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DÉNES MIRJAM

Egy nem mindennapi olvasmány 
régmúlt korok mindennapjairól

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 
Gendzsi-albuma

„Sehol a konvenció romantikusabb és véglegesebb diadalt nem aratott az egyéniségen, 
mint ebben a könyvben: ópiumnál kábítóbb ugyanazon kliséknek fáradhatatlan ismétlődése 
és diszkrét variálása. A monotónia a szenzáció, kétségtelenül és nem a változatosság. Ha va-
lakinek a szépséghez láz, fojtottság, betegség és őrület kell (s valami ezekből bizonyára nekem 
is szükséges), hát ebben az etikett-abszurditásban és sablon-örökkévalóságban találja meg a 
legbiztosabban.”1 A fenti sorokat Tudor Erzsébet angol királynő írja II. Fülöp spanyol ural-
kodónak, miközben visszautasítja házassági ajánlatát. Döntésének egyik inspirálója a Gendzsi 
regénye, amelyet nemrég kapott meg a világkörüli útjáról Angliába hazatérő Drake kapitánytól. 
A Gendzsi egy illusztrált példányából fordíttat magának esténként, nappal pedig (az ország 
kormányzása mellett) olyan absztrakt fogalmakon töpreng, mint az esztétikum, a szerelem, 
a dekadencia vagy a társadalmi kötöttségek.2 Szögezzük le, hogy puszta fikcióval van dol-
gunk – Szentkuthy Miklós Szent Orpheus breviáriuma című monumentális alkotásának IV. 
kötetében, az Europa minorban járunk –, Drake 1559-ben szinte még tinédzser és szó sincs 
semmilyen világkörüli útról, amikor a huszonhatéves Elisabeth uralkodása második évében 
kosarat ad Felipének. Súlyosbítja a helyzetet, hogy Drake sosem járt Japánban, sőt, az Indonéz 
szigetvilágon kívül Ázsia egyéb részein sem, így persze Gendzsi-albummal sem lephette meg 
az ifjú uralkodónőt. Tény azonban, hogy Szentkuthy fantáziájának köszönhetően Erzsébet egy 
olyan kötet felett merenghetett Fülöp házassági ajánlatán, mint amelynek illusztrált lapjait most 
az Olvasó is a kezében tartja. Mivel a Gendzsi nem könnyű olvasmány (főleg ebben a szöveg 
nélküli formában nem az), írásom arra hivatott, hogy segítséget nyújtson az album sokféle ol-
vasási módjához és az ebben rejlő intellektuális örömök kiaknázásához.

A béke és unalom krónikája
A Gendzsi monogatari (Gendzsi regénye) Muraszaki Sikibu, az egykori Heian-kjói (a mai 

kiotói) császári udvarban szolgáló udvarhölgy irodalmi alkotása, ami a 11. század elején szüle-
tett. Ötvennégy fejezetből álló fiktív, epikai történetóriás, japánul monogatari, ami annyit tesz: 
„dolgokról mesélni”.3 Ha úgy tetszik, a világirodalom első klasszikus értelemben vett regénye. 
Főszereplője a fénylő Gendzsi herceg, a császár illegitim fia, aki magasrangú udvaroncként éli 
mindennapjait a fővárosban, igazi életművész, igazi amoroso, igazi gentleman. A történet végig-
követi Gendzsi életét születésétől haláláig, majd unokáinak sorsát egymáshoz lazán kapcsolódó, 
epizódszerű fejezetekben, többszáz szereplővel. A Gendzsi monogatari lényege és világirodalmi 
értéke nem a narratívában, nem is a cselekmény drámaiságában, hanem a szöveg kordokumen-
tum-voltában, és egyben magasfokú líraiságában rejlik. Bár a történet fikció, semmihez sem ha-
sonlíthatóan rögzíti a Heian-kori udvari élet fényűző mindennapjait, fejlett kultúráját, társadalmi, 
intellektuális és érzelmi relációrendszerét, szokásait, hiedelemvilágát, egyszóval a teljes miliőt. 
Mivel Muraszaki a császár közvetlen környezetében élt, feltételezhető, hogy a Gendzsi miliőjét 
saját környezete alapján írta le.4 Fontos azonban kiemelni, hogy érdeklődése kizárólag a magas 
arisztokrácia mindennapjaira korlátozódik, s a köznép életéről szinte semmit nem árul el a mű. E 
világ társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedését tekintve későókori, s ne tévesszen meg 
bennünket, hogy a Gendzsi születése idején Magyarországon épp Szent István uralkodik! 

A császári nemesség egyik kifinomult szokása volt, hogy verselt, ami Erzsébet királynő ér-
deklődését is felkeltette. „Mindig verset kell mondani a halott anya koporsója mellett, a szerelmi 
éjszakák klimaxakor, az elkárhozás kapujában s a másodszor kért feketekávénál” – mondatja vele 
Szentkuthy.5 Cinikus hangvétele ellenére igaza van: a regényben olvasható közel nyolcszáz tanka 
vagy vaka, azaz ötsoros vers az, amivel a szereplők egymással kommunikálnak, aminek esztétikai 
minősége alapján ítélnek és ítéltetnek meg, s melyek időről időre felfüggesztik és egy pillanatra 
kimerevítik a történet folyását.6 Már Muraszaki életében sikerkönyv lesz a Gendzsi regénye, s 
ezeréves története során nagy karriert fut be Japánban: az első ismert szépirodalmi illusztráció 
forrása, és talán az egyetlen mű, amely jelen van minden korban az adott társadalom kedvelt 
médiumában (lesz belőle nó-színházi darab, versgyűjtemény, paródia, erotikus regény és kabuki, 
ábrázolják tekercsképen, fametszeten, motívumai és epizódjai megjelennek kimonón, kerámián, 
lakktárgyakon, több közösségi játék íródik a témájára, a 20. században pedig film, opera, manga 
és anime műfajban dolgozzák fel).7 Magyarul eddig kétszer jelent meg, először Hamvas Béla, 
majd Gy. Horváth László tolmácsolásában, mindkettő angol fordítást véve alapul.8

Muraszaki művének japán recepciójáról sokat árulnak el az úgynevezett Gendzsi-albumok. 
E képes albumok a történetet hivatottak illusztrálni, s bizonyos esetekben szemelvények kísérik 
őket a szövegből, más esetekben pedig nem. A japán irodalom és képzőművészet egy olyan kö-
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Egy férfi aprólékos és egy kutya vázlatszerû rajza az album 29. lapjáról. 
A képen jól követhetõk a cukuri-e, azaz „épített kép” készítésének lépései. 

Szumijosi Gukei után: Gendzsi album. 18. század vége–19. század eleje, ltsz. 2943. 
© Szépmûvészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Mûvészeti Múzeum

Mikroszkóp alatt: tört malachit pigmentek, amelyekkel a fenyõágakat színezték, valamint a felhõket alkotó aranyfüst keveredése.
Szumijosi Gukei után: Gendzsi album. 18. század vége–19. század eleje, ltsz. 2943. 

© Szépmûvészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Mûvészeti Múzeum

A táncoló Gendzsi az album 7. lapjáról. Sötét színû köntösének aprólékos mintázata és az arcán megjelenõ pír szabad szemmel alig látható.  
Szumijosi Gukei után: Gendzsi album. 18. század vége–19. század eleje, ltsz. 2943. 

© Szépmûvészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Mûvészeti Múzeum
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zös halmazát alkotják, amelyek az évszázadok során szinte csak minimális változáson mentek 
át. Erzsébet királynő elmés műelemzése számunkra is útmutató lehet, hiszen nem más ez, mint 
„ugyanazon kliséknek fáradhatatlan ismétlődése és diszkrét variálása”. A Hopp Ferenc Ázsiai 
Művészeti Múzeum közel száz éve tudhatja magáénak egyik legbecsesebb műtárgyát, ami 
minden bizonnyal hasonlít ahhoz, amelyet Drake kapitány ajándékozott a brit uralkodónak.9 

Álljunk bele a fikcióba!

A változatlanság gyönyöre
Vegyük kézbe az albumot! Kék alapon aranyszínű virágokkal díszített brokátkötés borítja, 

aranyszínű sarkokkal, kompakt, elegáns darab. Mikroszkópos felvételeken jól látszik, hogy 
a kékszínű és a nyers, színezetlen selyemszálak közé aranyfüsttel bevont, hajszálvékony 
papírcsíkokat szőttek.10 Ez adja a mintát. Az album gerince nyitott, hiszen a klasszikus 
értelemben véve nem könyvről van szó, hanem egy harmonika-szerűen összehajtogatott pa-
pírsávról, azaz leporellóról, amelynek mindkét oldalán képek láthatók. A belső oldalak mérete 
24,5 cm x 22 cm, melyek fehér alapon aranylemezekkel díszítettek. A lapok közepére kasíroz-
ták fel a 19,3 cm x 17,5 cm-es festett képeket, amelyek mindegyike a Gendzsi regényének 54 
fejezetéből származó egy-egy jelenetet ábrázol. 

A kötet borítóját felütve élénk színekkel festett és arannyal díszített miniatűr ábrázolásokat 
látunk. A budapesti album a japán hagyományban gyökerező, reprezentatív festészet legfőbb 
stílusaként ismert jamato-e jegyeit viseli magán. A szó azt jelenti: „Jamato képei”. Nevét a mai 
Nara körül elhelyezkedő, hajdan Jamatónak nevezett földrajzi egységről kapta, amely az ókori 
Japán központjaként működött. Idővel ezt a stílust tekintették a tisztán japán, külföldi befolyás-
tól mentes festői stílusnak, amely a Heian-korba (794–1185), a Gendzsi regénye születésének 
idejére nyúlik vissza. A kor elnevezését az új fővárosról, Heian-kjóról kapta, amelynek neve 
annyit tesz: a béke és nyugalom városa. A kínai kapcsolatoktól mentes (s így a kara-e stílust, 
tehát a kínaias jellegű képalkotást is mellőző) időszakban gyökeresedtek meg a japán irodalmi 
és vizuális művészetek esztétikai alapértékei, amelyeket ezután évszázadokon keresztül erre 
szakosodott festői iskolák követtek, őriztek meg és formáltak.11 A legkorábbról fennmaradt, 
ebben a stílusban született ábrázolások éppen a Gendzsi monogatari-tekercsképek ábrázolásai, 
melynek első példája a 12. század elejéről maradt ránk.12

A stílus legfőbb jellemzője az aprólékos, részletekbe vesző, finom ábrázolásmód, apró 
alakokkal. A művész madártávlati perspektívából láttatja a jelenetet. Általában nem látható a 
teljes kép, hanem annak csak bizonyos részei, a felület többi részén pedig aranyszínű felhők, köd-
foltok lengik be a tájat. A pigmentek a kép felületére szórva vagy fújva, por vagy kisebb-nagyobb 
lemezek alakjában teszik sejtelmessé és egyszersmind ünnepélyessé és ragyogóvá a képek han-
gulatát. Mindezt tovább gazdagítják az arannyal kontúrozott alakok és arannyal díszített tárgyak a 
képeken. A jamato-e stílusú képek technikájára jellemző a cukuri-e, azaz „felépített, csinált kép” 
fogalma. A szó a műalkotás többlépcsős elkészítési metódusára utal, amely élénk ellentétben áll 
a kínaias festésmód egyszerű technikai eljárásával, a kalligrafikus tusfestéssel. A cukuri-e kép 
készítése során első lépésben az alapvonalakat viszik fel tussal a papírra, vázlatos ábrázolásként, 
s gyakran rövid jegyzeteket is írnak a felületre, melyek a színezésről tartalmaznak információt. 
E feliratokat elfedik a főleg ásványi anyagokból készült színes pigmentek, amelyek átlátszatlan, 
intenzív színrétegeket képeznek a papíron, s amelyek egyesével, rétegenként kerülnek a felületre. 
Ezután külön festékrétegként viszik fel az apróbb részleteket kiemelő színeket. Végül a színes 
festés fölé a kontúrokat, záróvonalakat húzzák meg tussal, valamint az apró, éles, karakteres vo-
násokat, például az ábrázolt szereplők arcvonásait.13

A képek jellegzetessége, hogy a Heian-kori építészet sinden-zukuri stílusú,14 folyosókkal egy-
máshoz csatolt, pavilonszerű faépületeit axonometrikusan ábrázolják, iránypontok nélkül, így a 
perspektíva illúzióját keltő szándékos torzítások (tehát a távolban összetartó vonalak) hiányában 
e mérnöki pontosságú épületszerkesztés idegenszerűen hat a nyugati nézőre. Az enteriőrökben 
zajló jeleneteket a művész a tetőszerkezet eltávolításával láttatja. A tető eltávolítása egyrészt tra-
dicionális, többszáz évig tiszteletben tartott és másolt képelem, másrészt funkcionális, a látást 
és értést segítő ábrázolásmód. A fogalom japán neve fukinuki-jatai, mely „szél által lefújt tetőt” 
jelent.15 Az ábrázolt épületrészek a legmeghatározóbb kompozíciós elemek a lapokon. A kom-
pozíció felépítése párhuzamot képez az ábrázolt jelenet érzelmi töltetével. A meredek szögekben 
meghúzott vagy épp egymást szelő irányvonalak, a képtér túlzottan aszimmetrikus felosztása, 
vagy a kép bizonyos részeinek tárgyakkal és emberekkel való túlzsúfolása érzelmileg felfokozott 
jelenetek esetében fordul elő, míg a harmonikus, békés történéseket nyugodt, kimért kompozíciók 
jellemzik.16 E megoldás a figurák egyéni érzelemkifejezését pótolta, a jamato-e festők ugyanis 
nem érzékeltették a szereplők érzelmeit az arcvonásaikon keresztül. A szemet apró vonalakkal, az 
orrot horogszerű vonásokkal jelölték, a férfi és női karaktereknél egyaránt. Így a szereplők nem 
rendelkeznek karakterisztikus, egyénített jegyekkel, s még az érzelmileg leghevesebb jelenetek 
ábrázolásain is nyugalmas, semleges arckifejezéssel ábrázolják őket.17 A fent összefoglalt főbb 
stílusjegyek a 12. századtól egészen a 19. századig meghatározták a klasszikus japán stílus festői 
eszköztárát.

A császári udvari festői hivatal, az edokoro 808-tól állt fönn, s rendeltetése a császár és a 
nemesség dekoratív, világi festészet iránti igényének kielégítése volt. Főként tekercsképek, al-
bumok, legyező- és ellenzőképek, valamint egyéb festett berendezési tárgyak elkészítése volt a 
hivatal művészeinek feladata. A császári festői hivatal műhelyként működött, ahol a festőmester 
(edokoro-azukari) mellett számos segéd dolgozott meghatározott munkakörben: festők, festékké-
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szítők, montírozó mesterek és egyéb részfeladatokért felelős személyek. Az intézmény egészen 
1868-ig, a Meidzsi-restaurációig létezett, életben tartva a jamato-e tradíciót, s kőbe vésve annak 
jól felismerhető eszköztárát.18 A 15. századtól a hivatalos császári festőmester pozícióját a Tosza 
művésznevű család és festőiskola tagjai töltötték be.19 A 17. században létrejött a Tosza-iskola 
legfontosabb mellékága, a Szumijosi-iskola is. Tosza Micuhisza (1599–1670) császári parancsra 
1662-ben felvette a Szumijosi nevet, ugyanis az oszakai partvidéken található, Szakaihoz közeli 
Szumijosi-nagyszentély fő festőmesterévé lépett elő.20 A szerzetesi nevéről Dzsokei néven is-
mertté vált művész és fia, Szumijosi Gukei (1631–1705) művészetükben továbbvitték a jamato-e 
festészet jellegzetességeit, de immár edói (a későbbi Tokió) székhellyel, a Tokugava sógunátus 
igényeinek megfelelően. A sógunátus, mely katonai kormányzattal igazgatta Japánt, s tényleges 
politikai hatalmat gyakorolt a császár névleges uralkodása mellett, arra használta a jamato-e stí-
lust, hogy a sógunátus intézményét a császársággal egyenrangúnak, a császári hatalom kulturális 
örököseként tüntessék fel.21 A festészeti stílus státusszimbólum lett.

Ami szabad szemmel nem látható
A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményében található Gendzsi monogatari 

albumról stílusbeli és ikonográfiai analógiák alapján az feltételezhető, hogy Szumijosi 
Gukei alkotása, a műtárgyról készült anyagvizsgálati eredmények alapján azonban mást kell 
feltételeznünk. Az album lapjain sem pecsét, sem szignó, sem egyéb felirat nem található, 
amely lehetővé tenné a tárgy biztos attribúcióját és datálását, ezért a szerzőség és a tárgy ko-
rának megállapítása céljából stíluskritikai eszközökhöz, illetve a természettudomány nyújtotta 
segítséghez folyamodhatunk.

Japán kutatók két, nagyon hasonló stílusú és felépítésű művet találtak Japánban, amelyeket 
összevetettek a budapesti Gendzsi-albummal.22 Mindkettő Szumijosi Gukei (1631–1705), az 
Edóban működő jamato-e stílust képviselő Szumijosi-iskola második festőjének alkotása. Az 
egyik egy öt tekercsből álló Gendzsi-emakimono-sorozat, amely a teljes történetet végigkíséri 
képekkel és szövegekkel. Ez a sorozat a Sigaraki városban található Miho Museum tulajdo-
na. Gukei 1670 és 1674 között, negyvenes évei elején készítette őket.23 A szövegek számos 
egyházi és világi, magas rangú nemesember kalligrafikus alkotásai. A másik műalkotás egy 
képes Gendzsi-album, amely az ócubeli Isijama-dera nevű buddhista szentély művészeti gyűj-
teményében található.24 Az album első képének jobb alsó sarkában található Szumijosi Gukei 
pecsétje, ami biztossá teszi az attribúciót. Bár a tekercsek és az Isijama-dera albumában látha-
tó képek formátuma horizontális, s ennek köszönhetően kompozíciói elnyújtottak a budapesti 
Gendzsi-albumhoz képest, az egyes lapok képi elemei – arányaikat kivéve – nagyon hasonló-
ak.25 A képek kompozíciói, az architektonikus elemek, a természeti környezet ábrázolásának 
stílusa és a figurális elemek csoportosítása, ruhája, testfelépítése és mozdulatai olyan szintű 
egyezést mutatnak a három műtárgy között, amelynek alapján feltételezhetjük, hogy a buda-
pesti Gendzsi-album is ugyanannak a művésznek a munkája, vagy hogy valaki Gukei művét 
közvetlen forrásként használta fel. Fontos kiemelni továbbá, hogy a fenti analógiák esetében 
gyakori az egyezés abban is, hogy a Gendzsi 54 fejezetének mely jeleneteire esett a választás. 
Az Isijama-derabéli, a Miho Museum tulajdonában lévő, és a Hopp Ferenc Múzeum albumá-
nak első képein az a jelenet látható, amelynek során az épp felnőtté avatott Gendzsi meghajol 
a császár előtt. Ez nem tartozik a gyakran ábrázolt jelenetek közé, a fenti három mű azonban 
ugyanazt a sablont követte. Vajon létezett-e egy közös, követendő példa, vagy a minta a három 
közel azonos mű egyike? E kérdésre jelenlegi tudásunkkal nem adhatunk pontos választ.

A Hopp Ferenc Múzeum albumán végzett anyagvizsgálat 2017-es eredményei alapján azonban 
elmondható, hogy bár a képek készítéstechnikája megfelel a jamato-e fentebb bemutatott cukuri-e 
technikájának, a felhasznált anyagok egy része azt árulja el, hogy az album valószínűleg nem 
Gukei idejéből, a 17. század második feléből származik, hanem legalább száz évvel későbbi 
alkotásról van szó. A festmények színezőanyagai között megtalálhatók azok a természetes 
pigmentek, amelyekkel már a 12. század óta dolgoznak a jamato-e mesterei: kagylófehér (kalci-
um), földszínek, mint cinóber, barna, sárga, vörösek (ólom, higany, réz és vas különböző összeté-
teléből), szerves színezékek (pl. indigó), valamint tört ásványok, mint malachit (zöld), azurit (kék) 
és nemesfémek (arany, ezüst).26 A lapokon azonban az azúrkék és indigó mellett poroszkék is 
fellelhető, amely a művészettörténet első szintetikus színezőanyaga. A poroszkék vagy berlini kék 
(japánul bero, bero-ai vagy beroin) egy vas-cián vegyület, amelyet 1704-ben találtak fel Berlin-
ben, s Japánban csak a 18. század végén bukkan fel kínai és holland közvetítéssel.27 A nagaszaki 
kikötő kereskedelmi feljegyzései alapján legkorábban 1782-ben érkezett poroszkék az ország-
ba.28 A feketébe hajló sötétkék megjelenése eleinte sporadikus, használata csak az 1820-as évek-
től válik Japánban mindennapivá. Az indigótól való megkülönböztetése csupán kémiai anyag-
vizsgálatok segítségével lehetséges. A Hopp Múzeum albumán fellelhető poroszkék-használatból 
arra kell következtetnünk tehát, hogy a benne foglalt képek semmiképp sem keletkezhettek az 
1780-as éveknél korábban. Az is bizonyos azonban, hogy a kezünkben tartott könyv nem szü-
letett később az 1830-as éveknél. Erre abból következtethetünk, hogy az 1830-as évektől már 
világszerte (Japánban is) elterjedt mesterséges ultramarinkék, ólomfehér, krómoxid-hidrát zöld 
és anilin vörös színek közül egy sincs jelen az album lapjain.29 A fenti eredmények alapján tehát 
az album a 18. század végén, vagy a 19. század legelején jött létre, nagyjából száz évvel később, 
mint ikonográfiai forrásának, Szumijosi Gukeinek művei. Az album képeket hordozó lapjai még 
későbbiek, tehát a mű jelenlegi formáját (textilborításos leporelló aranyozott lapokkal, montíro-
zott, festett képekkel) a 19. század során nyerte el.
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Udvari solymász az album 29. lapjáról. Az aprólékos ecsetvonások vázlatszerûvé teszik az apró figurákat. Jól látszanak az alárajzolás vona-
lai és a madarász arcának vörös kontúrja is. A profilt a szem és szemöldök egyetlen vonásával érzékelteti a mûvész. 

Szumijosi Gukei után: Gendzsi album. 18. század vége–19. század eleje, ltsz. 2943. 
© Szépmûvészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Mûvészeti Múzeum

Tájrészlet a 7. fejezetet ábrázoló képrõl: patakpart benyúló juhar- és fenyõágakkal. A képen jól látszik a finom, valamint a nagyszemcséjû pigmentek 
(fenyõág) együttes felhasználása és az ebbõl eredõ felületi különbség. A folyó hullámait a pigmentek felvitele után, fekete tussal húzták meg. 

Szumijosi Gukei után: Gendzsi album. 18. század vége–19. század eleje, ltsz. 2943. 
© Szépmûvészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Mûvészeti Múzeum

Az album textilbevonatú borítójának felvétele 50X nagyítás alatt: poroszkékkel színezett selyemszálak és közéjük szõtt, aranyozott rizspapír csíkok. 
Szumijosi Gukei után: Gendzsi album. 18. század vége–19. század eleje, ltsz. 2943. 

© Szépmûvészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ázsiai Mûvészeti Múzeum
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Használati utasítás
Bár az album a regénynek mind az ötvennégy fejezetéből tartalmaz egy-egy részletet, a je-

lenetek sorrendjének összeállítása semmiféle szabályrendszert nem követ, s a képek ismétlődő 
motívumai, hasonló karakterei alapján alig-alig beazonosítható, hogy pontosan mi történik raj-
tuk. Nem egy végigolvasható képeskönyvről van tehát szó, hiszen a történet időrendjét követve 
csak fáradságos munkával, ide-oda forgatva és lapozgatva nézhető végig. Bár valószínű, hogy 
a lapok sorrendnélkülisége a képek 19. századi újramontírozásának és újrakötésének eredmé-
nye, az is lehetséges, hogy tudatos művészi koncepcióval van dolgunk. Mivel az albumban 
ábrázolt történet a japán kultúra egyik alapműve, a képes albumok pedig a magas műveltségű 
arisztokrata családok (főleg hölgy-) tagjai számára készültek, nem kizárt, hogy a művész célja 
a néző memóriájának megmozgatása volt, annak érdekében, hogy felfrissítse a regénnyel kap-
csolatos tudását és emlékeit.30 Ezt a célt úgy érhette el, hogy a jeleneteket önszántából „hibás” 
sorrendben helyezte el az album lapjain; így annak, aki az albumot nézte, nem volt lehetősége 
a képek időbeli sorrendjére mint mankóra támaszkodni, hanem képről képre kénytelen volt a 
regény összes fejezetét és főbb jeleneteit felidézni magában annak érdekében, hogy pontosan 
azonosíthassa az ábrázolt jelenet történéseit és kontextusát.31 Sőt, esetleg egy verset is felidéz-
zen az adott jelenet kapcsán!

Nincs könnyű dolga a „játékosnak”, hiszen a kompozíciók repetitívek, a figurák nagyon 
hasonlók, s csak egy-egy attribútum vagy gesztus jelent némi segítséget a történet beazono-
sításában. A legyező és folyondárágacska kombinációjáról a Júgao című fejezet epizódjára 
ismerhetünk rá, melyben Gendzsi hódítása az a hölgy, aki az „esteli arcok” nevű japán növényről 
(a hajnalkavirág éjszaka nyíló rokonáról) kapta nevét, pontosan azért, mert egy júgao ággal és 
egy legyezőre írt verssel üzent a hercegnek. Erre Gendzsi azonnal verssel reagál: „Megsejtettem 
én, ki arca lehet / az a harmatban fénylő esteli arc.”32 Így születik meg Júgao, az esteli arcok 
hölgyének neve. Másutt a kép sarkában megbúvó, bambuszbokorba benőtt sárgarózsáról ismer-
hetjük fel a harmincegyedik könyv verandán búsuló Gendzsijét, akit épp az őt elhagyó fogadott 
lánya, Tamakazura („Indakoszorú”) után kesereg a gardéniához intézett szomorú verssel.33 A 
szöveg és a képek részleteinek aprólékos összeolvasása által fény derül arra, hogy valójában 
minden lap, minden ábrázolás elfojtott érzelmeket, drámákat ábrázol, a képek az épp elhangzott 
versek utáni, visszhangzó pillanatok.

Nemes rajongók
A Budapesti Hírlap 1931. május 31-i számában egy, a Hopp Ferenc Múzeum japán gyűjte-

ményével kapcsolatos interjúban a következőképp mesél Felvinczi Takács Zoltán, a múzeum 
első igazgatója: „Egy vitrinhez érünk, amelyben az aranylakkból készült, finomművű, mese-
szép orvosságos dobozok egész sora fölött a XVI–XVII. századból való albumot látunk, amely 
akvarell illusztráció a Genji Monogatari című regényhez, a szerelmes herceg  kalandjainak tör-
ténetéhez. Megkapó finomsággal részletezett bájos jelenetek sora ez, ahol a festő üde naivitás-
sal leszedegette a törékeny, szellőre hajló, fluszpapír japáni házak tetejét, hogy a néző beláthas-
son a ház andalító titkaiba. Tornai Gyula, a tavaly elhunyt kiváló festőművész ajándékozta ezt 
a múzeumnak, ő maga Okuma báró egykori japán miniszterelnöktől kapta ajándékba, amikor 
megfestette annak portréját.”34 

Tornai Gyula (1861–1928), a müncheni akadémián tanult orientalista festő indiai útja után, 
1905-ben érkezett meg Japánba, ahol első műveként Ókuma Sigenobu (1838–1922) bárónak, 
Japán korábbi és leendő miniszterelnökének, valamint a Waseda Egyetem alapítójának portré-
ját festette meg.35 Tornai a „mesés Japánt” kereste, s orientalista képei jórészt pittoreszk utcai 
jeleneteket, gésákat, buddhista templomokat ábrázolnak.36 Ókuma báró a nyugati kultúra és 
tudomány Japánban való elterjedésének lelkes támogatója, s egyben Tornai ott-tartózkodásának 
ideje alatt a festő legfőbb patrónusa volt.37 Ókuma Sigenobunak, aki több kormányban töltött 
be külügyminiszteri pozíciót, nagy szerepe volt Japán nyugati hatalmakkal kötött egyenlőtlen 
szerződéseinek módosításában. 1898-ban (még Tornai útja előtt) Japán miniszterelnöke volt, 
majd 1914 és 1916 között újra betöltötte a posztot.38 A modernizálódó Japánban divatos nyu-
gati portrét rendelt a magyar látogatótól, majd saját kultúrájának egyik legtradicionálisabb sa-
rokkövével, a kezünkben tartott Gendzsi-albummal fizetett cserébe. Tornai látogatásának idején 
az album már közel százéves, tehát a báró családja már három vagy négy generáción keresztül 
forgathatta, s forgatta is, hiszen időközben szükségessé vált a hordozócsere, s a képek egyes 
lapjain megfigyelhető kopásnyomok, fakulás és a pigmentek hiánya arról árulkodik, hogy az 
albumot sokat mozgatták és a képeket gyakran tették ki természetes fénynek. Mindebből azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy megbecsülésnek örvendett.

A Gendzsi-albumot az 1930-as évek óta számos alkalommal állították ki a Hopp Ferenc 
Ázsiai Művészeti Múzeumban. Bizonyára Szentkuthy Miklós is örömét lelte benne, és az al-
bum előkelő provenienciája alapján vehette a bátorságot, hogy képzeletében magának Erzsébet 
királynőnek adja a kezébe. S mint azt Szentkuthy írásából már megtudhattuk, a Gendzsi olva-
sása jelentős következményekkel járt a világtörténelem alakulására nézve.
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