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ELSŐ T A L Á L K O Z Á S O M A K E L E T Á Z S I A I 
M Ű V É S Z E T T E L Irta: Felvinczi Takács Zoltán 

AM A D A R A T úgy tanítják repülni, hogy kilökik a fészekből. 
Harminckét évvel ezelőtt még igen fiatal voltam. Annak 
is éreztem magamat. De amellett eltöltötte egész valómat 

egy másik jóleső érzés is. Most, utólag tudom megnevezni, hogy 
mi volt az : a fészekben ülés érzete. Ott ültem kellemes elhelyezke-
désben Szépművészeti Múzeumunkban. Volt kedvemrevaló ki-
alakult munkaköröm és az a meggyőződés élt bennem, hogy ezt 
a munkakört úgy töltöm be, ahogy kell. Az egyetemtől becsülettel 
váltam meg. A rendszert, amit ott kaptam útravalónak, átvittem 
a gyakorlatba. Valamikor, természetes hajlamomból, végtelenül 
megszerettem a nagy, magyarból lett német Dürer Albrecht 
művészetét. Dürer-kutató lettem. Boldoggá tet t az, ha felfedez-
tem valahol a mester egy-egy, mindaddig fel nem ismert keze-
vonását, vagy valamit, ami művészete fejlődését ilyen vagy olyan 
úton befolyásolta. 

Úgy éreztem, hogy helyben vagyok, kiváltságos rendhez tar-
tozom, a tárgyilagos kutatók, a józan tudományos rendszer 
szerint dolgozók nagy közösségének tagja vagyok. Lenéztem azt, 
ki ösztönére bízza magát és kilendül arról a biztos vágányról, 
amelyen a szakemberek haladnak, józan megfontolással, kitűzött 
céljuk felé. Valósággal büszke lettem rá, amikor meghallottam, 
hogy a költő és művészeti író, Koronghi Lippich Elek, aki akkor 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban a művészeti ügyek 
előadója volt, azt mondta rólam valakinek : «Nincsenek szárnyai». 

Hát lehet-e, gondoltam magamban, nagyobb dícséretet mon-
dani egy tudományos munkát végző emberre annál, hogy nem 
hagyja el a kézzelfogható valóságot és nem bontogatja a képzelet 
szárnyait? Hát még, ha tudná Lippich, hogy többször szoktam 
nagyító üveggel vizsgálni a rajzokat és metszeteket, mint puszta 
szemmel? Ha tudná, hogy előttem nincs annyi becsülete egy kötet 
fényes elméletnek a művészetről, mint egyetlen kétségbevonha-
tatlan megállapításnak, amely szerint ezt, vagy azt a képet, 
teszem fel Dürer festette-e, vagy valamelyik tanítványa? Minél 
több írás, annál több szalmacséplés. Egyetlen szerény igazság 
megállapítása, egyetlen mondatban, többet ér akárhány ragyogó 
fejtegetésnél, amely hol itt, hol ott határolódik el bizonytalanul 
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és kezdhető ki másfajta egyéni alapon mások által. A tudomány-
ban csak lépésről-lépésre lehet haladni. Ha jól állnak egymáson 
az egyenként felrakott kövek és téglák, biztos az épület. A végső 
igazság kialakul magától. 

Rendületlenül vallottam ezt a felfogást, amikor dr. Kammerer 
Ernő, a Szépművészeti Múzeum akkori igazgatója, egy őszi napon 
magához hívatott és bevitt a Magyar Tudományos Akadémia 
palotájába, hol a második emeleten már a Magyar Történelmi 
Képcsarnok anyaga függött a falakon. Mire a helyszínére értünk, 
meg is tudtam, hogy ezután az lesz a hivatalos teendőm, hogy 
a letűnt korok nagyjainak és a történelmi jelentőségű események-
nek meg helyeknek ábrázolásairól leírásokat készítsek az új kataló-
gus számára. 

Magamban — csak úgy befelé — sóhajtottam egyet. Ime : 
még egyetlen évet sem töltöttem el a hivatásomnak legjobban 
megfelelő helyen, a rajz- és metszetgyüjteményben, amelyről azt 
képzeltem, hogy végérvényes szellemi hajlékom lesz, már is át 
kell nyergelnem. De hát — érveltem magammal szemben — 
«az első a hivatal és a második a becsület». A Stühler-féle neo-
renaissance-épületnek meg volt a nemes és vonzó patinája. Be-
bejártam többször délutánonként is. Ott dolgoztam, míg csak 
rám nem alkonyodott. A nyugtára készülő nap melegebb, ara-
nyosabb, az árnyékok is mélyebbek ilyenkor. Szóval a késő délutáni 
világításban tömörebbek lesznek a formák, mígcsak bele nem 
olvadnak a sötétségbe. Be kell ismernem : tárgyilagosságomnak 
ártalmára volt az idő, amit a Történelmi Képcsarnokban töltöt-
tem. De nem volt hosszú, életemnek ez a korszaka. 

1907 júniusában megnyílt a Történelmi Képcsarnok, ami 
nekem azt jelentette, hogy befejeződött a rám hárult munka. 

Visszatelepedtem hát régi helyemre, a Szépművészeti Mú-
zeumba. It t azonban új szerepet kellett betöltenem megint. 
Közvetlen főnököm, Térey Gábor, aki akkor a régi képtárt ren-
dezte, megint csak engem szemelt ki munkatársul. Képek leírásá-
val, katalógus sajtó alá rendezésével foglalkoztam megint. A sok 
különböző anyag, ami kezemen átment, kétségtelenül gyarapí-
totta tudásomat, szélesbítette látókörömet, de egyúttal kizavart 
az egyensúlyomból. Beláttam természetesen, hogy aki egy köz-
gyüjtemény szolgálatában áll, az nem rendezheti be életét úgy, 
mint egy független magántudós. De hiába, aki magával hozta 
a világra a veszedelmes hajlamot arra, hogy valamibe belebolon-
duljon, az sohasem fog nyugtot találni, ha szenvedélyének nem 
élhet. 
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Valami egyéni mérget kívánt a természetem. És ha nem 
hánytak-vetettek volna akkor engem, mint minden magamkorú 
embert, a tavaszi hullámok is, bizonyára haladéktalanul kerestem 
volna valami különös szellemi kábítószert. Valószínű azonban, 
hogy tudatos kereséssel nem találtam volna meg az igazit. Elém 
toppant azonban újra a látszólagos véletlen, amiben én a sors 
vaskövetkezetesseggel működő kezét látom. 

Kammerer Ernő egy délelőtt újra hívatott. Most már télidő 
volt, 1907 december eleje. 

«Vay Péter, kiről bizonyára hallott már, most tért vissza 
Japánból, hol állami megbízásból műtárgyakat gyüjtött a mi 
számunkra. Kérem, legyen segítségére a kis keletázsiai anyag 
feldolgozásában.» 

Tartozom az igazságnak azzal a vallomással, hogy elfogott 
a keserűség. 

«Hát így megy ez a tudományos pályán? Egyszer német 
metszetek, azután olasz meg hollandi képek, közben együgyű 
vándorpiktorok képzeletében felburjánzott korszerűtlenségek, ami-
ket történelmi képeknek szokás nevezni! Mi lesz így az emberből?» 

Kammerer azonban, aki nagyon jóérzésű és amellett le-
fegyverző modorú, udvarias ember is volt, valósággal belémfoj-
totta a szót: «Magát tartom legalkalmasabbnak erre a munkára. 
Na meg azután nem is fog soká tartani». 

«Nem is fog soká tartani», ismételtem magamban, «hiszen 
kis gyüjteményről van szó.» Ez már csakugyan nem lesz egyéb, 
mint közjáték az életemben. Talán nem is lesz kellemetlen. Hiszen 
azok a kis tussal festett vickándozó alakok, melyeken megakadt a 
szemem két évvel ezelőtt Párisban a Guimet Múzeumban, nem is 
voltak olyan rosszak ; sőt nagyon is tele voltak élettel. Bronzokat 
is láttam ott, meg a Cernuschiról nevezett gyüjteményben, min-
denféle torzított emberi és állati alakokat. Sok volt bennük a 
túlzás. Szó nélkül: nagyobb különbséget el sem lehet képzelni, 
mint azokat, meg a görög eszményképeket. Az egyiknek magasra 
tornyosodott a koponyája. A másiknak a hasa olyan gömbölyű 
volt, mint egy hólyag. Nem néztem meg őket valami nagyon jól. 
Kevés időt töltöttem a keletázsiai műtárgyak közt. De annak 
ellenére, hogy kimosódott már sok minden az emlékezetemből 
a Párisban látottak közül, ezek most is elevenen állnak a szemem 
előtt. De hát érthető is. — Kifejező erő tagadhatatlanul van 
bennük.» 

«Na és azok a sárkányok meg oroszlánok Potsdamban, a 
Pekingből való csillagászati műszereken ! A sörényes kis bestiák 
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úgy vágtatnak, mintha csak repülnének. A négy lábuk előre-
hátra, mintha csak ki akarna szaladni a testükből. A derekuk meg 
egészen belehomorodott a nagy lendületbe. És milyen csodálato-
san vannak megmintázva ! Parányi méretekben óriási formák ! 
Alig tudtam elszakadni tőlük. De meg azután a japáni bronz-
démonok se voltak utolsó legények Berlinben, az Iparművészeti 
Múzeum lépcsőházában. Széjjelpattanásig dagadtak és feszültek 
rajtuk az izmok. Az arcuk beletorzult a nagy erőlködésbe, amint 
a fejükre nehezedő vázát emelték.» 

Miközben így beszélgettem önmagammal, egymásután merül-
tek fel emlékezetemben olyan régi benyomások, amelyek már 
régóta pihentek a feledés leple alatt. 

Mikor érettségim után felkerültem Pestre, sorra vettem mind-
azokat a helyeket, ahol művészetet lehetett látni. Köztük az 
Iparművészeti Múzeumot is. A sok minden közt, amit ott láttam, 
egy valami győzedelmeskedett mindenen : a japáni fésűgyüjte-
mény, melyet Szemere Attila hozott a felkelő nap országából, 
Őszintén bevallom, hogy semmi másra se tudok visszaemlékezni 
az ott látottak közül. Át tudom érezni azonban ma is teljes egé-
szében azt a gyönyörűséget, amit egy-egy aranylakk-csoda szerzett 
akkor nekem a csillogó háttér előtt tompa arany fénnyel rajzolódó 
Fuji heggyel és a mellé sorakoztatott írásjelek különös lendületű, 
kanyargó vonalaival. 

Sohase jutott eszembe azon gondolkozni, hogy miért is volt 
ez így. Most, hogy kilököttnek éreztem magamat abból a fészek-
ből, amelyet a tudomány iránti tisztelet sugallta józan meggon-
dolásból építettem magamnak, úgy tünedeztek elő ezek az élet-
ösztönből fakadó és magamat kényszerhelyzetemmel szemben 
igazoló gondolatok, mint valami gondviselés által küldött váratlan 
segédcsapatok. 

* * * 

Percek alatt győződtem meg arról, hogy Monsignore Vay 
a legjobb modorú és legkellemesebb emberek egyike. Lekötelező 
kedélyességgel lépett be Kammererrel együtt abba az Aréna-útra 
néző szobába, amelyben a Japánból érkezett ládák közt vártam rá. 
Nem igen mondhatom, hogy a ruháján kívül valami sok paposat 
hozott volna magával. Ibolyaszínnel szegett fekete reverendájá-
nak, valami egyéni szabása volt. Könnyed, majdnem hanyag ele-
gánciával viselte. Fesztelen fellépésében annyi előkelőség volt, 
hogy a minden emberismeret híján szűkölködők is felismerhették 
benne első pillanatban a született arisztokratát. Sovány alakjával, 
rózsás keskeny arcával, kék szemével és sötétszőke hajával azt 



241 

a férfiszépséget képviselte, amely különösen angol földön otthonos. 
Egyáltalán nagyon sok angolos vonás volt benne, ami nem volt 
holmi majmolásnak az eredménye, hanem annak, hogy éveken át 
nevelődött a szigetországban. 

Szerették azt mondani rá, hogy abbé-típus. Nem volt sok 
abbéval dolgom az életben. Amit azonban róluk tudok, nem talál 
tökéletesen Vay Péterre. Azt hiszem, azzal jellemezhetem őt leg-
jobban, hogy nagyvilági embernek nevezem, aki magyar arisztok-
ratából, angol formák szerint lett azzá és akinél a világlátottság 
és különösen a távol Kelet ismerete adta meg mindennek a 
betetőzését. 

Felismerhető volt benne azonnal a nagyszabású ember, kiben 
ugyancsak kifejlődött az, ami keveseknek adato t t : a hatodik 
érzék, ami képessé teszi azt, akiben megvan, arra, hogy meg-
sejtsen, felfogjon azonnal mindent és amellett semmiben se legyen 
kicsinyes. Igaz ugyan, hogy ezzel szemben hiányzott belőle az, 
amit verejtékes munka nélkül nem lehet megszerezni, de ebből 
szemmelláthatólag nem csinált nagy kérdést. Vay Péter grófon 
meglátszott, hogy ízig-vérig impresszionista, veleszületett nagy 
ösztönnel, finom érzékkel és nagy, általános műveltséggel. Az élet 
tetején szeretett járni. A művészetből a legragyogóbb jelenségek, 
a legátütőbb erejű egyéniségek érdekelték. Azokból is annyi, 
amennyit közvetlen szemlélettel felfogott. A lényeges értéket azon-
ban fel is fogta bennük, sokszor csodálkoztam rajta, hogy milyen 
biztonsággal. Keletázsia művészete valósággal rá volt szabva. 

Vay Péter kitűnően beszélte a nyugati világnyelveket. 
A kínait és japánit azonban nem tanulta meg. A mesterjelzéseket 
se olvasta. És mégis megérezte azt, ami a távol Kelet művészi 
alkotásaiban értékes ; megérezte a nagy különbséget a kínai és a 
japáni között. Részletkutatásokat egyáltalában nem folytatott. 
A japáni művészek közül éppenhogy a legkiválóbbak neveit 
tanulta meg. A kínai művészek közül sokkal kevesebbet tartott 
számon. De ami a távolkeleti népek művészete szempontjából 
alapvető fontosságú, azt tökéletesen magáévá tette. 

Ismeretségünk első napjaiban már megtudtam tőle, hogy 
Nipponban az ízlés és a művészet korlátlan urai legkevésbbé sem 
esküsznek arra a tarkaságra és halmozottságra, amiről a Nyugaton 
azt hiszik, hogy megfelel ott a legfőbb követelményeknek. Fel-
világosított, hogy — éppen ellenkezőleg — vonalban, formában, 
színben a legszigorúbb egyszerűség és a legelvontabb levezetettség 
az, amit ott nemesnek és a nagy lélekhez és elméhez méltónak 
tartanak. Vay Pétertől hallottam legelőször a zen-buddhizmusról, 
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arról a szemlélődő jellegű szektáról, amely Keletázsiában a kizáró-
lagosan tussal dolgozó festőművészet fellendüléséhez a szellemi 
alapot szolgálattta. Az első Buddha-ábrázolásokat, amelyekkel 
komolyan foglalkoztam és amelyeket azóta se szűntem meg cso-
dálni, Vay Péter hozta magával Japánból. 

Az anyag, amit a múzeum számára szerzett, nagyon külön-
böző tárgyakat tartalmazott. Előkerült a ládáiból néhány kitűnő 
szobrászati alkotás és buddhista festmény, sok pompás, erőteljes 
színekkel nyomott érdekes fametszet, párszáz aranyozott és ezüs-
tözött bronz- és vasveret — kardok markolatainak és hüvelyeinek 
díszei — és sok egyéb kisművészeti alkotás, amiért annyira tudnak 
lelkesedni a japáni művészet szerelmesei. Előkerült azonban az 
egészben igen érdekes szállítmányból elég sok selejtes dolog és 
hamis jelzéssel ellátott kép is. 

Ez így egyszerűen kimondva furcsán hangzik. Ha azonban 
tekintetbe vesszük mindazt, amit a dolog elbírálásához tudnunk 
kell, akkor Vay Péter érdemeit legkevésbbé se fogjuk lekicsinyelni. 

Mikor ő künn volt Kínában és Japánban, az ottani köz-
gyüjtemények gyermekkorukat élték. Tokyóban, Kyotóban volt 
ugyan múzeum, de a régi nagy mesterek festményeinek, szobrai-
nak legnagyobb része még templomokban és magángyüjtemények-
ben rejtőzött. Gtt úgy dugdosták a műkincseket az idegenek előtt, 
mint valami szentségeket. Nagy részüket annak is tekintették ; 
annak tekintik ma is. 

Kínában a pekingi császári palota volt az egész nagy biro-
dalom központi nagy múzeuma. Oda került minden nagyobb 
értékű ingó műemlék ; nem annyira vétel útján, mint inkább 
ajándékként, a tartományok kormányzóitól és másoktól, akik 
az udvarral összeköttetésben voltak, azaz akiknek valami várni-
valójuk volt az Ég Fiától. Ezek a műkincsek azonban nemlétezők 
voltak a külvilág számára. Hiszen a hely, ahol őrizték őket, a 
«Tiltott Város volt. Elképzelni is lehetetlen volt tehát, hogy oda 
művészetkutatás céljából bejusson valami nyugati barbár. 

Azok a keletázsiai gyüjtemények tehát, amelyek a mult 
század végén és a huszadik század elején keletkeztek, csak abban 
az esetben álltak megközelítően egyenlő színvonalat képviselő 
műtárgyakból, ha bennszülött szakértők fáradozásainak ered-
ményei voltak. Mikor Vay Péter megbízást kapott a Magyar 
Államtól arra, hogy művészeti múzeumunkat egészítse ki egy 
tanulságos kis keletázsiai gyüjteménnyel, még nagyon keveset 
tudtunk arról, hogy mit termelt Kína és Japán művészete a 
multban. 
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A londoni British Museum megszerzett már korábban, még 
a nyolcvanas években, egy kínai és japáni képekből álló gyüjte-
ményt a tokyói angol követség egykori orvosától, dr. Andersontól. 
Ma ennek a gyüjteménynek már csak nagyon kis részét mutogat-
ják. Mert jóhangzású nevek olvashatók ugyan a londoni fest-
ményeken, de ezeket a nagyigényű jelzéseket nem írták a képekre 
a nevek jogos tulajdonosai, hanem más, sokkal kevésbbé illetékes 
személyek. 

A Vay Péter-féle képek túlnyomó nagy részben kisebb igé-
nyűek. Kevésbbé nagy nevekkel ékeskednek. De ezek a nevek 
legalább nem hamisak. Történt is velük kapcsolatban egy-két 
csoda. Egyszer a tokyói művésziskola egyik kitűnő tanára, máskor 
az uyenoparki császári múzeum kúrátora fordult meg Budapesten 
és nézte végig Vay Péter gróf szerzeményeit, amelyeket most már 
a Hopp Ferenc Múzeumban őrzünk. Véleményük úgy hangzott, 
hogy a mi anyagunk általánosságban jobban tetszik nekik, mint 
az Anderson-féle, mert igazibb. 

Vay Péter gróf tehát nem volt tudós, nem volt szakember, 
nem volt fegyelmezett munkaerő. De tehetett-e arról, hogy több 
ízlése, stílus- és formaérzéke volt, mint a legtöbb tudósnak? 
És amellett ő jött először arra a gondolatra, hogy Keletázsiában 
képeket vásároljon a mi okulásunkra és egyben megtanítson 
bennünket arra, hogy Kínában és Japánban nemcsak dísztárgya-
kat készítenek az emberek, hanem a művészet legnagyobb fel-
adataival is foglalkoznak ; sőt éppen hogy ők foglalkoznak velük 
a legtöbb emelkedettséggel, a legfejlettebb művészi érzékkel. 

Amint kigöngyölítettem a Vay Péter ládáiból előszedett 
selyem- és papírtekercseket, új meg új kellemes döbbenetek 
remegtek végig rajtam. Tussal festett virágzó cseresznye- és 
szilvaágak, krizanthemumok, paeoniák, éneklőmadarak, esetlen 
táncokat járó, derültképű szerencseistenek, pincsikutyákhoz 
hasonló oroszlánok, gomolygó felhők közül előtörő kígyózó sárká-
nyok és tájképek váltakoztak szemem előtt. 

Különösen az utóbbiak ragadtak meg emlékezetemben ki-
törölhetetlenül. Ezek tolultak minden egyéb benyomás elé. A táj-
képek közül is azok ejtettek meg legjobban, amelyek csak tussal 
készültek. Képzeletem megtelt az egymás fölött magasba tor-
nyosuló hegyekkel, a völgyekben hömpölygő, füstölgő és szét-
terülő ködfelhőkkel, a ködtengerből kiemelkedő Fuji-heggyel, a 
hólepett csúcsok mögött szürkélő sejtelmes téli égbolttal és a 
merész nyomatékkal festett sötét fenyők ide-oda görbülő törzsei-
vel és ágaival. 
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Észrevettem én is, hogy ezek a festmények nem adják Nippon 
művészetének legjavát, de a bennük kifejezésrejutó felfogás elemi 
erővel ejtett hatalmába. A képek nagyrésze nem elégített ki, de 
izgatott, nem hagyott nyugodni. 

Most már vége volt minden józan meggondolásnak. Tovább 
dolgoztam ugyan azon a Dürer-életrajzon is, amelynek megírását 
néhány évvel előbb vállaltam, de csak becsületből. A keleti áfium 
már megfészkelte magát bennem. A járt útról leléptem a járatlan 
kedvéért. 

Vay Péterről sok szigorú, sőt lesujtó bírálatot kellett halla-
nom. Szegény Nécsey László barátom, kit alig kétévi szolgálat 
után vitt el mellőlünk a tüdővész, ragyogó humorral jelenítette 
meg a képzelt párbeszédet Monsignore, a Mester, és köztem, az 
eltévelyedett szakemberből lett tanítvány közt. Tudtam én azt 
természetesen jól, hogy a rokonszenves pápai protonotárius nem 
született egyetemi tanszékre, sem arra, hogy a Szépművészeti 
Múzeum igazgatója legyen. (Főigazgatók akkortájt még nem 
voltak.) Hiszen mindazok közül, akik ilyen-olyan véleményeket 
mondtak róla, senki sem ismerte úgy, mint én, aki előbb kénytelen-
kelletlen, azután annál készségesebb segítőtársa lettem. Hozzá-
szoktam ugyanis éppen mellette ahhoz, hogy a tárgyilagos ítélet 
megfogalmazásakor nem egy, hanem sok különböző szempontot 
kell szem előtt tartanunk. 

De én másképpen gondolkoztam. Mert nekem mindennél 
fontosabb volt az, hogy a Vay Péterrel folytatott eszmecsere és 
a távol Keletről hozott műtárgyakkal való megismerkedés szaba-
dulásomat jelentette a szűk körből, a kicsinyes felfogásból. Amíg 
specialistának szántam magamat csak a formára néztem, csak 
arra, ami az egyik fajta kézvonást a másiktól megkülönbözteti. 
Most már a formák között az irányító gondolatot, a szellemet, 
a stíluskényszer mivoltát kezdtem keresni. A puszta elemző munka 
nem elégített ki többé. Fölébredt bennem a vágy arra, hogy össze-
gezzem, szerves egészbe foglaljam a jelenségeket és — hagyjam 
érvényesülni azt, amit azóta, hogy tudományos foglalkozásra 
adtam a fejemet aláértékeltem : az ösztönömet. 


