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Édouard Manet (Párizs, 1832. 01. 23. – Párizs, 1883. 04. 30.)  
 

Francia festő és grafikus, a realizmus és az impresszionizmus határát jelentő korszak 
egyik legnagyobb alakja.  
 

1844-48 között a párizsi Rollin kollégiumban tanult, ahol hamar kitűnt rajzkészségével, 
miután az iskolatársairól  sorra készített vázlatot. Köztük volt Antonin Proust, aki később 
a szépművészetek minisztere lett s aki 1913-ban kiadta a Manet-val kapcsolatos emlé-
keit, mely nagyban hozzásegít bennünket Manet művészetfelfogásának megismerésé-
hez. Egy alkalommal, Diderot-ról vitatkozva Manet felkiáltott: „Az a fontos, hogy az 
ember saját korához tartozzék, és azt fesse, amit lát.” Ez volt a legelső megnyilatkozása 
saját művészeti hitvallásáról. 
 

 1850 januárjától Thomas Couture műtermét kezdte látogatni. A merev felfogású mester 
nyomasztólag hatott rá, ezért a Louvre-ba kezdett járni festeni. Chardin, Velázquez, 
Rembrandt, Correggio munkáit másolta. Sokat utazott Európában a nagy festők 
nyomában. Firenzében pl. lemásolta Tiziano Urbinói Vénuszát. Legnagyobb hatással 
azonban Velázquez volt rá. Magával ragadta a sevillai mester látszólagos könnyedsége, 
színvilágának elevensége és dinamizmusa. 
 

Első jelentős alkotásainak egyike szabadtéri vázlatok után készült: Zene a Tuilériák 
kertjében. Képe nagy részét a korabeli felső középosztály alakjai töltik ki, akik személy 
szerint is felismerhetők, köztük Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Jacques 
Offenbach.  



Zene a Tuilleriák kertjében, 1962 



Másik jelentős korai képe Lola de Valence, egy spanyol táncosnőről festett egész alakos 
portréja (1862).  A kép derűs és eleven színvilága ellenére megbotránkozást keltett a 
Salonban. Ugyanebben az évben Lola de Valence portréjáról és néhány korábbi festményé-
ről rézkarcokat is készített, ezzel elindult grafikusi pályafutása is. 
 
1863-ban állította ki a Reggeli a szabadban című képét. A Francia Akadémia égisze alatt 
működő Salon visszautasította a mű bemutatását. III. Napóleon - a közönség nyomására - 
egy napra engedélyezte a kép megtekinthetőségét a Visszautasítottak Szalonjában, de ő is 
„tisztességtelen”-nek ítélte. Tehát ez a képe is nagy botrányt kavart. 
 
A spanyol témák nagyon vonzották, ennek a betetőzése volt egy nagyméretű kép, amely 
spanyol bikaviadalt ábrázol: Epizód egy bikaviadalról. Most a nagy spanyol festők utánzá-
sával vádolták a kritikusok. Szépet, jót, őszintét festett Manet, de munkáival csak meg-
ütközést váltott ki, ilyen körülmények között nem csoda, hogy számos korai képét össze-
tépte. (Nem véletlenül fényképezte le Nadar, egyik képének összezúzása közepette).  
Sajnos ez lett a sorsa az 1864-es Epizód egy bikaviadalról c. képnek is, melynek legértéke-
sebb (szó szerint) részlete mégis megmaradt az utókorra: A halott torreádor.  
 
Manet nagyon kritikus volt önmagával szemben, saját alkotásainak megsemmisítése egész 
életében szokása maradt, amiben nagy szerepet játszhatott a gyakori visszautasítás és az a 
fölött érzett fájdalma, a kudarc élménye. 
 



Lola de Valence, 1862 



Reggeli a szabadban, 1863 



Halott torreádor, 1864 



Útkeresés, saját festői stílusának megtalálása, s nagy termékenység jellemezte az 1860-as 
években. Több festészeti műfajban is kipróbálta magát: csendéleteket, tájképeket, 
portrékat, aktokat és az élet számos jelenetét festette.  
 
1865-ben ismét megbotránkoztatta a Salon zsűrijét, amikor kiállításra nyújtotta be az 
ugyancsak 1863-ban festett Olympiát. 
 
Az Olympia aktmodellje ugyanaz a Victorine Meurend volt, akiről a Reggeli a szabadban c. 
kép előterében ülő, mezítelen hölgyét mintázta.  
Olympia a képen egy kurtizán, aki mezítelenül fekszik az ágyán, amint egy szép virág-
csokrot hoz számára a néger szolgálónője. Mind a közönség, mind a kritikusok felhábo-
rodtak a témán, a közönség az „erkölcstelen nő” miatt, a kritikusok pedig „szakmai” 
kifogásokat kerestek. 
 
Pedig, míg a Reggeli a szabadban képnek csak a témabeállítása volt merész, addig az 
Olympiánál elmaradt a Salon festőire jellemző vastag sötét aláfestés, a színek 
kivilágosodtak, a kompozíció síkszerűvé vált, a színek széttörésével kontraszthatásokat ért 
el. Az új színfelfogással Manet új formahatást is kiváltott, a formák elvesztették plasztikus-
ságukat, határozott körvonalaikat. E technikához Manet-t a színek szabad ég alatti tanul-
mányozása vezette el, a természetben győződhetett meg arról, hogy a színeknek nincs 
állandó lokális értékük, hanem mindig a megvilágítás és a levegő páratartalmától függenek. 
Manet tehát nemcsak az impresszionista, hanem a plein air festészetnek is előfutára volt. 



Olympia, 1863 



Victorine Meurend arcképe, 1862 



Csak a pályájuk kezdetén levő impresszionista festők lelkesedtek érte, és értékelték az akt 
finom kontúrjait, a rózsás testet, amely ragyog a mintás fehér párnákon és takarókon, 
valamint az akt lábánál fekvő fekete macskát, mely titkot sejtet.  
 

A kép kompozíciója nyugalmat, érzékiséget áraszt és titokzatosságot sugall. Nyilván 
hatással voltak Manet-ra a korábbi Vénuszok, de talán nem is annyira Tiziano Urbinói 
Vénusza, amit maga is lemásolt, hanem Giorgione Alvó Vénusza. 
 

Az emberiség történelme során festett legszebb Vénuszok között (Botticelli: Vénusz 
születése 1485; Cousin: Eva Prima Pandora (1550); Giorgione: Alvó Vénusz 1510; Tiziano: 
Urbinoi Vénusz; Rubens: Vénusz 1615) ott ragyog Manet Olympiája is, aki éppolyan 
egyedülálló szépség, mint festő elődjeinek a Vénuszai. 
 

1866-ból való egy másik híres képe: A fuvolás fiú. Ezt az egyik spanyol útja után festette, 
modellje a császárőrség valamely apródja volt. 
Az 1868-69-ben számos híres képe született, köztük Az erkély című, amely egy férfit és két 
hölgyalakot ábrázol. A figyelem és az érzelmek megjelenítése már a festészet teljes 
fegyverzetével bíró művészről ad számot.  
 

Ugyancsak híres egy kivégzést ábrázoló kompozíciója: Miksa császár kivégzése. Zoláról 
készített portréjából sugárzik az intellektus. Tengerparti tájképei már inkább sikeresek 
voltak, közülük legnevezetesebb A folkestoni gőzhajó indulása és A boulogne-i kikötő 
holdfényben. Mindkettő erősen impresszionista jellegű. Puha vonalak és foltszerű 
ábrázolás jellemzi, valamint  erős fény- és árnyékhatások. 



A fuvolás fiú, 1866 



Az erkély, 1868 





Emil Zola portréja, 1867-68 



A Folkestone-i kikötő, 1869 



Manet csendéleteket is festett, ezekhez nem kellett élő modell, sem vázlat, a virágok, 
gyümölcsök mindig kéznél voltak.  
1874-ből való a Vasútnál c. képe, mely könyvet tartó fiatal édesanyát ábrázol 
leánygyermekével, a gyermek a Pont d’Europe-on áthaladó vonatot nézi. 
 

1874-ben Manet már a barátaival fest (Monet, Renoir, Caillebotte). A tenger és a folyók 
mentén elterülő tájakat tanulmányozza, tengeri képein azonban nem annyira a táj, hanem 
a csónakban ülő emberek ábrázolása kerül előtérbe: Argenteuil; A csónakosok; Csónakban.  
 
Manet festészetében újra és újra a realizmus tör fel, megragadni egy élettel teli jelenetet, 
ez érdekelte, s talán ezért is tartották őt életében nagy realistának, pl. a fiatal Cézanne is a 
realista festőt csodálta benne. 
Manet a majdani impresszionizmus eszközeivel tudta igazán érzékeltetni a szépséget - 
Szőke nő fedetlen keblekkel -, a különöst - Hölgy legyezővel -, a rendkívülit - Mallarmé 
arcképe -, a mindennapit - A pincérnő - és a magányt - A Folies-Bergère bárja.  
 

Ez volt egyben utolsó nagy képe is. Központi alakja egy felszolgálónő, akit hátulról is látunk 
egy tükörben, valamint a bárvendégek tarka forgatagát.  
 

1882-ben végre elnyerte a közönség tetszését a párizsi Salonban ezzel a képpel, és Francia 
Becsületrenddel tüntették ki. 
 

Élete utolsó hónapjaiban virágcsendéleteket festett, egészségi állapota egyre romlott, bal 
lábát amputálni kellett, végül 1883. április 30-án meghalt. 



Vasútnál, 1873 



Claude Monet festménye a csónakműtermében, 1874 



Argenteuil, 1874 



Csónakázás, 1874 



Hölgy legyezővel, 1873 



Stéphane Mallarme, 1876 



Nana, 1877 



Szőke nő meztelen keblekkel, 1878 k. 



A felszolgálónő, 1879 k. 



A Folie-Bergére bárja, 1881-82 



Reggeli a szabadban, 1763 
 

Manet e képével megmutatta a világnak, hogy az egyetemes 
szellemi örökségből való részesedés teszi lehetővé egy új képi 
kifejezési értéket teremtő stílus megtalálását. 
  

Nem a régi formát iktatta ki, hanem annak árnyalt átalakításából 
merített erőt, és teremtett újat. 
 

Manet Giorgionét idézte meg előkép gyanánt, hogy védelmébe 
vegye a felöltözött férfiak és ruhátlan nők szabad ég alatti együtt 
tartózkodásának festői témáját. 
 

Gustav Pauli foglalkozott mélyebben a képpel, és bebizonyította, 
hogy a látszólag fesztelenül heverésző ,reggeliző társaság 
maradéktalanul illeszkedik az itáliai klasszicizáló stílus körvonalai 
közé, továbbá kimutatta a festmény antik előképét és annak itáliai 
közvetítőjét.  



Reggeli a szabadban, 1863 



Giorgione: Koncert a szabadban 



Marcantonio Raimondi: Paris ítélete (Raffaello után) 



Raffaello egy szarkofág-relief után rajzolta meg a Paris ítélete-jelenetet, 
mint a szabadban tartózkodó, az időt mulató csoport képi előzményét. A 
számára mintát jelentő relief a Villa Medici (ma Képzőművészeti 
Akadémia) homlokzatába falazva maradt fenn. Raffaello rajza elpusztult, 
de tanítványa, Marcanto-nio Raimondi rézmetszetben örökítette ránk. 
 
 

Az alárendelt, villámfélő természetdémonoknak az antik reliefen látha-
tó gesztusaiból az itáliai rézmetszetes verzión már az a szabad emberi 
természet bontakozik ki, amely a fényben érzi magát magabiztosnak. 
 

Pauli szerint a metszet alakjai szépek, mezítelenek, és nincs mit 
mondaniuk. Ez találóan jellemzi mindazt, amit a csoportábrázolás 
hangulatát uraló elemnek érzünk, ám a pogány elődökre nem áll fenn. 
A metszet jobb alsó sarkában három mezítelenül fekvő, a földhöz kötő-
dő, tehát félisten látható, akiknek a sziluettje azonos a Manet- kompozí-
ción látható, fűben reggeliző alakokéval. A mozdulatok játékában és a 
mimikában mutatkozó, látszólag jelentéktelen eltérésekben a kellemes 
témával szemben, az ábrázolt emberek lelkületének más karaktere 
figyelhető meg. 



A Villa Mediciben fennmaradt szarkofág-relief 



Marcantonio Raimondi metszetén a szóban 
forgó alakok az ábrázolásnak csak egy részét 
töltik ki, a kép jobb alsó oldalát. Ők azok, 
akik részei annak a félisteni közösségnek, 
melyben a bíró a szépségversenyen odaítéli 
az almát a legszebb nőnek. 
 
A Villa Medici kerti homlokzatainak felső 
szintjén frízt alkotnak az antik kőkoporsók 
relief-maradványai. Ezek a reliefek a pogány 
istenvilág testi formában való átörökítésének 
voltak a legfontosabb eszközei. 

A Villa Doria Pamphili kaszinójának falán 
ugyancsak maradt fenn egy Paris ítélete-
jelenetes relief, mely korábban az Ulysse 
Aldovrandini-gyűjtemény darabja volt, 
maga Raffaello is láthatta már. 
 
Míg a Villa Medici reliefje a trójai dráma 
előjátékát jeleníti meg (Paris ítélete,Vénusz 
visszatérése az Olymposra), addig ezen a 
reliefen csak az Ida hegyén ítélkező „pász-
tort” látjuk, a 3 istennő csak forrásnimfa 
képében kap helyet a kompozícióban. 



Ezek a forrásnimfák késztették a metszőt arra, hogy kiegészítse a 
maga jelenetén az elbeszélést, mely egyébként a Villa Medici 
kompozícióját követi. 
 
Egy lényeges különbség azonban van: Marcantonio művén új elem a 
középső figura felett az Olymposra visszatérő Vénuszért érkező, Niké 
égből alászálló alakja, mely a Villa Medici kompozícióján nincs jelen. 
 
 



Egy másik metsző – Giulio Antonio Bonanson – teljes részletes-
séggel adja vissza a Villa Medici reliefjén ábrázolt Paris ítélete- 
témát. Megvan nála a kompozíciónak az a része is, ami Marcanto-
nionál hiányzik: Vénusz égbeszállása. 



Mindkét metszet ábrázolja a trónoló Jupitert mint a villámlás istenét, lábai alatt zsámoly-
ként az Eget (Caelus), és a napszekéren a nappal és az éjszaka váltakozásának ritmusára 
száguldó Sol-t. 
 

A döntő különbséget a két itáliai metszet között csak akkor észleljük, ha a félistenekből álló 
csoport tagjainak a magatartását vizsgáljuk. 
Bonansonnál a földi félisten alakokat is figura reprezentálja. Tellus, a Földet uraló istennő a 
trónján ülve jelenik meg előttünk, géniuszok körében, akik azon igyekeznek, hogy kiegye-
nesítsék a felsőtestüket: ez az égi jelenet okozta elragadottságukat közvetíti.  
 

Marcantonionál Tellus alakja hiányzik, a nimfák sem rá, hanem az őket szemlélő külvilágra 
figyelnek. Bonasone hűebben őrzi meg a pogány síremlék-művészet vallásos elemeit 
(égbeszállást jelképező, a feltámadás reményében írott írásszalag, melyet a márvány-
koporsóban fekvő halottnak szántak a hátramaradottak.   



Reggeli a szabadban, 1863 



Marcantoniot a természet őseredeti javai és szépsége bűvöli el. A fény erőinek 
nagyhatalmú égi teofániája nem enyészett nála el, és a földhöz béklyózottan 
heverő félistenek is meggyőző súlyt képviselnek Phoebus képalakító erejének 
köszönhetően. Hegyhez és folyóhoz kötve vágyakoznak, és rettegve tápászkodnak 
arrafelé, ahová nem tartoznak, a fénybeli magasság irányát követve. 
 

Manet képén, ha összehasonlítjuk a három fekvő alakot a szarkofág-relieffel és az 
itáliai metszettel, azt látjuk, hogy az őket összekötő közös motívum a néző felé 
forduló forrásnimfa. 
 

A nimfa csak egy olyan imaginárius néző jelenlétét veszi tudomásul, akit nem az 
égben, hanem a földön kell keresnünk. Manet képén a földön heverő, szembe 
néző alak a legfontosabb szereplő, azonban nála a mellette ülő férfi is kinéz a 
képből. 
 

A mitológiai motívummal kapcsolatos hangsúlyváltozást Marcantonio metszetén a 
hátulról ábrázolt, ruhájából kilépő (vetkőző nő) alakja jelképezi. 
 

A szarkofágon nem szerepel ez a motívum, más antik szobor lehetett a mintája, de 
nem Minervára vonatkoztatták, akire csak a földön heverő medúza-pajzs és a 
tarajos sisak utal. Itt Zeusz lánya az, aki teljes fegyverzetben, dühödt madárként 
felröppen. 



A Villa Mediciben fennmaradt szarkofág-relief 



A pasztorális idill, amely a testi szépség látványának örömével 
itatódik át, egy új látásmód elvére utal, mely nem kívánja a komoly 
lélekdrámát, inkább elhárítja azt magától. 
 

Ez a Minerva az olympiai fesztelenség azon típusát mutatja, 
melynek szemében a testiség, az emberiség humanista tükrévé vált, 
ezáltal magasabb szintű lény, így nem lehet a démonikus pogány 
istenek haragjának az áldozata. 
 

Az isteneknek ez a Raffaellótól és iskolájától kiinduló, archeologizáló 
kiszorítása végzetes következménnyel járt, a kor kulturatudományos 
szemléletét tekintve, mivel a pogány istenekre már csak a túlhala-
dott babonaság végzet-isteneiként tekintünk, azaz többé nem 
félünk tőlük. 
 

Ehelyett a pogány istenek egy antropológiai démonologia korábbi, a 
saját természetüknek jobban megfelelő, az esztétikai átszellemítést 
túlélő ősfunkciók korszakát idézik csak.  



Raffaello: Galatea győzelme,   
Villa Farnesina 

Raffaello a Galathea-teremben kozmikus 
végzethatalmakat állított egymással idillikus 
viszonyba, melyek Agostino Chiginek az 
1465. évi születésekor beállott konstelláció 
szimbólumai.  
 

Itáliában az ő körében jött létre az a mű, 
melyet az Atyaisten és Jupiter Capitolium 
közötti kibékülése jeleként értékelhetünk. Itt 
az Atyaisten hét külön bolygóhoz rendelt 1-1 
angyala segítségével állítja a végzetdémono-
kat  a keresztény gondviselés szolgálatába. 
 

Egy 3. szarkofág – helye korábban a Villa 
Ludovisi, ma a Museo della Terme - 
megerősít bennünket abban, hogy a képileg 
megnyilvánuló nárcizmus – a szereplők 
egymástól való elhatároltsága -  stílusalkotó 
fejlődésfolyamat mércéjévé válhat.  
 

Ezen a képtérből kinéző nimfafej már nem 
antik fej, bár azóta sem szerepel ilyen fej 
egyetlen más hasonló kompozícióban sem.   



Paris ítélete (Korábban Villa Ludovisi, ma Museo della Terme) 



Manet képén az éghez fűződő emberi vágy gondolata már nem érzékelhető, nem 
téma. A 19. sz-ban a nagy olymposzi istenek nyugat-Európában már nem lehettek 
aktív, hivatalos kultusz tárgyai. 
 

A reneszánsz kultúrában a harmóniát csak egy korlátozott körön belül keresték a 
szépségben, ami mögött a felvilágosodás akarása működött. 
 

A Villa D’Este falán egy 1600 körüli Páris ítélete kép látható, mely a vizsgált 
jelenetet antikizáló staffázs és német-alföldi táj szimbiózisában ábrázolja.  
A környezetet Marcantonio metszete határozza meg, a táj azonban ízig-vérig 
holland karakterrel bír. 
 

A 3 folyamistent már nem nyűgözi le a rettenetes égi jelenség, a nimfa nyugodtan 
fordulhat felénk. A 2 férfiisten figyelmét csak egy köznapi színjáték köti le – egy kis 
társaság igyekszik átkelni a vízen, melynek veszélytelenségéről a két tehén nyugtat 
meg bennünket. 
 
A szabadban legelő állat a Villa Medici szarkofágján is feltűnik, de ott még 
szimbolikus a jelentése: Paris gulyájának képviselője, avagy mintapéldánya. 



A Villa Mediciben fennmaradt szarkofág-relief 



Paris ítélete a Villa d’Este falán, 1600 k. 



Római kori mozaikkép Paris ítélete-jelenettel 



Manet tehát megértette, hogy a jelenet - mégoly apró - változása mögött is szemléletválás 
húzódik meg. Az Istenek elveszítették a tekintélyüket, az emberek pedig az isteneiket. 
 

1861-ben festette a Fiú kutyával c. művét, ahol a nagynak láttatott figura a környezetétől 
való teljes elszigetelődést érzékelteti. 
 
A Reggeli a szabadban c. képén a figurákat nem kapcsolja össze semmiféle természetes 
mozgás, a társaság stílusa szenvtelen: 
- egymásmelletiség, 
- nincs formai hierarchia, 
- hangsúlytalan részek vannak a képen (akárcsak a Cigánycsalád c. képén), 
- a szoborszerű férfialak beállított pózban van. 
 

Mindezt montázs-szerkesztéssel éri el, melynek lényege: az elemek alkalmi társítása, a 
zsúfoltság – üresség erős kontrasztja. 
Eu ugyancsak új eszköz a polgári magánélet sajátosságának kifejezésére: látni és másoknak 
látványul szolgálni, a nyilvánosság előtt mutatkozni, de nem kitárulkozni. 
 
Manet a képen 3 ember távolságtartó kapcsolatát festette meg, s ezzel a kapcsolatukat is 
megkérdőjelezi (v.ö.: Raffaello metszetben fennmaradt rajza: a folyamisten szándéktalan 
együttlétet sugall, a természettel összhangban élő figura elkülönül a többitől). 
A hármas csoportba rendezés ellenére a folytonosság megszakad, azaz nincs kapcsolat 
közöttük. Ez jellemzi a kép többi részét is (lásd: önmagáért való csendélet, a háttérben 
meghajló nő, és a táj, mint függöny, színfal, azaz aligha bejárható). 



Manet-nál a síkszerűre absztraháló készség jelentkezik: 
- az emberalakok rátétek a természetre, a természet nem hordozza őket. A kép így a 
civilizált embernek a természettől való eltávolodását, illetve távolságát jeleníti meg. 
A levetkőzött nő különösen ezt szimbolizálja: mezítelensége nem a természet eredeti 
természetességét jelenti, hiszen a civilizált társadalomban már természetellenes dolog a 
mezítelenség társaságban, tehát a természet elvesztését kell érteni alatta. 
 
A piknik a közönség teljes részvétlensége mellett zajlik, amit úgy értelmezhetünk, hogy a 
társaság célja a szórakozás mindenek felett. 
A szereplők egyszerre objektumok és szubjektumok, ikonszerű mozdulatlanság és életszerű 
gesztus, elfordulás és odafordulás jellemzi őket – a kép mítikus világot idéz, de profanizált, 
amit az egymástól való elfordulásokkal hangsúlyoz a festő. 
 
Maga az elmagányosodás mint festői téma Courbet Ebéd után Ornasban c. képén jeletkezik 
először, majd Manet, Degas, Leibl és Marées foglalkozik vele. E folyamat során elnémul a 
beszéd, elsatnyul a cselekvés és a cselekmény fonala, megdermednek az emberi kapcso-
latok. 
Courbet ebből új képformát teremt, mely demokratikus világot mutat, de eltűnik belőle az 
emberek közös élménye. Tehát a magánélet közegébe való visszavonulás ábrázolásával az 
elszigetelődés reális allegóriáját teremti meg. 
Manet-nál a felszabadulás szintén mint elidegenedés jelenik meg. 
A Reggeli a szabadban c. képben érzéki tapasztalatok fölött álló tartalom fejeződik ki. 


