
A J A P A N FILM PROBLÉMAI 
A második világhábo-

rú a japán tömegek 
amúgy is alacsony élet-
színvonalát katasztrofá-
lisan csökkentette. A há-
ború befejeztével, ami-
kor a.-tombolás és atom-
bombák után az ország 
kezdett felocsúdni- és az 
emberek ntekiláttak a 
sebek begyógyításához, 
elemi erővel jelentkezett 
az igény a feledést se-
gítő szórakozásra. Az 
emberek anyagi lehető-
ségei csak az olcsó szó-
rakozást engedték meg 
és ezt a mozi jelentette. 

A császári — milita-
rista önkényuralmat fel-
váltó polgári demokrá-
cia a múlthoz képest 
szélesebb fejlődési lehe-
tőséget biztosított a 
filmművészetnek, amit 
a tömegdk szórakozást 
•kereső igénye is alátá-
masztott. Az akkor 90 
milliós ország szórako-
zás-éhsége nagyszerű 
elhelyezési lehetőséget 
jelentett mindenfajta 
filmnek. Sok, művészi 

érték nélküli, középsze-
rű film készült és ke-
rülhetett bemutatásra. 
Az emberek menekültek 
a múlttól jelenük si-
várságától, nem Válo-
gattak és mindent meg-
néztek. A filmek telt 
házak előtt peregtek. A 
telt házakhoz hozzásegí-
tett az ás, hogy a film-
színházak fele a hábo-
rú alatt elpusztult. 

A különféle területek-
ről, például a hadiipar-

ból kiszorult tőke a 
filmiparba ment át, te-
hát tőkehiány nem gá-
tolta a fejlődést, éppen 
ellenkezőleg. 1945-től 
1950-ig a mozihálózat 
újjáépítése megtörtént, 
a -mozik száma ismét el-
érte a háború előttit. 
De az olcsó szórakozást 
kereső igény fennállott, 
6Őt nőtt és a tőke gyor-
san 'alkalmazkodott eh-
hez. 1955-re a mozik 
száma a háború előtti-
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Jelenet -Az a fickó meg én* 
című filmből 

nek már a duplája és 
1960-ra elérte a 7473-at. 

Hasonló ütemben nőtt 
a gyártott filmek szá-
ma. A háború előtt Ja-
pánban évente mintegy 
70 filmet készítettek. 
Ez a szám 1950-re 215-
re emelkedett, 1952-ben 
megközelítette a 300-at, 
de 1954-ben már a 
400-at, azaz naponta 
több, mint egy film ké-
szült. 1960-ban elérték a 
csúcsot: 547 filmet gyár-
tottak, a világon a leg-
többet. 

A japán filmvállala-
tok egymás közötti éles 
konkurrenciája arra 
kényszerítette a forgal-
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-Egy éjszaka Hongkong-
ban- — Vasúti Chiba filmje 

Kelgo Klmura filmje: -A 
bosazúujjú öreg-

marókat és mozitulaj-
donosokat, hogy egy 
előadásban két filmet 
mutassanak be. Ez a 
gyakorlat egy ideig elég 
általánossá vált és ter-
mészetesen visszahatott 
a gyártás mennyiségére. 

Az 1950-es évek végéig 
a gyártók és forgalma-
zók számára ez a 'ked-
vező állapot zavartalan 
volt, de az 1953-ban -el-
kezdett televíziós adá-
sok a mozijövedelmeket 
már alaposan csökken-
teni kezdték. A televí-
zlótulajdonosok száma 
az alig néhány ezerről 
1962^re elérte a 11 mil-
liót. A TV tehát rövid 
néhány év alatt csatát 

nyert. A vesztes pedig a 
film volt. Ez számokban 
így jelentkezett: 1958-
ban még 1 milliárd 127 
millió volt a nézők szá-

ma, azaz havi egy mozi-
látogatás a teljes felnőtt 
lakosságai tekintve. Két 
év alatt ez a szám 863 
millióra csökkent, a 
múlt évben pedig 700 
millióra. A mozik szá-
mának alakulása is mu-
tatja a válság alakulá-
sát; a már említett 
7473 mozi 1962-re 6808-
ra csökkent, azaz 1960-
tól naponta majdnem 
két mozit zártak be az 
országban. 

A filmgyártásban levő 
tőke most természete-
sen mindent elkövet, 
hogy profitját mentse. 
Megkezdte a bezárt mo-
zik és a csökkentett ka-
pacitással dolgozó film-
gyárak alkalmazottai-
nak elbocsájtását. 
Ugyanakkor műszaki 
fejlesztéssel igyekszik 
pozícióit visszanyerni. A 
filmgyárak berendezé-
seit modernizálja, a fe-
kete-fehér filmek rová-
sára egyre több és való-
ban kitűnő minőségű 
színes filmet gyárt. 
(1961-ben még csak 
47%-a az összes filmek-



ig mintegy 40%rkal.) A 
filmgyórtók és forgal-
mazók Japánban állan-
dóan azt emlegetik, hogy 
az egy mozilátogatóra 
eső bevétel még mindig 
kevés és a legtöbb nyu-
gati országban maga-
sabb. Ez igaz, mert pél-
dául az Egyesült Álla-
mokban az egy látoga-
tóra eső bevétel a ja-
pánnak kb. háromszoro-
sa. de azt már nem te-
szik hozzá, hogy a ja-
pán dolgozók életszín-
vonala csak hozzávető-
leges összehasonlítás 
alapján is az ameri-
kainak mintegy egyha-
toda. A mozilátogatás 
Japánban tehát még vi-
szonylag is, drága mu-
latsággá vált. 

A japán filmipar a 
nehézségekből kivezető 
megoldást politikai és 
társadalmi adottságok-
ból következően olyan 

utakon keresi, amelyek 
legfeljebb átmeneti 
eredményeket hozhat-
nak. Például adócsök-
kentés elérése, az ex-
port fokozása, még 
fényűzőbb kiállítás, új 
sztárok stb. Különösen 
az export növelésétől 
várnak valamiféle cso-
dát. Még ha sikerülne is 
a témabeli és nyelvi 
korlátok ellenére a ja-
pán filmexport további 
növelése, ez alapvető 
megoldást nem hozhat, 
mert a japán film igazi 
piaca Japánban van. Jó 
néhány filmjük külföl-
dön. nálunk is sikert 
aratott és a szocialista 
tábor piacot jelent ha-
ladó filmjeiknek a jö-
vőben is. de a televízló-
val folyó csatát elsősor-
ban otthon, Japánban 
kell megnyerniük. 

CSILLAG MÁTYÁS 

»r«JhJvá» élttre-

nek volt színes, 1962-
ben már közel 60%-a.) 
Növelték a filmek szé-
lességét (70 mm) és 
hosszát három, sőt há-
rom és fél órai vetítési 
időre. Növelték a lég-
kondicionált mozik szá-
mát, üzletsorokat épí-
tettek a mozik köré, 
hogy ezzel is a szó szo-
ros értelmében közelebt 
hozzák a tömegeket a 
mozikhoz. Egyes mozi-
kat kabarékkal kapcsol-
tak össze, másokat 
gyógyforrásokhoz telepi-
tettek. 

A néhány valóban je-
lentős, és a világszín-
vonal élén járó japán 
film mellett sok a tar-
talmatlan, a szexualitás-
ra alapozott film, az ál-
romantikus, szirupos 
szerelmi történet, a 
grand guignol, a fan-
tasztikus Hold- és Mars-
lakó film. És kevés a 
mai japán életről, a tö-
megek problémáiról, a 
társadalom helyzetéről 
szóló film. Holott a 
dolgozók tisztánlátó ssJ 
nehéz életkör ül ményeil| 
okainak felismerése egy-
re nő s így ízlése és igé-
nye a jobb, haladóbb 
filmek iránt ugyancsak 
erősödik. Ezt az igényt 
pedig a jelen japán 
filmgyártás nem elégí-
ti ki. A haladó művé-
szek számára anyagi és 
gyártási lehetőségek alig 
állnak rendelkezésre, 
rendkívül nehéz körül-
mények között dolgoz-
nak. Ez tehát a válság 
másik oka. További ok, 
hogy a mozihelyáraikat 
éppen a válság okozta 
profitveszteségek ellen-
súlyozására az utóbbi 
években jelentősen 
emelték. (1958-»tól 1962-


