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A vihar kapujában 

Akira Ku.rotza.oa filmrendező ezzel az alkotásával 1951-ben a japán film-
művészetre irányította a világ figyelmét. A mi filmszínházaink néhány hét-
tel ezelőtt tűzték műsorra Kuroszava filmjét. Figyelemmel vegyes unottság, 
s a feszültséget olykor széttörő nevetés kisérte az előadást. Nem aratott 
sikert. 

- A vihar kapujában* (Rasomon) 
régi szamuráj monda és modern lé-
lektani bűnügyi történet keveréke. 
A detektívregény-tisztelő így mesél-
heti el a filmet: -Egy favágó kimegy 
az erdóbe és ott egy előkelő ember 
holttestére talál. Megvan a tettes is, 
Tagioramu, a hírhedt rabló szemé-
lyében. Csakhogy az eset mégsem 
olyan egyszerű! Kiderül ugyanis, 
hogy — bár a rabló bevallotta a 
tett elkövetését — a feleség mégis 
saját magát vádolja férje megölé-
sével, a férj viszont, mint túlvilág-
ról szóló hang, azt vallja a bíróság-
nak. hogy öngyilkos lett. Tény az, 
hogy a rabló elragadta a feleséget 
és a megkötözött férj jelenlétében, 
magáévá is tette az asszonyt, de 
hogy a haláleset mint történt, azt 
senki sem tudhatja, mert a film sze-
rint mindenki hazudott, még a ha-
lott Is.* A filozófiára érzékeny néző 
ekképp határozhatja meg Kurosza-
va alkotását: -Ezen film szinte su-
gallja, hogy hiába is keressük az 
igazságot, nem találjuk meg, mert 
az igazság megfoghatatlan, sem élet-
ben, sem halálban fel nem ismerhe-
tő.- Egy szakmailag korrekt film-
producer bosszús csodálkozással 
kiálthat fel: -Három színhely, hét-
nyolc szereplő, micsoda kéot°len 
gondolat ilyen feltételekkel filmet 
csinálni?!- AZ egzotikumok rajon-
gója csalódással sóhajthat: »Ó, 
nincs ebben a filmben semmi, ami 
igazán jaoáninak nevezhető... Igen, 
igen, japánok játszanak benne, de 
az eeész mégis olvan általános, olyan 
közönségesen emberi.. .* 

Egyszóval a szabálytalanságok va-
lósággal torlódnak a filmben, egyet-
len nemes és ismert hagyomány kö-
vetése sem lelhető fel Kuroszava 
munkájában, de formabontó újsze-
rűség még kevésbbé. Ez a film egy-
általán nem igyekszik se új, se régi 
lenni. Stílusát voltaképpen csak esz-
köztelensége magyarázza meg. 

O Egyik színhely a háromból! Ke-
ret a történethez. Három em-

ber, aki nem érti, mi történt az er-
dőben. Köztük — a kép sarkában — 
a favágó, a szemtanú, a negyedik 
hazug. Középütt a pap, aki nem mer 
mór hinni az emberben, csak a film 
végén hullik rá egy léleknyl sugár, 
amely visszaadja a hitét. Ezek az 
emberek valami düledező templom 
visszhangtalan magányában vára-
koznak, s lesik, hogy elálljon az osz-
lopokon kúszó, istenek vigyorán 
csapkodó, fáradhatatlan, ősi, víz-
özönt idéző eső. Kint a vízzuhatag, 
beljebb kövek, gerendák, oszlopok, 
még beljebb a nyomorúság rongyai, 
s végül e héjak belsejében a keserű 
gyümölcs: az ember. 

Ez a keretjáték beállítása. A hó-
rom arc nemcsak a szegénység s az 
erdei gyilkosság gondját viseli ms-
gán, hanem a létezését is, mint a 
Shakespeare-drámák hősei, akik ha 
egy vén veronai utcán kocognak ar. 
este díszletei között, gondolataikkal 
közben a természet hatalmas ará-
nyaiban járnak. Ez a végső egysze-
rűség. az ember hiedelem és illúzió 
nélküli ábrázolása eeyik eredeti vo-
nása Kuroszava rendezői stílusónak. 



©A rabló, miután az erdő mélyén 
megkötözte a férfit, a nőt is be-

csalja az erdőbe. Szembeötlő a kép 
természetessége. Nem színésziesen 
megjátszott mesteri alakoskodást 
mutat, hanem valami naivul meg-
győző és őszinte képmutatást. Film-
szerű-e ez a játszás, vagy inkább szín-
padszerű? Ezen nem érdemes töpren-
geni. Az biztos, hogy a rendező a 
színészi játék útjából eltávolított 
minden filmtámasztotta akadályt 
Szintié személytelenné válik, nem 
alkalmaz egyetlen vakmerő trükköt 
soha nem látott beállítást, bravúros 
rendezői fogást sem, filmje egész vi-
lágát átadja a színészeknek. Töltsék 
meg ők a játék teljességével, ne tö-
rődjenek semmiféle gépi korláttal, 
beállítási nehézséggel. A rendező 
mindenben hozzájuk igazodik. 

Vannak filmek, amelyekben a for-
gatókönyv irodalmi stílusa szabja 
meg a film stílusát, máskor a képi 
beszéden keresztül úgyszólván csak 
a rendező szellemessége bilincsel le. 
Az utolsó években egy új stílusirány 
támad életre; film, amelyben a szí-
nész a legfontosabb. 

Kuroszava rendezői bravúrja ab-
ban áll, hogy miközben láthatatlan-
ná teszi magát, szereplőiből szinte 
játék nélküli, tiszta, nyers, ősi mó-
don igaz emberi drámát fakaszt Ez 
stílusának második érdekes vonása. 

©A megkötözött rabló a bíróság 
előtt. A bíróság a filmen nem 

szerepel, maguk a nézők a bírák. 
Nekünk vallanak a dráma hősei. 
Előlünk rejtik el az igazságot, de 
nem azért, hogy tagadják bűnössé-
güket. A férj, az asszony, a rabló 
bűnt vállal magára, csakhogy hőssé 
emelkedjék. A halott férj becsülete 
megmentése érdekében vallja a mé-
diumon keresztül, hogy öngyilkos 
lett. Az asszony női méltóságáért 
küzd, ezért vállalja, hogy 6 ölte meg 
férjét, gyalázatának szemtanúját A 
rabló vad, gyönyörteli nevetéssel di-
csekszik, milyen nagyszerűen vég-
zett a férjjel, akitől elvette az asz-
szonyt. 

A hősök a közönségnek vallanak! 
A tárgyalásnak ez a beállítása szin-
te rákényszeríti a nézőre a bíró sze-
repét, a szereplőknek pedig nagysze-



rű lehetőséget nyújt arra, hogy köz-
vetlenül élő emberekhez szóljanak a 
filmből. Ez a beállítás kitűnő lehe-
tőséget nyújt arra, hogy a néző el-
feledkezzék a gépadta művészet bi-
zonyos konzerv mellékízéről és úgy 
érezze, hogy frissen, fáról szedi a 
gyümölcsöt. Ezt nevezném Kurosza-
va harmadik stílusjelének. 

OA film legjelentősebb színhelye 
az erdő. Itt történik a dráma. 

Kuroszava ennek ellenére nem hasz-
nálja a tájat hangulati aláfestésre! 
Még azt sem engedi meg, hogy a táj 
elemei szimbolikusan beleszóljanak 
vagy belejátszanak az emberi drá-
mába. A bozótnak, a fának, az avar-
nak, az Indának, a lombok közül 
csillagokat szóró napfénynek semmi 
összefüggése nincs azzal, ami törté-
nik. Ez a környezet egyáltalán nincs 
beleültetve az emberi drámába, csak 

van, ridegen és objektíven létezik. 
Megrázó a hatása! Meglepő rendezői 
aszketizmus, hogy Kuroszava nem 
átköltött Irodalmi tájban játszatja a 
történetet, hanem a félelmetesen 
nyugodt természetben; ott, ahol a 
kardokkal élethalálharcot vívó em-
ber ezerárnyalatú tragédiáján is át-
üt a létért való küzdelem. A kör-
nyezet és ember viszonyának ezt a 
merész rendezői felfogását híven 
tükrözi a négyes számú kép. 

A táj szörnyű objektivitása Kuro-
szava ábrázolási módjában fokozza a 
drámaiságot, s az ember és világ kü-
lönös, tragikus és vad árnyalatait 
kelti életre. A hatás a primitívnek 
és modernnek nyugtalanító kevere-
désében jelentkezik. Ezt nevezem 
Aklra Kuroszava stílusában a ne-
gyedik eredeti vonásnak. 
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