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A háború után a "Kósza hold me-
séi-" (1953) és a "Keresztrefeszített 
szerelmeseik-" (1954) című íilmje'ivel 
teremtett először európai hírnevet 
magának. Mindkettő egy-egy közép-
kori japán legenda filmreköltése. Az 
előbbi film cselekménye a XVI. szá-
szad végén játszódik. A férfi, felesé-
ge halála után boszorkányos erejű 
tündér varázsának áldozata lesz. A 
tündér bolondos és csalódást hozó 
utakra csábítja a férfit, akit végül 
meghalt feleségének szelleme ment 
meg a végzetes kalandtól. Mizogu-
chi e félig valóságos, félig babonás 
világ különös ízeit és csillogását 
nagyszerű harmóniába fogta össze. 

A "Keresztrefeszített szerelmesek-
egy asszony szolgája iránti szerelmé-
ről szól, egy olyan korban, mikor 
ezért a vétekért keresztrefeszítés 
járt. "O'Haru élete- című filmjéért a 
velencei fesztivál nagydíját kapta. 
Élete utolsó évében, 1956-ban készí-
tett "Szégyen utcája- című filmje 
mai környezetben játszódik. Mizo-
guchi valamennyi filmjében nyo-
mon követhetjük az ő sajátos, mű-
vészi érdeklődésének jellemző voná-
sait. Vonzódása a női lélek problé-
máihoz, az asszonyi erő, az álhatatos-
ság, a szenvedélyekhez való hűség 
felmutatása a legkegyetlenebb körül-
mények között, párosulva az ábrá-

A japán filmművé-
szet európai sikerei 
óta Mizoguchi és Ku-
rosawa nevét halljuk 

a legtöbbször emlegetni. Nemzetközi 
rangra emelték a világ legterméke-
nyebb és számunkra legismeretle-
nebb filmgyártó országának film-
művészetét. 

Mizoguchi a régi nemzedékhez tar-
tozik. 1898-ban született és pályakez-
dése még a "-nagy néma- fénykorára 
esik. Kivételesen termékeny rendező 
volt, több mint 200 filmet készített 
életében, mégis már első filmjeinek 
fegyelmét és műgondját szerették 
Murnauhoz és a többi klasszikusok-
hoz hasonlítani. — Filmjei java-
része szinte kivétel nélkül a közép-
kori feudális Japán rideg erkölcsi 
szokásait, furcsa törvényeit és at-
moszféráját varázsolja elénk. De 
sokkal igazabb tehetség volt annál, 
semhogy megelégedjék e témákban 
rejlő egzotikuminak. olcsóbb érde-
kességeknek kiaknázásával. Ami iga-
zán érdekelte, s amit legnagyobb si-
kerrel oldott meg filmjeiben, az a 
nők kiszolgáltatottságának, sokszor 
tragikus lezüllésének drámai ábrázo-
lása, a megalázó gésa-sors, a prosti-
túció rettenetének rajza. ("Giond nő-
vérek- 1936., "Naniva elégiája-
1936.1 



zclásmód finom, költői eszközeivel. 
Mizoguchi lírai, elégikus hangja a 
régi lírai drámák folytatását jelzi, 
az úgynevezett No-iskoláét, amely-
nek hagyományait tudatosan, ritmu-
sának méltóságosságával is, a festői 
hatások hangsúlyozásával is őrzi. 

Kurosawa az elszabadult szenve-
délyek költője. A modern filmművé-
szetben seniki hozzá hasonló erővel 
ás intenzitással nem ábrázolta az em-
beri indulatokat. Legismertebb film-
jei a -Rashomon- (Az erdő), a -Hét 
szamuráj- és a -Véres trón-. 

Kurosawa ma 47 éves. A háború 
alatt kezdte meg pályafutását asz-
szisztensként a filmgyártásban. Első 
érdeklődése a mindennapi élet kis 
tragédiáihoz vezeti. Így az 1948-ban 
készített -Részeg angyal- egy elha-
gyott, elzüllött, tüdőbajos ember szo-
morú pusztulásáról szól, s ugyanezt 
a témát szólaltatja meg az 1952-ben 
rendezett -Elet- című filmjében is. 
Ez a film sokban Kurosawa e kor-
szakának közeli rokonságát mutatja 
az'olász neorealizmussal. 

Európa számára talán egzotiku-
ma, talán tényleges újdonsága miatt, 
Kurosawa mégis e'sősorban mint a 
-Rashoman- rendezője lett korunk 
egyik legmegbecsültebb egyénisége. 
A -Rashomon- egy gyilkosság törté-
nete, négy szemszögbcH elmesélve. 
Az igazság sosem derül ki, mert a 
bűnt mindenki magára vállalja, s a 

négy vallomás a maga logikája sze-
rint egyformán igazat mond. De ez 
a történet, amely telve van, a régi 
keleti filozófiák számunkra érthetet-
len célzásaival, szimbolikus kettős-
ségével, vallásos jelentésével — euró-
pai ember számára inkább artiszti-
kumának újszerűségével, filmnyel-
vének szokatlan erejével hatott. A 
film az ezerarcú, mindig más-más 
hangulatot szuggeráló erdőben ját-
szódik. Kurosawa dinamikus egyé-
nisége, fűtöttsége az egész filmre rá-
nyomja bélyegét; kamerája is elké-
pesztően mozgékony. 

A -Véres trón- a Macbeth japán 
környezetben való feldolgozása. Ku-
rosawa Shakespeare művét kötetle-
nül adoptálja, nem elsősorban a cse-
lekmény b e ^ drámájának kibontá-
sára törekszik, hanem újból nagysze-
rű látványosságot teremt, csodálatos 
fény ós árnyék hatásokkal -hangsze-
reli- művét. Távol áll minden szok-
ványos megoldástól, képes arra, hogy 
percekig kitartson, némán, nagy pre-
mier plamokat. ahol az emberi arc 
vibráló játéka beszél csupán. 

Virtuóz technika ez, de több is an-
nál. Kurosawa önálló, hasonlíthatat-
lanul egyéni világot alkot. Filmjeiből 
barokkosam zsúfolt, féktelen, pazar 
pompájú műveket teremt, melvekben 
ez a látomásos képzelet a maga szo-
kattam dimenziói szerint élhet. 
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