
� Egy 1912-bôl származó listából, amely Budapest
kávéházait sorolja fel, arról értesülünk, hogy a szá -
zadelô fôvárosi kávéházkultúrájában is nagy szerep
jutott az ekkortájt minden szempontból divatos, de
mégis inkább teázási hagyományairól ismert Japán -
nak.1 Csupán néhány relikvia, asztal, szék, tejkiöntô,
kávéscsésze, régi fotográfia tanúskodik az egykor oly
népszerû lokálok karakterérôl. A képeslapokon és
szépiákon fennmaradt felvételek megörökítik például
az egykori Japán kávéházat és annak mûvészasztalát.
Az elôtérben ülô Szinyei Merse Pál, Rippl-Rónai Jó -
zsef és Kosztolányi Kann Gyula népes, de nem teljes
társasággal körülvéve múlatja az idôt; a szintén gya -
kori vendég Jávor Pálnak, Csók Istvánnak, Faragó
Gézának és Csontváry Kosztka Tivadarnak épp más
dolga volt. Megválaszolhatatlannak tûnô kérdés, hogy
mekkora szerepe lehetett a hely szellemének abban,
hogy a japán mûvészet bizonyos esztétikai, kompo -
zicionális, motivikus, vagy épp tematikus vonásai be -
épültek a társaság tagjainak alkotásaiba. Bizonyos
azonban, hogy a stukkókkal és japános zsánerké pek -
kel dekorált kávéházat látogató modern mûvészek és
a japonizmus fogalmával illethetô magyar mûvek al -
kotói között létezik közös halmaz, amire evidenciául
azok a képek szolgálnak, amelyek a Gésák a Duna-par-
ton címû kiállításban voltak láthatók.

A tárlat témája a magyar japonizmus. Japonizmus a
Philippe Burty-i értelemben: „Japán mûvészetének és
géniuszának tanulmányozása”.2 A japonizmus közel fél
évszázada folyó tudományos kutatása alapján ma már
bizonyossággal állítható, hogy a jelenség páneurópai
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Japán mûvészetének és géniuszának
tanulmányozása – egykor és ma

Gésák a Duna-parton – kiállítás a Várkert Bazár Testôrpalotájában

Székely Bertalan: Japán nô / 
Bertalan Székely: Japanese Woman
[1871] olaj, vászon (Szépmûvészeti Múzeum – Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest) / oil, linen (Museum of Fine
Arts – Hungarian National Gallery, Budapest)Fo
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és amerikai, s nem korlátozható kizárólag sem a nyu -
gati nagyhatalmak területére, sem a képzômûvészet re,
sôt, általában véve a mûvészetekre sem. Olyan je len -
ség, amelynek kutatása a különbözô mûvészeti ágak,
valamint a társadalom-, tudomány- és politikatör té -
net szempontrendszerébôl kiindulva is kiterjedt föld -
rajzi területen szükséges és indokolt. Ha jobban be -
legondolunk, a japonizmus nem más, mint a japán
kultúra 19. századi nyugati recepciótörténete. Érde -
kes megfigyelni a japonizmus korabeli magyar iro dal-
mában (ehhez jó szívvel ajánlom a Buda Attila szer -
kesztésében megjelent Messzirôl felmerülô, vonzó szi -
ge tek címû szöveggyûjtemény-sorozatot), hogy a szá -
zadforduló gondolkodói, mûvészei és mûértôi sokkal
tisztábban látták a jelenség összetett voltát, mint az
elmúlt évtizedek kutatói.3 Észrevették a japán ins pi -
ráció emanációit, melyek hol a napnál is világosab ban
voltak jelen környezetükben (japán témájú könyvek,
színdarabok, japán alakokkal díszített tárgyak, kimo -
nós hölgyek garmadával), hol a felszín alatt csörge -
dezô, tápláló forrást sejtettek (például a buddhizmus
eszmerendszerének kivetülését bizonyos nyugati al -
kotásokon). Az azonban egy pillanatig sem volt kérdés
a kor gondolkodói számára, hogy a nyugati (s benne
a magyar) mûvészet és esztétika fejlôdése elképzel he -
tetlen lett volna a japánok nélkül. Száz év elteltével
sikerült ismét rámutatni az azóta elfeledett eviden -
ciá ra. Elértük a nullpontot.

A magyar japonizmust bemutató kiállítás célja az
volt, hogy a hazai kutatás eddigi eredményeit felhasz -
nálva azokon továbblépjen. Az egyes mûvészek mun -
kásságában felfedezhetô, japán mûvészetbôl merített
inspirációk kiszûrése, az egyes mûalkotások japán mû -
vészettel rokon vonásainak feltérképezése, a francia
impresszionisták közvetítô szerepének bemutatása, a
nagyobb volumenû gyûjtemények és kiállítások kul -
túrtörténeti beágyazása, a japonizmus ideológiai, nem -
zetpolitikai vetületeinek vizsgálata több kutatás tár -
gyát képezte az utóbbi két évtizedben. A kiállításban
a nemzetközi jelenség markáns hazai jelenlétét a ma -
gyar köz- és magángyûjteményekben végzett alap ku -
tatás segítségével, egymással beszédre bírható, kü lön-
féle médiumú, funkciójú, kvalitású tárgycsoportok
összeállításával, keleti és nyugati tárgyak párhuza mai -

Kikukawa Eizan: Nô levéllel,
lámpás mellett / Kikukawa Eizan:
Woman with Letter by the Lamp
Japán, Edo-kor, 1810 körül,
színes fametszet (Hopp Ferenc
Ázsiai Mûvészeti Múzeum,
Budapest) / Japan, Edo period, 
c. 1810, colour woodblock print
(Ferenc Hopp Museum of Asiatic
Arts, Budapest)
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Gésák a Duna-parton címû kiállítás (részlet). Az elôtérben a Zsolnay-gyár pillangós és hópelyhes díszû kerámiái, melyek 
az 1896-os millenniumi kiállításra készültek, a pécsi Janus Pannonius Múzeum Zsolnay-gyûjteményének anyagából. 

A háttérben magyar színésznôket japán szerepekben ábrázoló, 1880–1910 körül készült fotók az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet anyagából / Geishas by the Danube (exhibition photo). In the foreground: ceramics with butterflies and

snowflakes by the Zsolnay Manufacture, made for the National Millennial Exhibition in 1896, from the collection of the
Janus Pannonius Museum Pécs. In the background: photos of Hungarian actresses in Japanese roles (c. 1880–1910) 

from the collection of the Hungarian Theatre Museum and Institute, Budapest 
Várkert Bazár, Testôrpalota, Budapest, 2016–2017 / Guard’s Palace, Castle Garden Bazaar, Budapest, 2016–2017
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val, képzô- és iparmûvészet egyformán hangsúlyos
jelenlétével mutattuk be. Nem képzômûvészeti, nem
iparmûvészeti, és nem is keleti kiállítást, hanem a ja -
ponizmus komplex, többrétû és többjelentésû voltát
bemutató, összmûvészeti és egyben kultúrtörténeti
tárlatot hoztunk létre.

A kronológia fonalába kapaszkodva a 19. század ori -
entalizmusának egzotikus Japán-képével indítottuk a
kiállítást, valamint a japán Arita-kerámiák másolásá -

nak, utánzásának és a mintakincs továbbgondo lásá -
nak európai divatjával. Székely Bertalan Japán nôje
bár témájában és hangvételében még rokona Tornai
Gyula keleti életképeinek, a mûvész forráshasználata
már valódi japán tárgyak ismeretét, vizsgálatát felté -
telezi: egyesíti a szép nô (bijin) ábrázolásának tra di -
cionális japán képtípusát, a hölgyet körülvevô míves
használati tárgyak realisztikus ábrázolását és Katsu  -
shika Hokusai (Hokuszai Kacusika) Manga-sorozatá -
nak rajzos, síkszerû, kétdimenziós motívumait. A kép
egyben történeti mérföldkô is: születésének évében,
1871-ben állítja ki a Magyar Nemzeti Múzeum nép -
rajzi tára elôször azokat a tárgyakat, amelyeket Xán -
tus János az elsô osztrák–magyar delegáció tagjaként
állami megbízásra gyûjtött az újonnan (1853 óta)
megnyitott, modernizálódó Japánban. Tárlatunkon
azok a japán lakktárgyak vették körül Székely képét,
amelyeket az akkori látogatók, köztük a festô, elsô -
ként láthattak magyar múzeumban kiállítva. Valahol
itt kezdôdik a magyar japonizmus.

Japán legsikeresebb követei oldalán ismerked het -
tünk meg a budapesti japándivat jellegzetes figurái val,
tárgyaival. A magyar színpadok Pillangókisasszonyai
a kimonó valóságos reklámarcai, bár a japán temati -
kájú színdarabok, operettek, operák nôi fôszereplôi
közül senki nem visel autentikus kimonót. Láthat -
tunk viszont felsliccelt kimonót pliszírozott alsószok -
nyával, obi nélkül viselt, matrózgalléros vagy épp mé-
lyen dekoltált kimonót a papírkrizantémokkal és le -
gyezôkkel felékszerezett dámákon, az európai divat
aktuális kívánalmainak megfelelôen. A japonizmus
divatjának hírmondóiként közgyûjteményeinkben
fennmaradt tárgyak jellege egybevág Relle Pál 1911-
es, Aurora-béli kritikájával, mely szerint Budapesten
dobálóznak a japonizmus szóval: „Minden »jobb« pol -
gári asszony kimónót csináltatott a slafrokkjából, az em -
berek betanulták, hogy mi az a kakemonó, és tudják, hogy
a japáni ház az yamen, még néhány szó: ez a budapesti
nipponizmus.”4 Bár maga a szerzô is vét a japán fo gal -
mak használatában, kíméletlenül definiálja a japo niz -
mus legpopulárisabb kifejezôdési formáját.

A 19. század végi japonizmust bemutató kiállítás rész
érzékeltette, hogy ekkor még nem a képzômû vé szet -
ben, hanem az iparmûvészetben töltött be jelentô -
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Gésák a Duna-parton
címû kiállítás (részlet).

18. és 19. századi Arita
típusú japán, holicsi,

herendi és Zsolnay
kerámiák az Ipar -

mûvészeti Múzeum, 
a Hopp Ferenc Ázsiai

Mûvészeti Múzeum és 
a pécsi Janus

Pannonius Múzeum
Zsolnay-gyûjteményének
anyagából / Geishas by
the Danube (exhibition

photo). 18th- and 
19th-c. Arita-type
Japanese, Holics

(Holíč), Herend and
Zsolnay ceramics from
the collections of the

Museum of Applied
Arts, Budapest, the

Ferenc Hopp Museum 
of Asiatic Arts,

Budapest, and the
Janus Pannonius

Museum, Pécs
Várkert Bazár,

Testôr palota,
Budapest, 2016–2017

/ Guard’s Palace,
Castle Garden

Bazaar, Budapest,
2016–2017

Textilminta-terv Siegfried Bing Le Japon Artistique címû
folyóiratának 1888-as számából, a mintát Zsolnay Júlia

használta fel dekortervén / Textile pattern design 
from Siegfried Bing’s journal Le Japon Artistique (1888), 

applied by Júlia Zsolnay to her decor design



sebb szerepet a japán mûvészet megismerése. Nem is
annyira a festôket lázba hozó fametszetek, hanem in -
kább a használati tárgyak, a fém-, kerámia-, lakk- és
textiltárgyak inspirálták a kor iparmûvészeit. A világ -
kiállításokon, valamint köz- és magángyûjtemények -
ben nagy számban megjelenô japán tárgyak míves ki -
vitele, anyaguk minôsége és motívumkincsük gazdag-
sága új utat, követendô példát mutatott az egyébként
is modernizációra és demokratizálódásra törekvô nyu -
gati iparmûvészetnek. A jelenséget a Zsolnay, illetve
a pesti Fischer kerámiagyárak termékei érzékeltetik.
A mûvészek pedig legalább annyit meríthettek a kor -
szak reprodukciókban gazdag kiadványaiból, mint
közvetlenül a japán mûtárgyakból, például a Siegfried
Bing kiadásában megjelenô folyóiratból, a Le Japon
Artistique-ból, Thomas W. Cutler A Grammar of Ja -
panese Ornament and Design címû munkájából, vagy
hogy magyar nyelvû példát is említsünk, Kelemen
Géza A mikádó országa címû kötetébôl.5 Maguk a kor-

társak is tisztában voltak ezzel, s már az 1800-as évek
végének, az 1900-as évek elejének mûvészeti írásai -
ban a japánokat nevezték a nyugati iparmûvészet
meg újí tóinak.

A századforduló mûvészeit már nem a távoli ország
egzotikuma, alakjai, motívumkincse foglalkoztatták,
hanem inkább az, hogy mely vonások miatt látják
szépnek, követendônek a japán mûalkotásokat. Az
1890-es évektôl az art nouveau-ban, a szecesszióban
jelen lévô japonizmus már nem mutatható be a „nyu -
gati alkotás – japán elôkép” párosával. Sôt, legalább
annyit okulhattak a mûvészek európai pályatársa ik tól,
mint a japánoktól. Nagy Sándor kucsmás önarcképé -
rôl és a háttérben felsejlô japán fametszetrôl már nem
japán mûvészre, hanem Van Goghra asszociálunk,
Sassy Attila Ópium-álmainak japán lapjáról Aubrey
Beardsley grafikái és az apró motívumos komon-ka -
tagamik egyaránt eszünkbe juthatnak. Faragó Ödön
hengeres formájú faállványa Josef Hoffmann és a
Wie ner Werkstätte, valamint a japán papírlámpások
formavilágát egyaránt visszhangozza.

Az anyag akaratának tisztelete (Leipnik L. Nándor
1905-ös megfogalmazása szerint) a japán vizuális mû-
vészetek zsenijének kulcsa.6 A forma, anyag és funk -
ció összhangja a japonizmussal egy idôben veti meg a
lábát a Nyugat modern mûvészeti gondolkodásában.
E gondolatmenet alapján a japonizmus egy olyan je -
lenség, amelynek történeti tárgyalását praktikus okok-
ból valahol mindig le kell zárni (kiállításunkban ez az
1920-as években történt), jelenléte azonban máig ér -
zékelhetô. Hiszen az igény Japán mindenkori mûvé -
szetének és géniuszának tanulmányozása iránt nem
látszik szûnni. A bemutatott kiállítás remélhetôleg a
ja pán kultúra tanulmányozása iránti étvágynak s a ma-
gyar japonizmus mélyebb megismerését elôsegítô to -
vábbi kutatásoknak ösztönzôje és kiindulópontja lesz.7

DÉNES MIRJAM
mûvészettörténész

(Gésák a Duna-parton. A japán kultúra hatása a magyar
mûvészetben. Várkert Bazár, Testôrpalota, Budapest, 2016.
december 16. – 2017. március 15. Kurátorok: Gellér Ka -
talin, Dénes Mirjam, Marosvölgyi Gábor. Tudományos
tanácsadó: Fajcsák Györgyi)
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Nagy Sándor: 
Kucsmás önarckép / 
Sándor Nagy: 
Self Portrait in Fur Cap 
é. n., tus, toll,
akvarell, papír
(Gödöllôi Városi
Múzeum, Gödöllô) /
n.d., India ink, pen,
watercolour, paper
(Gödöllô Municipal
Museum, Gödöllô)
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Faragó Ödön: Állvány /
Ödön Faragó: Stand
[1900–1910] kôrisfa,
sárgaréz borítás
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest) /
ash, brass covering
(Museum of Applied
Arts, Budapest)Fo
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