormány 
indítványára megszavazta, hogy a kormány ígérjen katonai és pénzsegélyt az uralko-
dónak az itáliai háború befejezésére, ha „a belháborúnak”, azaz a szerb lázadásnak 
sikerül véget vetni. Ez lényegében persze a segély megtagadását jelentette. A kormány 
baloldali ellenzékének azonban még ez is sok volt; képviselői a kormány pragmatikus 
álláspontját a szabadság ügye elárulásának tekintették. A július 21-i, meglehetősen 
13 Rózsa György – Spira György: i. m. 122–123; 228. kép. Rózsa György: „Negyvennyolcas karika-

túrák.” Aetas, 7. évf. (1992) 1–2. szám. 212. Rózsa György: Petőfi Sándor éltében készült képmásai. 
In Körmöczi Katalin (szerk.:) A márciusi i'ak nemzedéke. „Nem küzdénk mi sem dicsőség-, sem díjért”. 
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2000. 112–114. Nem foglal állást a kérdésben Kerényi Ferenc: 
Petőfi Sándor élete és kora 1823–1849. Életrajzi album. Budapest, Unikornis Kiadó, 1998. 105.

14 Arc Poetica. Petőfi Sándor életében készült képmásai. Összeállította, a képeket válogatta Adrovitz Anna. 
Szerk. Kalla Zsuzsa. Az utószót írta csorba Csilla. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2012. 67–69.

15 Kosáry Domokos: i. m. 115–130.

5. Szerkesztőségi ülés. Charivari, 1848. július 22.
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ingerült hangvételű vitában Kossuth kifakadt a baloldali ellenzék ellen: „…törpüljön 
el az olyan minoritás, mely így violentálni akarja a dolgokat.”16

A kép jobb oldalán három név szerint azonosítható miniszter, Deák, Széche-
nyi és Kossuth inti rendre az ellenzéket, amelynek törpe alakjai hiába kiabálnak és 
hadonásznak, középen pedig ott ül a rendületlen nyugalmú elnök, iY. Pázmándy 
Dénes. Miután a rajzoló nyilvánvalóan összevonta a július 21-i és 22-i vitanapot, a 
szereplők nehezen azonosíthatók. A korábbi szakirodalom olyanokat is felsorolt az 
ábrázolt személyek között, akik nem szólaltak fel a vitában, illetve akiknek arcké-
pei nem emlékeztetnek a velük azonosított személyére. Talán csak a bal szélen álló 
Perczel Mór és a pad szélén ülő Teleki László alakja tekinthető egyértelműnek, bár 
az előbbit az eddigi szakirodalom Irínyi Józseffel azonosította. 17 (6. kép.)

Az osztrák–magyar viszony, azon belül az osztrák államadósságban való rész-
vétel és a cs. kir. hadseregnek adandó újoncok kérdése jelenik meg az augusztus 
5-i számban közölt karikatúrán. A kétfejű sas elnyelni készül a 20.000.000 forintot 
tartalmazó zsákot, illetve az „50.000 katonát” feliratú zászlót tartó figurákat, aki-
16 Kossuth Lajos összes munkái. XII. k. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. S. a. r. Sinkovics 

István. Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1957. 602–612.
17 Rózsa György – Spira György: i. m. 185. és 533., 331. kép.; Rózsa György (1991) 301. (40. tétel.); 

Cennerné Wilhelmb Gizella: Deák Ferenc ikonográfiája. In Körmöczi Katalin (szerk.): „…a mi 
megmarad, fordítsa jó czélokra”. Deák Ferenc hagyatéka. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1992. 345. 
129. tétel; Rózsa György (1994) 393. 198. tétel.

6. „Az alsóház ministerialis classificatio szerint”. Charivari, 1848. július 16.



X. évf. $%&'/&.X. évf. $%&'/&.

52

ket hárman próbálnak meg visszahúzni a sas csőrei közül. „A nemzet testének ez 
a kettő legtáplálóbb, sőt egyetlen erőt nyújtó eledele! Ha e kettőt befalta e drága 
madár… féltjük, hogy ő túlságosan meghíznék, mi pedig okvetlen kiszárodnánk; 
azért rántsuk ki, még lehet, mindent felemisztő gyomrából” – szól a felirat.18

A román nemzeti mozgalom területi aspirációi jelennek meg az augusztus 9-i 
számban közölt (szintén egy Daumier-karikatúra alapján készült) rajzon. A pópa 
így szól a mellette álló román paraszthoz: „Amint mondtam, Mitru! Magyarország 
mienk lesz; valóságos mennyország lesz hazánk!” „Popa! hát ha megcsípek s fel-
akasztanak?!” – kételkedik a paraszt. „Akkor is mennyországba mégysz, fiam Mit-
ru! mindenképp mennyország! azért hát szorítsd!” (7. kép.)

Szintén egy párbeszédet örökít meg az augusztus 10-i (vagy inkább 12-i) szám-
ban közölt rajz. A magyar nemes 
így szól a vele szemben álló paraszt-
hoz: „Bizony, édes Mihály gazda! 
E helyen volt egykoron az a híres 
Magyarország!” „Én istenem, be 
kár érte! Mutatja a fennmaradt sar-
kantyú, kalpagtoll és kődarabok, 
milyen nagyszerű volt.”19

Az eddigi szakirodalomban té-
vesen azonosították a „Minoritás-
ban maradt első magyar minister” 
címmel augusztus 19-én közölt ké-
pet. Rózsa György és Spira György 
kötetében Kossuthtal azonosította 
a képen szereplő személyt, s ösz-
szefüggésbe hozták az országy-
gyűlés augusztus második felében 
lezajlott hadügyi vitájával, ahol 
Kossuth a baloldallal szövetségben 
akadályozta meg, hogy a kiállítan-
dó újoncokat a cs. kir. hadseregbe sorozzák be.20 A képen azonban nem Kossuthot, 
hanem Eötvös Józsefet láthatjuk, akinek az elemi iskoláról szóló törvényjavaslatát, 
pontosabban, annak a felekezetek szabad iskolalétesítésről szóló paragrafusát a vita 
során még a kormánypárti képviselők sem támogatták, s végül iY. Pázmándy Dénes 
javaslata mentette meg a helyzetet. A karikatúrán látható még az Eötvös javaslatát 
vehemensen támadó Madarász László, illetve vélelmezhetően Pázmándy Dénes, a 
képviselőház elnöke. A Kossuthra és a hadügyi vitára való utalás már csak azért sem 
lehetséges, mert Kossuth csak a lap megjelenésének napján, augusztus 19-én szállt 

18 Rózsa György – Spira György: i. m. 185., 335. kép.
19 Rózsa György – Spira György: i. m. 145., 268. kép.
20 Rózsa György – Spira György: i. m. 188., 337. kép; Rózsa György (1994) 393. 199. tétel. 

7.  A románok erdélyi igényei. Charivari, 1848. augusztus 9.
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be a vitába, és egyáltalán nem a baloldal, hanem a házbizottságnak a képviselők 
többsége által pártolt javaslatát támogatta.21 (8. kép.)

Eötvös jelenik meg a szeptember 16-i számban is a református és evangélikus 
egyházkerületek képviselőinek általa kezdeményezett konferenciáján, amint rémült 
arccal konstatálja, hogy képtelen úrrá lenni a kibontakozó vitán.

Az országgyűlés hadügyi vitájára reflektál viszont az augusztus 23-i számban meg-
jelent „Magyar katona, német lábra” feliratú karikatúra. Szuronyos puskával felfegy-
verzett katona magyar címeres csákót és magyar atillát visel, deréktól lefelé viszont a 
cs. kir. hadseregben rendszeresített nadrágot és bakancsot láthatunk rajta.22 (9. kép.)

Az augusztus 26-i számban „Forradalmi koppantó” címmel megjelent karikatú-
rán ismét egy verestollas kalapot és kardot viselő radikálist láthatunk, aki egy nagy-
méretű gyertyakoppantóval fejbe vág egy terebélyes, a koppantó alól kikandikáló 
copfot viselő alakot. A korábbi szakirodalom ezt a rajzot kissé erős csúsztatással 
a radikálisok és békepártiak 1849 tavaszi debreceni küzdelmeire vonatkoztatta.23 
Az ábrázolt személy valóban emlékeztet Madarász Lászlóra, de az sem lehetetlen, 
hogy a hadügyi vitában felszólaló, a délvidéki katonai vezetést erőteljesen bíráló 
Perczel Mórt láthatjuk a képen.

21 Kossuth Lajos összes munkái. XII. k. 755–761.
22 Rózsa György – Spira György: i. m.188., 336. kép
23 Rózsa György – Spira György: i. m. 342. 601. kép.

8. „Minoritásban maradt első magyar minister”. Charivari, 1848. augusztus 19.
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9. „Magyar katona, német lábra”. Charivari, 1848. augusztus 23.
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A szeptember elejére kiéleződő magyar–osztrák viszonyra figyelmeztet az az alá-
írás nélküli kép, amely a Batthyány-kormány minisztereit csirkékként (Batthyányt 
kakasként) ábrázolja, akik fölött ott lebeg a kétfejű sas. (Batthyány és Deák augusztus 
végén utaztak Bécsbe, hogy az uralkodóval szentesíttessék az országgyűlés által az 
újoncállításról, illetve a magyar bankjegyek kibocsátásáról szóló törvénycikkeket.) 
A korábbi szakirodalomban ez a kép 1848. április–májusi kontextusban szerepelt.24

Szeptemberben új témaként jelenik meg a délvidéki hadi helyzet. A szerb felkelők 
fő erősségének számító szenttamási sáncok „újabb modorbani bevételére” tesz ke-
sernyés javaslatot az a szeptember 7-én megjelent kép, amelyen léghajóról ágyúkkal 
lövik szét a szerbek táborát.25 A keserűség érthető, hiszen a tábor bevételére indított 
addigi támadások július 14-én, majd augusztus 19-én kudarcba fulladtak. A délvidé-
ki katonai vezetés tehetetlenségét bírálja a szeptember 20-i számban „Szent Tamási 
tábor, a vezérfőnökök által vizsgálva” címmel közreadott kép, ahol egy templom-
toronyból és a hozzá épített rámpáról különböző méretű távcsövekből kémlelik a 
szerbek táborát. A cs. kir. tisztikar egy részének közömbös hozzáállását bírálja a szep-
tember 21-i (valójában 23-i) számban közreadott kép, amely kártyázó és italozó kato-
natiszteket ábrázol a következő képaláírással: „Lemegyünk két hétre, kártyázunk, 
és iszunk, hazajővén pedig, szinte nekidühödünk a nagy dicsőségtől.”26 (10. kép.)

Az egyre idegesebb közhangulatra és a forradalmi terror veszélyére figyelmeztet 
a szeptember 7-i számban „Forradalmi fasor” címmel megjelent karikatúra, amelyen 
valamennyi fán akasz-
tott emberek függnek. 
Szeptember 13-án már 
a Jellačić támadásával 
előállt új helyzetre ref-
lektál az „Osztrák-ma-
gyar harc” feliratú kép, 
ahol azonos egyenruhát 
viselő cs. kir. katonák 
lőnek egymásra, s még 
az őket vezénylő tisztek 
arcvonásai is azonosak.27

Összefoglalva elmond- 
hatjuk, hogy Szerelmei 
rajzai – a politikai kari-

24 Rózsa György – Spira György: i. m. 121. 225. kép.; Rózsa György (1991) 301. 41. tétel; Cennerné 
Wilhelmb Gizella: i. m. 345. 130. tétel; Rózsa György (1994) 393. 200. tétel. Rózsa György: Batthy-
ány Lajos ikonográfiája. In Körmöczi Katalin (szerk.): Batthyány Lajos gróf első magyar miniszterelnök 
emlékezete. „…minden hazám javára, ami csekély erőmből kitelik”. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
1998. 233. 38. tétel. ( Jelenleg ez Batthyány egyetlen ismert karikaturisztikus ábrázolása.)

25 Rózsa György – Spira György: i. m. 164. 301. kép.
26 Rózsa György – Spira György: i. m. 164. 302. kép.
27 Rózsa György – Spira György: i. m. 308–209. 368. kép.

10. Kártyakompánia a délvidéki táborban. Charivari, 1848. szeptember 21/23.
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katúra legjobb hagyományait követve – szinte minden, 1848 tavaszán, nyarán és 
kora őszén felvetődött lényeges politikai kérdésre reflektáltak, s az alkotó igyekezett 
magát tartani az egyenlő távolság elvéhez is. Érdekes, hogy a miniszterek közül 
legtöbbször (négy alkalommal) Eötvös jelenik meg a képeken, őt követi Széchenyi, 
Kossuth, Klauzál és Deák két-két alkalommal, míg a többieknek csak egy-egy alkalom 
jutott. Egyéni ábrázolása a miniszterek közül Eötvösön kívül csak Klauzálnak van, 
Esterházy Pál külügyminiszter viszont egyszer sem szerepel.

Rezümé

Magyarországon 1848 tavasza előtt igen csekély hagyománya és tere volt a politikai 
jellegű karikatúráknak. Ennek legfőbb oka a cenzúrában keresendő. 1848 e tekin-
tetben – még a forradalom kitörése előtti hónapokban – már hozott némi változást. 
Hosszú engedélyezési procedúra után 1848. január 1-jén Kassán megindult Werfer 
Károly kiadásában az Ábrázolt Folyóirat című hetilap, amely összesen 46 számot élt 
meg, s 1848 novemberében szűnt meg. A lap, amelynek mintájaként az akkori Nyu-
gat-Európában már nagy hagyományokkal bíró hasonló orgánumok (Illustrated 
London News; Illustration, Párizs; Illustrierte Zeitung, Lipcse) szolgáltak, famet-
szetes illusztrációkkal kívánta érdekesebbé tenni cikkeit. A magyarországi politikai 
élet sokkal karakteresebb formában jelent meg az 1848. június 15-én mutatvány-
számmal, július 1-jétől pedig hetente kétszer megjelenő, Lauka Gusztáv által szer-
kesztett „Charivari (Dongó)” című humoros lapban. Ennek karikatúráit a neves 
grafikus, Szerelmey Miklós készítette. Mindkét lap folyamatosan reflektált a hazai 
politikai eseményekre: a baloldal és a kormány vitáira, a magyar-osztrák viszonyra, 
a nemzetiségek mozgalmaira és a honvédelem szervezésére.

Kulcsszavak
Politikai karikatúra, 1848–1849. évi magyar forradalom és szabadságharc, nemze-
tiségi mozgalmak, magyar–osztrák viszony, Batthyány-kormány

Abstract

Before 1848 there was a very limited tradition and place for political cartoons in Hungary. 
&e main reason for this was censorship. &e year 1848 – even in the months before the out-
break of the Revolution – brought some changes in this regard. A(er a long licensing procedure 
the weekly magazine “Ábrázolt folyóirat” (Illustrated Magazine) was published by Károly 
Werfer on August 1, 1848. It had a total of 46 issues and was canceled in November 1848. &e 
magazine, which was modeled on similar illustrated journals in Western Europe published at 
that time (Illustrated London News; Illustration, Paris; Illustrierte Zeitung, Leipzig) tried 
to make its articles interesting by including woodcut illustrations. Reflections on Hungarian 
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political life appeared in a more characteristic form in the June 15, 1848 issue of the humor-
ous “Charivari (Dongó)” edited by Gusztáv Lauka, which, from the July of that year, be-
came a biweekly publication. Its cartoons were drawn by the renowned graphic artist Miklós  
Szerelmey. Both papers reflected on domestic political events: the debates between the radical 
le( and the government, relations between Austria and Hungary, minority movements, and 
questions of national defense.

Keywords
political caricature, Hungarian revolution and war of independence 1848–1849, 
nationality movements, Hungarian–Austrian relations, Batthyány governement 


