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JAPÁN IPARMŰVÉSZET, 
ÍRTA s RADISICS JENŐ. 

»(\ff\__ Egy évvel ennefcelőtte nem láttam volna nehézséget abban, 
( A* V^L * bogy japáni művészetről és Japán iparművészeti termékeiről 

értekezzem ; most azonban, hogy sokszor és hosszasabban japá-
l y nok társaságában vagyok s velük eszméket cserélhetek, most 

érzem csak, hogy mekkora az űr, mely bennünket elválaszt, 
mennyire távol állunk az ő lelki világuktól, mily kevéssé 
hatoltunk be annak titkaiba, jóllehet az egymással való 
sűrű érintkezés és Japán legutóbbi evolúciója, látszó-
lag közös alapot teremtett műveltségeink tekintetében. 
Hisz tudjuk, hogy átvették szokásainkat, úgyszólván minden 
számottevő intézményünket s legújabb berendezkedéseiket 
is európai mintára szabják. 

Érdekes lélektani jelenség a japánok felszívóképessége 
s a könnyedség, mellyel idegen kultúráknak szinte minden 
ellentállás nélkül utat engednek, anélkül, hogy nemzeti 
jellegük megváltoznék s eredeti mivoltát elvesztené. Művelt-
ségük koreai eredetű ; ez az ország ajándékozta meg őket a 
művészet elemeivel; melyeket azután később, húsz századdal 
ezelőtt, Kina alakított át, ahonnét sokféle művészi készséget ís vettek át. Szemünk előtt 
játszodott le az a történelemben páratlanul álló esemény, hogy egy nemzet, egy fajilag 
s egyéb tekintetben ís merőben eltérő világrészbe beolvadni igyekszik, átvévén abból 
mindent, illetőleg mindazt, ami meggyőződésének, szellemének, természetének s lelké-
nek idegen. 

Ennek a csodálatos jelenségnek magyarázata csak az lehet, hogy az észbelí működés 
nem szükségképp azonos természetű az ösztönszerű lelki működéssel. Emez érintetlenül meg-
állhat, amannak befolyásától menten. Mindazok, akik a távol Kelet e népével érintkeznek, 
érzik, hogy a japánok egy bizonyos ponton túl hozzáférhetetlenek : van egy fejezete lelki 
tevékenységüknek, melyben európai ember nem lapozgathat. Ez a sajátság némi válto-
zattal valamennyi szigetlakó népnek közös tulajdonsága. íme Anglia, melynek lelki 
világa szintén számos, nekünk szárazföldi lakóknak enígmatikus vonásokat tüntet fel. Ha 
a két nemzet között párhuzamot kellene vonnunk, az angoloknál az egyéni erőt, 
annak összes vonatkozásaiban kellene kiemelnünk, míg a japánoknál a leheletszerű 
árnyalatok finomsága az, a mi nekünk a megfoghatatlan, megismerhetetlen, azt mond-
hatnám titokzatos jelenség. 
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Egy különleges nemzeti ága van a japáni művészetnek, 

amely ebben a tökéletességben sehol másutt fel nem lelhető. 
Ez a lakk. Eszmei tartalmát és a külső megjelenést illetőleg szoros 
rokonságban van a festészettel. A lakkfelület helyettesíti a fát 
vagy a vásznat} a díszítés magát a festményt. Az íparmüvé-
szettel pedig annyiban függ össze, amennyiben a legtöbb lakk-
tárgy nem önmagáért készül, hanem annak valamelyes gyakor-
lati rendeltetése ís van. A szorosan vett festészettől végül abban 
különbözik, hogy az alap egyenrangú tényező a rajta látható 
ábrázolással. S ennél a pontnál nyílík alkalmunk megfoghatóvá 
tenni az árnyalatot, amelyről az imént szólottam. 

A lakk készítésmódja végtelenül hosszadalmas és fárad-
ságos : ugyanazt a darabot néha harmincszor kell kézbe venni, 
harminc lakkréteget kell egymásra rakni, egyenként lecsiszolni, 
amíg végül elérhető az abszolút fekete, tükörsima, minden 
néven nevezendő hibától ment felület. Ez az annyira töké-
letes, egyszínű felület az árnyalat, mely felfogásunk határán 
kívül esik, még akkor ís, ha figyelmeztetnek rája. 

A mennyiség és tömeg fogalma ís más náluk, mint 
nálunk. Nem merem eldönteni a kérdést, kit illet meg jogo-
sabban a primitív ember jelzője, azt-e, akinek sok kell, hogy a 
mennyiség fogalmára ébredjen, avagy pedig azt, akinél egy-két 
impulzus vált ki gondolatokat, érzéseket ? A japánok a kevés-
nek amateurjeí. Érdekes, hogy nyelvükben csak az első tíz 
számjegy megjelölésére van megfelelő szó ; azontúl kínai 
szavakkal jelzik a számokat. 

A sok, a gyűjtemény idegen nekik. Házuknak tokonoma nevű részében, afféle kis 
kiszökellése a szobának egy kép (kakemono, ha függőlegesen lóg, makímono, ha vízszintes), 
legföllebb kettő van, soha több ; alatta néhány virág vagy törpe fácska, néhány műtárgy, 
bútoruk egyáltalában nincsen. Nekünk kopár, üres ; nekik elegendő arra, hogy esztétikai 
megelégedettséget ébresszen bennük. Visszatükröződik ez a legtöbb kompozícióban, 
amelyekben az üres felületeknek viszonya az ábrázolásokkal betakartakhoz képest nekünk 
szokatlan, mert túlságosan nagy. Kiváló példája ennek a kiállításon látható egyik bársony-
festmény : három gubbasztó daru, sejtelmes hátterével. Művészetük hangulat és gondolat-
ébresztő eszközeinek egyike a részek használata az egész helyett ; egy levél az ág helyett, 
egy fűszál a mező helyett. Ez művészetük szimbolikája. 

Színérzékük reflexe a természet színes behatásának, a viharos emócióktól ment 
lelken keresztül leszürődve. Reflektált benyomás ; a tükörből visszaverődött fénysugár. 
Ezekből alakulnak ki a színhangulatok, kiváltképp a feketék és a szürkék, amiknek 
mesterei s általában a diszkrét színezés és a harmónia, melyeknek varázsa reánk ís hat. 

A viharos lelki izgalmak hiányát vallásuk, legyen az a Shinto, vagy a Buddha 
vallása, s az asszony helyzete a társadalomban teszik érthetővé. Van vallásuk, de azért 
nem vallásosak a mí értelmünkben. Az Isten a megfoghatatlan, a megmagyarázhatatlan, 
a nagy ismeretlen fogalmával azonos, hiányzik az Isten gondolatából az örökkévaló 
alkotás, korlátlan hatalom, irgalom, jóság és mindeneket, a legnagyobbakat épp úgy, 
mint a legkisebbeket egyaránt felölelő tulajdonság. Egyházi művészetüket nem ís járta 
át a keresztényi szent íhlettség és megilletődés, épp oly kevéssé nyilvánul meg benne az 
emberiséget megrázó dramatikus erő. Még legmagasabb látható kifejezése, a Buddha ís 
inkább fenséges, kontemplativ nyugalmával hat; ez sem teremtő Isten. 

A nő a férfival ellentétes nemnek megszemélyesítője, ok-szan, a ház ura. Indulatokat 
nem gerjeszt, mert lelke bimbó, nem virág, nem szövi szálait a férfi lelkébe, nem kelti 
életre adott körülmények között a szunnyadó hőst vagy vérengző állatot, mely a legfen-



ségesebb cselekedeteket és a legaljasabbakat egyaránt képes bírhatásáért elkövetni. A japáni 
nő mindene a szép selyem öv, az obi ; azt is férje választja számára. 

A japáni művészet híjján van az emberi mozzanatnak s mindannak, ami azzal 
összefügg : a páthosznak, a dramatikus mozzanatoknak. Helyüket az élő természet 
foglalja el, ihletét abból meríti s motívumait ís az szolgáltatja. Ezt viszont alaposan 
ismerik, alaposabban, mint bárki más, főleg az európai művészetben alig számottevő 
állatvilágot, az állatéletet s ennek összes sajátságait. Az európai művészt az állat- és 
növényvilág díszítménynyé való stilizálásra alkalmas külsőségei ragadják meg ; a japánit a 
lényeg, a fű, fa, virág, állat egyéni jelleme. Ezt látja, figyeli meg s tudja az igazságnak 
előttünk megfoghatatlan hűségével visszaadni. Ismét egy űr közöttünk. 

A páthoszt, a dramatíkai erőt más forrásból merítí a japáni művészet. Abból, amit 
az ő nyelvük a „buzsido" szóval jelöl meg. Buzsído az önfeláldozó hazaszeretet, tisztesség, 
becsületesség s hazafias kötelességérzet együttes foglalatja. Látható jelvénye a tökéletes-
ségében kegyetlenül szép kardpenge, a japáni férfiú lelke, amint ők mondják. Látni kell 
az áhítatteljes tiszteletet, melylyel a japáni a kardhoz nyúl, amint ragyogó tekintete végíg-
siklík a tükörsima acélon, annak borotvaéles élén, hogy megértsük az érzések viharát, 
melyet a kard érintése benne ébreszt. Ezek az érzések rég kihaltak belőlünk. Azok a jele-
netek tehát, melyekhez a „buzsido" adja a tárgyat, alkotják a japáni művészet meg-
rázó fejezeteit. A megrázó és dramatikus jelző szintén japáni értelemben veendő. 
A hős Minamuto-no Joszimítzu, a csata küszöbén 
furulyázni tanulj lelke derült, hisz hazájáért fog 
meghalni. Uriu Tamutsu anyja, minekutána két 
fia elesett, térdre borulva jelenti urának, hogy 
van még három fia, aki kész életét feláldozni. 
A dramatikus mozzanat itt a lélek fenségében 
van, nem a megérzékítés eszközeiben. Ez ís távol 
áll az európai felfogástól. 

Végül elemeznünk kell a nyugati műveltség 
benyomulásának következményeit a japáni mű-
vészetre. A jelenség maga természetszerű folyo-
mánya a japánok modern törekvéseinek. Ahol 
nemcsak tárt karokkal fogadják az idegenek ... 
műveltségét, hanem önmagukat annak mintájára y ^ r 
tudatosan, rendszeresen átalakítani törekesznek, y 
nyilvánvaló, hogy ott a nyugat művészete ís 
benyomul legfurcsább függelékeível s kinövéseivel 
egyetemben. De tévedés volna hinni, hogy ezzel 
be is fészkelte magát, még kevésbbé, hogy helyé-
ből kíszoritotta volna a néplélek szülte művé-
szetet. A japánok a fehér faj térthódító elő-
nyomulásának eszközeire, támadó és védelmi 
fegyvereire áhítoznak. Földjüket bástyázzák körül 
az idegenek benyomulása ellen, megtanulván a 
mienkhez hasonló sáncokat, erőditvényeket alkotni, 
s versenyre kelnek velünk, nehogy adósaink legye-
nek. Az idegen műveltség térfoglalása kezdetben 
nemzeti ellenáramlatot szült? ma az a felfogás, 
hogy valamiként régente, a VII. és VIII. szá-
zadban sikerült a kínai művészetet megemészteni 
s abból japáni művészetet leszűrni, akként most 
ís sikerülni fog életerejük segélyével. Általában 
nehéz jóslatokba bocsátkozni arra nézve, hogy 
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Japán a nyugati és keleti művészet e sajátszerű házasságából miféle utódok származnak majd. 

^ Azt hiszem, hogy nem őket kell félteni. 
Ezeket szem előtt tartva kell a kiállítást megtekinteni. Története igen egyszerű. 

Eszméjét Palotay Ödön, Japán itteni képviselője vetette fel. Az ő közbenjárása egyengette 
az utakat a kiállítás számára a japáni kormánynál. Londonban való tartózkodásomkor az 
ottani angol-japání kiállításon állapíttattak meg e részletek, kivált a beküldendő anyagot 
illetőleg. Ezt azonban csak nagy vonásokban voltam képes kijelölni, mert a Múzeum kiállítása 
természetesen csak a Londonban el nem kelt tárgyakat ölelhette fel, azokat ís csak annyi-
ban, amennyiben tulajdonosaik hajlandók voltak a szállítás költségeit viselni, az intézet 
javadalma meg nem engedvén, hogy azt a sajátjából fedezze. Ekként a londoni kiállítás 
bezártával Í28 kiállító alkalmi szövetségre lépve, 800 tárgyat küldött Budapestre. Ezek 
fémmunkák, ötvösművek, bronz, aranynyal berakott acéltárgyak; porcellán, faience és 
egyéb agyagmunka, rekeszzománc (cloisonné), lakkmunkák, elefántcsont és fafaragványok, 
békateknőmunkák, hímzések s festett szövetek, babák, bambusz-nád kosarak, lampionok 
és bútorok. Japán legnevezetesebb műíparí műhelyei képviselve vannak a kiállításon 5 
Kioto, Oszaka, Nagaszaki, Kobé, Kanagava. Porcellánokat küldtek Imarí Kutaní és 
Kíoto-bólj faíenceokat Szatzumá-ból ; rekeszzománcokat Aítyí-ből, hímzéseket Sziga-ból, 
bronzokat Tojamá-ból és lakkokat Kanazavá-ból. Í8 darab képzőművészeti alkotás egészíti 
ki a tárlatot. Ezeket egyenként választottam ki. Három összehajtható festmény a japáni 
császári kormányé, úgymint a majmok és a házinyulak, mindkettő Takenucsí Szeího mester 
munkája, továbbá egy erdőrészietet ábrázoló kép, mely a modern iskolát képviseli, 
Szímomura Kanzan festőtől. Makíno báró egy selyemre festett holdvilágos tájképet engedett 
át Kavaí Gíakudó-tól, Jída pedig egy táncosnőt ábrázoló képet ugyancsak Takenucsí 
Szeího-tól. Murase Gíokuden festőtől basarózsák között álló kakast látni. Valamennyi 
festmény a mi felfogásunk szerint dekoratív jellegű s inkább az iparművészet keretébe 
vág. A szobrászok közül megemlítendő Yonehara Unkái, ő faragta fából a fiatal, később 
szentté avatott nemzeti költő képét ; Míjamoto Maszaru, kinek specialitása a ponty mintázása 
és Oszíma Zzuon érem-művész. A nevesebb iparművészek közül több-kevesebb alkotással 
képviselve van Aszahi Gíokuzan (színezett elefántcsonttal berakott fadoboz), Hírata Gíuko 
(két fémkacsa) és Makuzu Kozán Kanagavaból, Japán legelső porcellánfestője több edénynyel. 

Látható ezekből, hogy a kiállításon Japán modern művészeinek színe-virága kiváló 
példányokkal van képviselve, amennyiben azt t. i. a rendelkezésre álló hely megengedte. 
Olyan darabok ezek, melyek Londonban ís feltűnést keltettek, de fogalmainkhoz képest 
túlmagas áruk miatt még ott sem találtak vevőre. Emellett Japán nagy iparművészeti 
tevékenységének átlaga sem hiányzik. Ennek helyet kellett adni, hogy a közönség minden 
irányban tájékozva legyen s az összehasonlítás révén megtanuljon különbséget tenni a 
közepes, jó és legjobb között s aközött, ami Európa, s aközött ami a japán műértők 
részére készül. 

A kiállítás legérdekesebb részeinek egyike a császári kormány által készített, első 
ízben Londonban kiállított iskolai falitáblák sorozata, mely Japán legnevezetesebb hőseit, 
tudósait s művészeit tünteti fel; jeleneteket, melyek a nemzeti sajátságokat jellemzik s 
alkalmasak a hitet az ifjú nemzedékben, a buzsído-t éleszteni, fejleszteni. 

Végül felemlítendők az iskolák, melyeknek növendékmunkáit a japáni kormány a 
magyar kormánynak ajánlotta fel, úgymint az áll. felső szakiskola Tokioban ; az áll. 
iparművészeti iskola Kiotoban, a városi festészeti és iparművészeti iskola és a magán-
jellegű műegyetem Tokioban, valamint a jikara-í és tojama-í kerületek iparművészeti iskolái. 
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