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Le Moulin de la Galette /Bál a Malomban, 1876 



A mű az impresszionizmus egyik legjelentősebb és legszebb alkotása –  

a modern művészet kiváló ismerője, Jean Cassou szerint „a legszebb”. 

Tiszteletteljes hódolatra késztette az impresszionizmus atyjának nevezett 

Monet-t is. 
 

A kép 1876 nyarán készült a helyszínen, vagyis a szabadban. A helyről így írt 

egy korabeli szerző, Renoir és barátja c. könyvében: -”A Moulin de la Galette 

nem volt valami fényűző hely … a tánchelyiséget rémes zöldszínűre festett 

deszkákból eszkábálták össze, amelyek szerencsére, idővel megfakultak.  

A terem végében a zenekar számára elhelyezett emelvényen egy tucatnyi 

szerencsétlen ördög nyúzta a hangszerét nyolc órán keresztül egyhuzamban, 

minden vasárnap. … A Malom a montmartre-i munkáscsaládok kedvelt 

találkozóhelye volt. A szülők a gyerekekkel letelepedtek az asztalok köré, 

lepényt ettek s hozzá bort vagy sört ittak, a fiatal lányok pedig mindenről 

megfeledkezve táncoltak, míg el nem jött a vacsora ideje.” 
 

A művész modelljeiről és a kép keletkezéséről Georges Rivière számolt be 

egy írásában: -”A festményen szereplő személyekkel gyakran összejöttünk  a 

Malomban; a társaság többnyire népes volt. … A táncolók között ott volt 

Gervex, Cordey, Lhote és még sok más ismerős, az a sárgászöld nadrágos úr 

például, aki a kép közepe táján Margot-val táncol, a Kubából érkezett spa-

nyol származású festő, Pedro Vidal de Solaresy Cardenas. …” 



A mű 1,31x1,75 méteres vászonra festett olajkép,  

ma a Louvre tulajdona. A hangulata táncba hívó,  

forognak rajta a ruhák, repülnek a szoknyák, lenge- 

nek a kézelők. A zene, bár nem halljuk, ott van  

mindenütt, benne lüktet e nagy fénylő suhogásban. 
 

A kép nem erkölcsi mondanivalójával, hanem a de-  

rűs hangulatával ragad meg bennünket. Valami ki-  

mondhatatlan derű - az élet, a tánc, a beszélgetés  

öröme - keríti hatalmába a nézőt. Renoir a Malom- 

beli vasárnapi szokványos bálból csodálatos ünnepet varázsolt. Olyan régióba emelte, 

amitől új értelmet nyert.  
 

A kép egy kedvelt szabadidős eseményt és környezetét mutatja be: a háttérben tárva-

nyitva álló kapu mögött bálterem, a táncosok olyan sokan vannak, hogy egészen az 

előtérig jönnek. Itt-ott akácfák, köztük asztalok, padok. Jobbra az asztalon szabályos 

csendélet: kancsó, üveg, két pohár, bennük az elmaradhatatlan gránátalma szörp.  
 

A szereplők többnyire fiatal nők és férfiak, utóbbiak fején szalmakalap, vagy cilinder. 

Mindenki ünneplőben van, az asszonyok- lányok kimondottan csinosak. Frissen vasalt 

szalagokkal díszített, hosszú ruhájuk lefelé bő ráncokat vet, hajuk gondosan fésült,  

masnival összefogva, vagy a kalap alatt. 
 

Többségük táncol, néhányan a padokon pihennek, az asztaloknál ülőkkel, vagy a fa 

mellett állókkal beszélgetnek.  



Hogyan válthat ki bennünk ez a semmitmondónak  

látszó, egyszerű hétköznapi jelenet örömérzést?  

Mi csodálni való van ezen a malmon, ami alig  

különbözik a házak mögötti pajtáktól? Mitől válik  

kedvessé a kép, amikor hivatalnokok és munkások  

szórakozását ábrázolja, akik ugyan kedvesek és  

jólöltözöttek, de ismeretlenek számunkra, s a kor is  

elég távol áll tőlünk, mai szemlélőktől? 
 

Ezt a mindennapi mulatságot Renoir az eleven  

élet és ujjongó öröm világává varázsolta! 
  

A satnya kis akácfák buja növényzetként hatnak, s mintha nem lámpák, hanem 

zamatos gyümölcsök csüngenének le róluk. Az udvar törmelékekkel borított talaja 

eltűnik, mintha  gomolygó felhő takarná, mely fölött a táncosok suhanni látszanak. 

A kép talán már nem is lehetne zsúfoltabb, a párocskák, iszogató és bámészkodó 

emberek a tér minden részét kitöltik. 
 

Renoir a köznapi jelenetet ünneppé lényegítette át, próza vagy elbeszélés helyett 

fesztelen, könnyed költeménnyé, levegős, térré, melyben otthonosan érzik magukat a 

szereplők és az őket nézők is.  

A kép látszólag tagolatlan, a tér folyamatos és szétáradó, a kép szerkezete mégsem 

esik szét: az átlós és függőleges irányok és a szín, valamint a lámpaoszlopok vízszintes 

sávja egyben tartja. Igazolja, hogy a képek szerkezetét nem csak a mértani szabályok-

nak engedelmeskedő perspektívikus térábrázolási séma határozhatja meg. 



Edouard Manet: Zene a Tüllériák kertjében, 1862  P. Auguste Renoir: Bál a Malomban, 1876  

Ahogy pár évvel korábban Manet, úgy Renoir sem egy előre gyártott szerkezeti vázra 

építette fel a kompozícióját, hanem az elemek és a kompozíció egésze közötti 

viszonyokat fejlesztve. Ez teljesen új alkotói módszer, amit a fényképezés hatásával 

szoktak magyarázni, amíg a színekkel nem kezdenek el foglalkozni a képelemzők.  
 

Mindkettőjüknél van térmélység, és használják a vonalperspektívát is, tehát az alakok 

hátrafelé a távolságnak megfelelően kisebbednek, de mindketten elhagyják a levegő-

perspektívát, így a kisebbedő alakokon nem kell csökkenteniük a szín kifejezőerejét. 

Ettől a tér minden irányba szabadon áramolhat, s Manet-nál teljes szélességben, 

Renoirnál pedig a képtér egészére kiterjedően az azonos intenzitás lesz jellemző. 



A korábbi csoportos vagy tömeges tánc jelenetek ábrázolásával összevetve kiderül, 

hogy a művészet történetében először fordul elő, hogy a táncoló emberek azt a be-

nyomást keltik, mintha nem volna tömegük, csak foltjuk. Manet és Renoir képén 

ugyanis az egyes testek nem a körvonalaik révén, hanem a színeik által különülnek el 

egymástól. De míg Manet-nál a színek éles kontrasztja értelmezi a formákat és tagolja 

a teret elő-, közép- és háttérre, Renoirnál a középtérben élesebb a rajz, a színek fel-

fokozottak, az előtérben elmosódottabb a rajz és a színek ereje visszafogottabb, a hát-

tér figurái pedig erősen elütő színfoltokkal emelik ki egymást. A hasonlóságok ellenére 

kettőjük között is nagy a különbség. 

Manet-nál a testek elől szilárdak, csak hátrafelé válnak képlékennyé, Renoirnál a 

lombok között beeső nap fénye és a színes árnyék elmossa a határozott körvonalakat. 

Edouard Manet: Zene a Tüllériák kertjében, 1862  P. Auguste Renoir: Bál a Malomban, 1876  



Auguste Renoir: Bál a Malomban, 1876  Pieter Paul Rubens: Itáliai falusi tánc, 1615 k. 

Tiepolo: Vidéki bál, 1756 k. 

Toulouse-Lautrec: Bál a Malomnál, 1889 



A reneszánsz és barokk festményeken a perspektívahasználat határozottan elkülöníti 

a képsíkokat, s ha a táj maga nyitott is, amelybe a művészek a jelenetüket helyezik, a 

fény-árnyék kezeléssel és a testek összefűzésével a formák zártabb vagy szorosan 

egymásba kapcsolódó plasztikus tömege jön létre a tér folytonosságán belül 

(Rubens), vagy a részben amúgy is zárt tér határainak hangsúlyozására (Tiepolo).    
 

Renoirnál a fény-árnyék kezelés már megszabadult a perspektívikus ábrázolás szigorú 

logikájától. A síkok megkülönböztetésére csak a vonalperspektívát és a színfoltokat 

használja, a sfumato és a chiaroscuro helyett a sík és a plasztikus keveredése alkot 

folyamatos teret, így a háttérben lévő, határozatlan színfoltok halmaza sem tűnik el.  

Pieter Paul Rubens: Itáliai falusi tánc, 1615 k. Tiepolo: Vidéki bál, 1756 k. 



Renoir másik fontos festői eszköze a festék hígabb, vékonyabb illetve kidomborodó, 

pasztózus használatának váltogatása. A távolabbi formát sűrű festékkel, a közelebbit 

vékony, híg rétegben festi, így a plasztikai tér nála sem tűnik el, csak megváltozik a 

létezésmódja. A tárgyak, formák, testek, tömegek egyforma súlyúak, s nincs közöt-

tük merev határ. Így lehet, hogy a padon ülő, anyjára néző kislány szőke haja a talaj 

kékjével vegyül, s a szereplők alakjának és öltözékének a részletei nem különülnek 

el élesen egymástól, ugyanakkor kiválnak a környezetükből. A kontúrnak tehát nem 

marad szerepe, mint ahogy az arc egyénítése 

és az anatómiai pontosság sem életbevágó. 
 

A formák foszlóssága a művész állásfoglalá- 

sának szükségszerű belső következménye. 



Auguste Renoir: Bál a Malomban, 1876  



Renoir nem használ alapszíneket, s nem érzékelteti a színekkel a test plaszticitását.  

Képein a színek különböző hosszúságú és irányú szálakból állnak össze foltokká, 

amitől a kép felülete a tapintási érzékre is hat. 

A kék, sárga rózsaszín színekkel hajlékonyságot, puhaságot ad a formának, ezek 

felületét a fény-árnyék kezeléssel nem osztja meg, így a színek egyre inkább önálló-

sulnak, néha úgy tűnik, mintha megszűnne helyhez kötődésük. 

A csíkos ruhás lány fölötti hölgy (Jeanne) főkötője például mélykék, sárga alapon 

olívazöld , gesztenyevörös, zöld, rózsaszín és narancs színű foltokból alkotott mintával  

                      a lilával pöttyözött ultramarinkék pánt fölött,  

                      melynek szegélyén kékesszürke pontok vannak. 

                      A színek tehát felbomlanak, s beleolvadnak a 

                      többi, vagy más színekbe, ezzel a színek, fények  

                      és árnyékok elevenen villódznak. Az árnyék, mely 

                      a hagyományos festészetben árnyalatként került 

                      értelmezésre, most lépésről-lépésre eltűnik,  

                      kiterjed a térbe és felszívódik a színekben, azaz 

                      átalakul, nem ellensége többé egyik színnek sem. 

                        

                      A szín a kép teljes felületén egymásba fonódó 

                      színkötegként jelentkezik és egy új valóságot  

                      teremt. Hatásukat tovább fokozza a festő az 

                      ecsetkezeléssel és a festékrétegek vastagságá- 

                      nak váltakoztatásával (lásd Margot ruhája).  



A nagyobb kiterjedésű felületeket ismét más módon festi: a porcelánfestők pettyegtető 

módszerével, így az érzékekre ható jelrendszere is másként működik. Nem az asszonyi 

test gömbölyűségét, a fakéreg érdességét, a pad súlyát vagy az arc bársonyosságát 

kívánja érzékeltetni, hanem a tárgyak, testek hajlékonyságát, áttetszőségét, vagy 

éppen légies könnyedségét, zenére rezzenését. 

 

Itt válik fontossá a fény szerepe. Míg a színek leplezetlenül fejtik ki hatásukat, a fények 

rejtettebben, megfoghatatlanabbul, mert nincs látható forrásuk és a kiterjedésük , az 

irányuk is meghatározatlan. Helyenként a fény megmutatkozik, például a  

poharakon, a lámpák gömbjein, a gallérokon, szalmakalapokon, de leg- 

többször szabadon szétrajzó atomokként épül be a színbe, amihez nem  

társul, hanem integrálódik, kívülről és belülről is világít. 

 

Nem az ég egy meghatározott pontjá- 

ból sugárzik, hanem igazi szabadtéri 

fény, mely szétárad mindenen. 

 

Nem kiegészítője a formáknak,  

hanem eleven életet visz beléjük,  

ami a kép szerkezetét és a jelenet  

életteliségét biztosítja, akárcsak a  

széles és keskeny ecsetkezelés.  

Éppen ezeken alapul a kép ritmusa. 



Renoir képe pulzál, akárcsak a zenére lüktető szív.  

 

S ez az, ami döntő a festő számára: a világosság nem valamiféle elvont elem, s nem 

a megvilágítás eszköze, hanem leheletfinomságú anyag. A fények különböző 

hullámhossza rugalmassá teszi a tárgyakat, alakokat, és ragyogóvá varázsolja a 

színeket.  Renoirnál az égbolt nem külön közeg, hanem szín és fény, mely kecses 

könnyedséggel valamely színen szétömölve, színné és fénnyé változik, s rózsaszín- 

kék gyapjútakaróként terül el a táncolók lába alá, s olyan súlytalanná teszi alakjukat, 

hogy a lábak nem tudnak belesüppedni. 

 

Nem véletlen, hogy a Bál a Malomban c. kép Henri Toulouse de Lautrecre és Degasra 

is nagy hatással volt, s bár más-más szempontból, de mindegyikük számára 

tanulságként szolgált.  Lautrec azonos témájú képén Renoir komponálásmódja, Bál a 

Moulin Roge-ban c. képén pedig a színhasználata került feldolgozásra, míg Degas a 

táncosnőket megjelenítő képeihez találta Renoir színkezelését inspiratívnak, noha 

nyilatkozataiban többszínű pamutgombolyaghoz hasonlította Renoir képeit.  

 

Raoul Dufyt ugyancsak elbűvölte az élettől való megrészegülés érzését sugalló, a 

suttogó szerelmi csevegések kifinomultságával vetekedő Bál a Malomban, ezért egy- 

az-egyben le is másolta. 



Toulouse Lautrec: Bál a Malomnál, 1889  



Toulouse Lautrec: Bál a Moulin Rouge-ban, 1889-1890  



Edgar Degas: Zöld 

táncosok, 1877-79 



Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 

 

Francia impresszionista festő, aki az impresszionizmus esztétikáját és technikáját 

kiterjesztette az alakos kompozíciókra, csendéletekre és portrékra is, így a maga 

eredeti víziója által felújította Watteau, Boucher és Fragonard gáláns jeleneteit.  

Kora polgári világának és diáktársadalmának egészséges gyönyörvágyát, 

gondtalanságát és életörömét idézte fel képein. Mindig a legfinomabb színeket 

kereste. 

 

Limoges-ban született, de már fiatalon Párizsba került. 1854-ben mint festő vállalt 

munkát egy porcelánműteremben, majd legyezőket, kirakatponyvákat festett, hogy 

meg tudjon élni.  

 

1862-ben beiratkozott a Szépművészeti Iskolába, valamint Gleyre műtermébe, ahol 

megismerte Bazille-t, Monet-t és Sisleyt. Korai műveire Diaz, Delacroix és Courbet 

hatott, így a realizmus szellemében dolgozott, többek között a fontainebleau-i 

erdőben.  

 

1869-1883: Monet társaságában fest, impresszionista törekvések jelennek meg 

festményein, barátságuk azonban csak 1870 után késztette arra, hogy áttérjen a 

világos színekre és az impresszionisták szaggatott ecsetkezelésére. Fényes foltjait és 

fénynyilait emlegette a kritika, nem szerették a tájképeit. Felfedezte Watteau szabad 

levegőn mulatozó alakokat ábrázoló képeit, s korszerűsíteni kezdte annak témáit. 



Renoir: Anthony mama kocsmája, 1866 



Renoir: Lise napernyővel, 1867 



Renoir: A Sisley házaspár, 1868 



Renoir: Nyáron, 1868 



Renoir: Séta, 1870 



Renoir: Madame Monet a Figarót olvassa, 1872 



Renoir: Napernyős nő a kertben, 1873 



Renoir: Charles le Coeur 

portréja, 1874 



Renoir: Páholy, 1874 



Renoir: Havas táj, 1875 



Renoir: Kertben ülő pár, 1875 



Renoir: A hinta, 1768 



Renoir: Színházban (Az első kimenő), 1876 k. 



Renoir: Kislány locsolókannával, 1876 k. 



Renoir: Madame Alphonse de Daudet, 1876 



Renoirt a modern élet is érdekelte, s kedvelte a portré és az akt műfaját. Egyik 

remekműve a Páholy, melyen Velazquéz hatása jelentkezett, akárcsak 

gyermekarcképein. 

 

Az egyik első és legfontosabb női aktja botrányt robbantott ki - Női akt napsütésben, 

1876 - az impresszionisták második kiállításán, ahol bemutatta. A kritika bomló 

húscsomónak nevezte, holott finom érzékiség jellemzi a képet. 

 

1879 és 1880 nyarán a Szajna partján dolgozik. Baráti kapcsolatok fűzik Paul Bérard 

diplomatához, aki meghívta a normandiai birtokára, ahova később még többször 

visszatért. 1880-ban készült Az evezősök reggelije című képe, melyet az 

impresszionisták 7. kiállításán állított ki. Ugyanebben a szellemben festette a Tánc 

Bougivalban (1882-83) és a Falusi tánc című képeit, amelyen az olasz utazása során 

tanulmányozott festők (pl. Nápolyban Veronese) hatását is feldolgozta. 

 

1882-ben Césanne mellett dolgozott L’Estaque-ban. Képei ekkor rendkívülien tónus 

gazdagok, elsősorban tájképek. 

 

1883-1890: művészete nagy átalakuláson megy keresztül. Önálló tárlatot rendeznek 

műveiből, ami után ismét Olaszországba utazik. Tanulmányozza a firenzei reneszánsz 

mestereinek alkotásait, majd Franciaországba megy, ahol Ingres művei ragadják meg. 

Megérti az impresszionizmusban rejlő veszélyt, a stílus megmerevedésétől félve úgy 

dönt, visszatér a vonalhoz, a szigorúbb komponáláshoz, és elölről kezd mindent. 



Renoir: Női akt napsütésben, 1875-76  



Renoir: Jeanne Samary portréja, 1877 



Renoir: Nő legyezővel, 1886 



Renoir: Irene Cahert d’Anvers kisasszony, 1880 



Renoir: Rózsaszín és kék, 1881 



Renoir: Csónakosok reggelije, 1881 



Renoir: Tánc Bougivalban, 1882-83 



Renoir: Vidéki Tánc és Városi tánc c. képei, 1883 



Renoir: Esernyők, 1883 



Ezt a korszakát ridegnek, ingres-inek nevezte. Formáit a pontos rajz 

határozza meg, selymes színeit háttérbe szorítja, szándékosan szegényes 

színekkel fest. Technikája száraz és sima - Esernyők, 1883. 

 

Új festési modorát A nagy fürdőzők c. képe mutatja, mely még tisztábban 

jelentkezett a Hajfonat (1886) és a Catulle Mendes lányai a zongoránál c. 

képein. 

 

A rajzhoz, a formához való visszatérés arra ösztönözte, hogy olyan műveket 

fessen, amelyekben a formák hangsúlyosak, de a színek szabadok. Színei 

egymásba olvadnak, gyöngyházszínű reflexekben gazdagok. Saját fiát festi 

szolgálójuk Gabrielle térdén lovagolva, a hölgy sokszor lesz modellje, 

valamint 1900-ig a tájképek, csendéletek  sokaságát festi. 

 

1903-1919: Reumás rohamai miatt visszaköltözött Cagnes-ba, Dél- 

Franciaországba, ahol 1919-ben halt meg. Művészetében mindvégig meg 

tudta őrizni a poézis iránti fogékonyságát, s szüntelenül meg tudta újítani 

festészetét. Plasztikai kísérletei is figyelemre méltóak. 



Renoir: A nagy fürdőzők (1884-87) 



Renoir: A hajfonat (Suzanne Valadon arcképe), 1885 



Renoir: Lány, 1888  



Renoir: Lányok a zongoránál, 1892 



Renoir: Gabrielle ékszerekkel, 1910 



Madame Renoir, 1916, terrakotta 



Renoir: Víz (Nagymosás), 1917 


