
ÚJ IRÁNYZAT Á JAPÁN FILMBEN 
Paradoxnak hat, hogy 

amikor Európa és ezzel 
együtt az addig „ismert 
filmvilág" felfedezte Ja-
pánt, akkor a csendes-
óceáni szigetország már 
a világ legnagyobb 
filmgyártásával rendel-
kezett Kurosawa re-
mekműve, a Rashomon 
1951-ben nyerte el a ve-
lencei fesztiválon a 
nagydíjat az Arany-
oroszlánt. Ebben az esz-
tendőben Japánban 215 
játékfilmet gyártottak, 

közel kétszer annyit, 
mint az Egyesült Álla-
mokban. 

A felfedezést — amint 
az ilyenkor történni szo-
kott — követte a japán 
film divatja, az a fél 
évtized, amelyet Euró-
pában „Japán aranykor-
szak"-ának neveznek. 
1952-ben a Rashomon 
New Yorkban elnyerte 
a legjobb külföldi film-
nek járó Oscar-díjat. 
Ugyanebben az eszten-
dőben Velencében Mizo-
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guchi (aki ekkorra már 
200 filmet készített) az 
O Haru életé-ve 1 Ezüst-
oroszlánt nyert. 1953-
ban ugyanezt a kitünte-
tést érdemli ki Kurosa-
wa a Hét szamuráj-jal, 
1954-ben pedig Kinugasa 
kapja meg a Cannes-i 
nagydíjat a Pokol ka-
puja című művéért. 
Hosszan folytathatnánk 
még a sort. Összefoglal-
va elég talán annyit 
megjegyezni, hogy a vi-
lág egyszeriben megis-
merkedett egy előtte ad-
dig teljesen rejtett 
kinccsel, a japán film-
művészettel és a legna-
gyobb mesterek, Kuro-
sawa, Mizoguchi, Ki-
nugasa mellett bevonul-
tak a filmlexikonokba 
mások is: Ozu, Koba-
yashi, Yamamoto, Itchi-
kawa, Naruse stb. 

Ami az aranykorszak 
után következett, az első 
pillantásra nem tűnik 

„szabályszerűdnek. 
Mint ismeretes, Európá-
ban az olasz neorealiz-
mus, a francia Nouvel-
le Vague, az angol „free-
cinéma" legterméke-
nyebb művészi eszten-
deit a gazdasági kiakná-
zás, a „realizálódás" 
korszaka követte. A mű-
vészet háttérbe szorult 
a kommerciális szem-
pontok mögött. Az üz-
letemberek többé-kevés-
bé ízléses formában 
gyártották sorozatban 
az úttörők által kitapo-
sott ösvényeken, azok 
nevét és tekintélyét ki-
használva, a jól fizető 
filmeket. Ezzel szemben 
Japánból 1955 óta eljut 
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ugyan olykor-olykor 
egy-egy érdekes, jó al-
kotás a világ más tájai-
ra. Ez azonban csak 
ritka kivétel. Mintha öt 
évi konjunktúra után 
elapadt volna a japán 
film. S a bemutatott 
művek csökkenésével le-
lohadt a japán filmmű-
vészet iránt tanúsított 
érdeklődés is. 

Mindez pusztán opti-
kai csalódás. Csak na-
gyon messziről tűnik 
úgy, mintha Japánban 
nem érvényesültek vol-
na a film fejlődésének 
ugyanazok a törvény-
szerűségei, amelyeket 
Európában észleltünk. 
Sőt, az adatok tanúsága 
szerint itt fokozottan 
hatottak. Nincs a világ-
nak még olyan film-
gyártása, amelynek gör-
béje olyan meredek 
emelkedést mutatna, 
mint a japáné. Közvet-
len a háború befejezése 
után, 1946-ban 69 játék-
filmet gyártottak Ja-
pánban, az 50-es évek 
elején ez a szám 200 
fölé emelkedett, 1955-
ben meghaladta a 400-
at, és 1961-ben elérte 
korunk filmgyártásának 
világrekordját: egy esz-
tendő alatt 535 játékfil-
met gyártottak. A pro-
ducerek 100%-os ha-
szonra kalkuláltak. Egy 
játékfilmnek állagban 
egyhónapi forgalmazás 
alatt be kellett hoznia 
előállításának költségeit. 
Ehhez azonban azt is 
tudnunk kell, hogy eb-
ben a csúcsesztendőben 
Japánban havi átlagban 
25 millió nézője volt a 
moziknak. Bármilyen 
különösen hangozzék is, 
ez a fantasztikus kon-
junktúra nagy szerepet 
játszott abban, hogy a 
japán film rövid fél év-
tizedes tündöklés után, 
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lényegében új ra letűnt 
a világ látóhatáráról. A 
producereket ugyanis 
semmi sem ösztönözte 
exportra, külföldi pia-
cok meghódítására. A 
belső piac a legcsábí-
tóbb profit-lehetőségek-
kel mindent felszívott. 

Ezekben az eszten-
dőkben erősödött meg az 
öt nagy tröszt — a Toho, 
Sochiku, Daiei. Mikkat-
su, Toei — amelyek mai 
napig uralják a gyár-
tást, a forgalmazást és a 
mozi-hálózatot. A trösz-
tök annyira tökéletesí-
tették egymás között a 

„munkamegosztást", 
hogy még műfajilag is 
felosztották egymás kö-
zött a területeket. így 
például a Nikkatsu kri-
mikre, a Toei történelmi 
filmekre, a Sochiku 
szentimentális, romanti-
kus művekre, a Daiei 
musical-okra és szexy 
filmekre, a Toho mora-
lizáló szándékú, peda-
gógiai célzatú filmekre 
és a science fiction-re 
specializálta magát E 
hatalmas tröszt összefo-
gás mellett nem sok le-
hetősége maradt az ön-
álló, egyéni kezdemé-
nyezéseknek. Ritka ki-
vételnek számít Kaneto 
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Shindo, aki a nálunk is 
oly nagy elismeréssel 
vetített Kopár sziget-et 
alkotta, de e kísérlete 
után le kellett monda-
nia arról, hogy saját fel-
fogásában gyártson mű-
vészi igényű filmeket. 
Ezt a luxust még Kuro-
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A nővérek és én egyik jelenete 

sawa sem engedhette 
meg magának. Ö is be-
lebukott az „önállósko-
dásba" és végül is visz-
sza kellett térnie a To-
ho gyár védőszárnyai 
alá. 

Az élet azonban végül 
Japánban is erőisebbnek 
bizonyult a trösztök ha-
talmánál. Az ú j meg-
születését itt is erőtel-
jesen elősegítette a tv, 
mint műfaj és az általa 
előidézett konkurrencia. 
A televízió rohamos el-
terjedése Japánban az 

50-es évek végén a 60-as 
évek elején kezdődik és 
a filmre gyakorolt ne-
gatív hatása frappánsan 
mutatkozik. Az 196l-es 
535 játékfilmmel szem-
ben, 1962-ben már 
„csak" 375-öt készíte-
nek. Ezzel ugyan Japán 
még mindig az első he-
lyen áll a világ filmter-
melésében, otthoni vi-
szonylatban azonban a 
visszaesés rendkívüli 
méretű, egy év alatt 
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egyharmadával csök-
kent a termelés. Azóta a 
japán filmgyártás évi 
átlagban 400 játékfilmet 
készít. Ennyi az 1967-es 
termés is. A műfaji 
megoszlás a gyártott fil-
mek számától függetle-
nül nagyjából azonos 

marad. A filmek egy-
harmada az ősi japán 
kabuki színház temati-
káját örökíti meg — 
szamuráj történetek, me-
sék, ősi legendák, kalan-
dos rablótörténetek — ez 
az ún. jidai gekki: ennek 
alkotásai hatottak az új-
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donság erejével és arat-
tak annak idején olyan 
kirobbanó sikert Japá-
non kívül. A másik mű-
faj, a gendai gekki, az 
ún. „modern film", amely 
jelenkori történeteket 
dolgoz fel, teljesen euró-
pai minták alapján, tgy 
alakult ki elsősorban 
amerikai hatásra a ja-
pán vígjáték, kaland-
film, krími, szexy, stb. 
filmgyártás. Mindebből 
csak egy hiányzott: a 
valóban japán jelenkori 
filmművészet. Élénken 
érzékelteti ezt a helyze-
tet Kurosawa keserű 
szájízű vallomása, 
amely a velencei Arany-
oroszlán átvétele után 
hangzott el: „Büszke 
vagyok a japán film-
művészetet ért kitünte-
tésre, de büszkeségem 
még nagyobb lenne, ha 
ezt az elismerést olyan 
jellegű alkotásra kap-
hattuk volna, amilyen 
például De Sica Bicikli-
tolvajok című filmje." 

Nemcsak Európában, 
hanem magában a szi-
getországban is szinte 
teljesen ismeretlen fia-
talemberek indították 

meg az ú j japán film-
irányzatot: a dokument-
film készítők. Alkotá-
saik műfajilag talán 
leginkább a cinéma vé-
rité-hez hasonlíthatók. 
Húsz-harminc perces 
kisfilmjeik hazájuk 
tényleges problémáival, 
társadalmi, morális kér-
déseivel, évszázadok óta 
érinthetetlen tabukkal 
foglalkoznak: a család, 
a fiatal nemzedék prob-
lémái, a dolgozók mun-
kakörülményei, a kül-
városok népének élete, 
a nemek viszonya stb. 
Közülük kettővel, és 
alighanem e nemzedék 
két legjelentősebb alko-
tójával, Fumio Kamei-
vel és Susumu Hanival 
Európa is megismerke-
dett 1966-ban Firenzé-
ben a Népek Filmfeszti-
válján. Körülöttük ala-
kult ki az a független 
iskola, amelynek tagjai 
szerény eszközökkel, 
rendkívül alacsony költ-
séggel, önállóan készí-
tik műveiket. 

Vessünk a fentiek is-
meretében egy pillan-
tást az 1967-es japán 
filmtermésre. A nagy 

filmgyárak produkciói-
ban ismert, tekintélyes 
nevekkel találkozunk. A 
hagyományos történel-
mi filmekben Kobayashi 
készített Lázadás címen 
középkori történetet, 

amelynek főszereplője 
Yoko Tsukasa, aki el-
nyerte az 1967 legjobb 
japán színésznője címét 
ezzel az alakítással. 
Ugyanebben a műfaj -
ban készült Yamamoto 
Vak harcos-u és Ikehiro 
rendezésében a Csapdá-
hoz vezető nyom. Mai 
témát dolgozott fel 
pszichoanalitikus, elem-
ző művében, a Libidó-
ban Kaneto Shindo. 
Ugyancsak mai témájú 
Toyoda által rendezett 
örökkön örökké című 
szerelmi dráma is. A 
hozzánk érkezett német, 
angol és francia kriti-
kák alapján azonban az 
1967-es termés szenzá-
ciójának a fentebb em-
lített Susumi Hani első 
játékfilmje, az Első sze-
relem ígérkezik. A fia-
tal rendező merészen és 
keményen bírálja azo-
kat a társadalmi előíté-
leteket, évszázados kö-
töttségeket, amelyek két 
japán fiatal boldogulása 
útjában állnak. Nem 
amerikai vagy európai 
filmek cselekményéből 
meríti története kon-
fliktusát, hanem a ja-
pán életből. Az eddig 
áthatolhatatlannak hitt 
japán otthon falai mögé 
tekint be. Filmjének fo-
gadtatása azt a reményt 
kelti, hogy sikere nyo-
mán a japán film újból 
túllép hazája határán, s 
ezúttal nem a múlt kul-
túrájának megelevení-
tésével, hanem a mai 
élet problémáinak bá-
tor, művészi ábrázolá-
sával hódítja meg a vi-
lágot. 


