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A japán filmgyártás 
legérdekesebb mozzana-
ta: a japán társadalom-
ban végbement folyama-
tok hatása a művészetre. 
Formálódik a közönség 
ízlése, érdeklődése, s er-
re Tokióban és Kiotóban 
a nagy gyárak temati-
kailag rendkívüli élénken 
reagálnak. A valamikor 
egyeduralkodó tradicio-
nális stílus mindinkább 
háttérbe szorul. 1861-ben 
403:162 volt már az 
arány. Az öt nagy — 
hollywoodi mintára itt 
is szövetséget kötött a 
Shochiku, a Toho, a 
Daei, a Toei és a Ntik-

katsu társaságok — bár 
legyárt ják még a maguk 
kellő mennyiségű kosz-
tümös szamurai történe-
tét is — mindinkább 
kénytelenek tekintetbe 
venni a mindenkit fog-
lalkoztató kérdéseket. 

Ezt bizonyítja többek 
között az is, hogy az a 
Toho gyár, ahol — 1947 
—1948 a baloldali mun-
kások és művészek, 
mintegy kétezren, Fu-
mio Kamei, fízaicuo Ja-
mamato rendezők, vala-
mint Tokeo Ito opera-
tőr vezetésével elkesere-
dett sztrájkharcot foly-
tattak a mindinkább 

uralomra kerülő reak-
ciós vezetéssel szemben 
— ma az esztelen nuk-
leáris fegyverkezési ha j -
sza ellen készített f i l-
met! Shue Matsubayashi 
rendező alkotása, "Az 
utolsó háború-* (Sekai 
ÍDai Seno) bizonyos fokú 
naivitása és korlátai el-
lenére jó szándékú mun-
ka. Visszatükröződik 
benne a nép békevágya, 
az irtózás a háború bor-
zalmaitól, s a publicisz-
tikai élű történet apo-
kaliptikus víziója a jó-
zan ékzre apellál. Nagy-
jában, egészében Stan-
ley Kramer híres "Az 



Jelenet a -Hong Koni 

utolsó part—jához ha-
sonlítható, ha művészt 
értékben nem is éri el 
azt. 

Úgyszintén az égető 
kérdések közé tartozik a 
fiatalság problémája. A 
züllés veszélye a nagy-
városokban igen nagy. A 
haladó felfogásáról köz-
ismert Tadashi Imai 
rendező a nálunk is be-
mutatott -Egy tiszta 
szerelem történeté—ben 

Jelenetek az -Élj OrOkki 
Rendező: Yo 

Jelenet a -Hong Kong-1 sztár- című filmből 

rá is mutat a folyamat 
társadalmi okaira. A té-
nyezők között ott szere-
pel: a háború, az a rom-
bolás, amelyet a hirosi-
mai atombomba morális 
értelemben is véghez 
vitt. Ez a kérdéskomp-
lexum foglalkoztatta so-
káig; Akira Kurosawát, a 
másik világhírű művészt 
is, akinek paradox mó-
don Európában inkább 
tradicionális alkotásait 

!, mámat- című filmből. 
ihlo Kawázu 



Senkichl Taniguchl: »Vér a tengeren-

•.Keserű lélek-, Kelsuke Klnoshlta filmje 



("Joyimbó", "A pokol 
kapuja«, "Hót samurai") 
ismerfik; (továbbá azok-
nak nagyszerű jellem-
ábrázolóját: Toshiro 
Mifune-t ismerik. 

Nyilvánvalóan nem 
minden alkotó kísérli 
meg a lényegig jutni. A 
többség megelégszik a 
felszínnel. Tudomásul 
veszi a tényeket, s azzal 
igyekszik az élét elvenni, 
hogy a cselekmény lég-
körét, annak romantikus 
kaland-vonásait hangsú-
lyozza. így születik — 

amerikai mintára, a va-
lóság halvány .tükrözése-
ként — a huligán- s 
gengszterfilmek egész 
szériája. (-23 lépés az 
ágyhoz", "Mindannyian 
gazemberek", »G men a 
Csendes-óceánon ", "Egy 
utazó dala« stb.) A férfi 
kezekből, amelyek már 
géppisztolyt szögeznek 
ellenfeleik mellének, há-
la a technikai fejlődés-
nek, a revolver mindin-
kább a gyengéd női ke-
zekbe vándorol át. A ha-
táskeltést növeli a na-

turalista, aprólékos áb-
rázolásmód és a kifejező 
színészi játék. 

Az erősen háttérbe 
szorult tradicionális té-
makör felvevőterülete a 
hazai konzervatív kö-
zönség. Ez bár elfogadta 
a filmet, mint technikai 
csodát, megrekedt a ha-
gyományos nemzeti szín-
játszás stílusánál, téma-
körénél, ez érdekli az 
ázsiai országokat is, 
ahonnan jelentős export-
bevételek származnak. 
Az európai fesztiválok 
számóra forgatott japán 
f i lm egyik legnagyobb 
a lakja : Kenji Mizoguchi, 
akinek szerepét az ötve-
nes években mindjobban 
Akira Kurosawa veszi 
ót. Az eddig főleg hábo-
rús témákat megelevení-
tő rendező, Shlnobu 
Hashimoto eredetileg a 
TV számára készült 
»Harak.ini« című, XVII. 
századi történetét for-
gatta. A hírek szerint ez 
a költői mű képviseli 
majd Japánt Cannes-
ban, vagy Velencében. 

ÁBEL PÉTER 

"Gyűlölök, de azeretek-. 
Rendező: Koreyoihl Kura-

hara 


