
A VIUAR KAPUMBAN 
Japán film; úgy ezer évvel ezelőtt 

játszódik Kyotoban; valódi mű-
vészét. Először talán berzenkedik el-
lene az ember, különösnek tartja, 
olyasminek, ami csupán az exotiku-
mával hat, de a képek tovább élnek 
a nézőbebn, s előbb-utóbb megadás-
ra bírják. Nem exotikum ez, hanem 
egy ősi kultúra nemesen és merészen 
modern termése; bölcsességben gaz-
dag, derűsen szomorú, bonyolultan is 
szín-egyszerű. S ha Idő kell a film 
szépségét és értékét igazán felismer-
ni, ez főképpen az európai ízlés za-
varából származhatik; ízlésünk rend-
szerint zavarba jön, mert gyanússá 
válik önmaga előtt la parvenüségre, 
ha Kelet művészetének finomabb 
vonalait, rafíinált árnyalatait, sok-
ezer éves formáló-kifejező könnyed-
ségét szemléli. (S még jó, ha csupán 
zavarba jön, és nem tiltakozik öntel-
ten.) 

„A vihar kapuja" — így hívnak 
egy hatalmas, öreg, düledező pago-
dát. Felhőszakadás zúdul le; három 
ember, egy favágó, egy buddhista 
pap, egy szolga, a pagoda előcsarno-
kába menekül — ők mesélik, hüve-
lyezik a történetet. A favágó szem-
tanúja volt az eseményeknek, a pa-
pot is meghallgatta a bíróság, a szol-
ga kettőjüket hallgatja gunyoros re-
zonőrként. (Amazok hinni szeretné-
nek az emberben, a jóságban, a 
tisztességben; a szolga egyáltalán 
nem hisz semmiben.) A keret valójá-
ban kétszeres: a favágó, a pap a bí-
róságról beszélnek, a bíróság az ese-
mény szereplőit hallgatja, és a bíró-
ság tulajdoképpen mi vagyunk — az 
esemény szereplői velünk ülnek 
szemközt, nekünk vallanak. 

Az esemény csupán annyi és olyan 
természetű, hogy az európai téma-
regiszternek legfeljebb a függeléké-
ben szerepelne, a pikáns viccek sé-
mád közt. Ment egy ember, egy ne-
mes úr, az erdőben a feleségével; 
egy bandita megkötözte a nemes 
urat, és megölelte az asszonyt, és 
hát — ebből egy kis baj támadt. De 
nyugodtan elrakhatjuk itt a téma-
regiszterünket. Amit mi öreg köz-
helynek hinnénk, fölényes művészet-
tel elevenedik meg a filmben, mint 
az egy nemben komplett emberi 

alaphelyzetek egyike, mint férfi és 
nő viszonyának már-már az encik-
lopédikus teljességű foglalata^ min-
denféle testi-lelki, társadalmi és in-
dulati vonatkozásban. 

A felfokozás a négyszeres előadás 
által, és a téma kimerítése a felfoko-
zás által — teljes. Mintha tükrök vil-
lognának köröskörül a feldúlt erdei 
tisztáson, míg a négyféle változat-
ban, a három szereplő és külön a fa-
vágó előadásában, ú j ra és ú j ra lepe-
reg a kényes kis történet. Es ezek a 
tükrök — a kifejezés tökéletesre csi-
szolt és tökéletes szögekbe állított 
tükri i — minden oldalról felfogják, 
kiemelik és összevillantják a társa-
dalmi méltóságú férj, a ragadozó 
méltóságú rabló és a két véglet közt 
hányódó-követelőző asszony minden 
lehetséges arcát a jelképessé növő 
helyzetben. Munkájuk hűvös és pon-
tos, és ahová a villogásuk összevág, 
a végső pont a magas traglkomi-
kumé. Nem olcsó mulatságot lát-
tunk, de nem is tragédiát, hanem 
amannál többet, ennél nehezebbet: 
az emberi hiúság és öncsalás végső, 
nevetségesen és szomorúan valósá-
gos summáját. 

Kinek volt igaza a három szereplő 
közül? Egyiknek sem, vagy mind a 
háromnak — ez mindegy. A szamu-
rá j nemes tartása és gesztusai, ahogy 
öngyilkosságra biztatná a feleségét, 
és utóbb öngyilkosnak vallja önma-
gát; a rabló tügris-hördülései, neve-
tései és harci cselei, már ahogyan ő 
lát ja magamagát, és az ijedt-ideges 
ugrándozása, ahogyan párviadalozik 
a valóságban, és az asszony szomorú 
kis hiedelmei is arról a fölemelő sze-
repről, amivel Japánban és ezer év-
vel ezelőtt is hízelgett magának — 
mindez együtt nem az igazság, ha-
nem az ösztönöktől és hiúságoktól 
hajtott emberi komédiák zónájába 
tartozik, és mint ilyen, nevetséges és 
tragikus egyszerre. Es a film oly sű-
rítetten emeli ki az esetből a magas 
traglkomikumot, hogy a szereplők-
nek már nem is játszani, hanem tén-
colniok kell a szerepeiket; hatalmas 
arányú tragikomikus balett Inkább 
az A vihar kapujában, mintsem egy-
szerű játékfilm. 



Kayo Machlko 

De van olyan motívuma is a film-
nek, amelyik az igazság zónájába 
tartozik, és ez a motívum még na-
gyon fontos, éppen abból a szem-
pontból, hogy minden a megillető 
helyére kerüljön. Az igazság a külső 
keretben, a pagoda oszlopcsarnoká-
ban tartózkodik, és meghökkentő 
egyszerűen csak annyi, hogy a favá-
gónak keservesen meg kell küzdenie 
minden falat kenyérért. És hogy ép-
pen ez a favágó magához veszi végül 
az oszlopcsarnokba kitett pólyásgve-
reket — neki már van hat, legyen 
egy hetedik is. Ez nem dráma, nem 
is történet, csak pont a történet vé-
gén. Es ez is olyasmi, ez a befejezés 
ami ellen berzenkedik először az íz-
lésünk; melodrámát emlegetünk, és 
nem értjük, miért kell ilyen szimpla 
és kétes művészi fordulattal végződ-
nie ennek a mesteri filmnek. De 
utóbb belátjuk, ha jól rpegértettünk 

mindent, hogy ez a pont mégiscsak 
kellett ennek a történetnek a végére. 
Illetve, aki ezt nem látja be, az nem 
biztos, hogy jól értette meg a filmet. * 

A vihat kapujában a japán film-
művészet nagy emelkedéséről tanús-
kodik. Rendezésben és fényképezés-
ben — Akira Kurotawna és Miyagawa 
Kazuo munkája — eredeti, fegyel-
mezett, magas artisztikumot nyújt a 
film; méltán nyerte el 1951-ben a 
velencei fesztivál , Szent Márk 
oroszlán" díját, valamint a „Kritika 
díját". A színészi játék ősi hagyomá-
nyokat elevenít meg a filmművészet 
modern keretében; a zene szerves 
része, s kitűnő dramaturgiai eleme 
a szinte koreográfikusan felépített 
darabnak. A főszereplők: Mon Ma-
sayuki, Kyo Machiko, Mifune Tos-
Hiro — a zenét Fumio Hayasaka sze-
rezte. CZIBOR JÁNOS 


