
Fiatalok két új hulláma a japán filmben 
1970-ben, Osakában, a Világkiállí-

tással párhuzamosan nemzetközi 
filmfesztivált rendeznek, mely a ter-
vek szerint kereken félesztendeig (!) 
tart, s keretében az utóbbi évek 
mintegy félezer jelentősebb japán 
filmjét mutatják be. Már a fesztivál 
előkészületei is jelzik, hogy a japán 
filmgyártás az utóbbi időben megvál-
tozott E változás lényegét illetően 
megoszlanak a vélemények. Vannak, 
akik „polarizálódásnak" (Henri 
Agel), vagy éppen „felszabadult 
filmnek" (Guido Aristarco) nevezik, 
mások a „harcos film" tendenciáját 
látják benne (Rudolf Arnheim). Ma-
guk a japánok „forradalminak" (Ka-
neto Shindo), „lázadónak" (Shinsuke 
Ogawa) tartják. Mindezek mögött 
azonban elsősorban a filmgyártás 
struktúrájának változása húzódik 
meg. 

A hatvanas évek elejéig szinte 
egyáltalán nem kaphatott rendezői 
megbízatást (és tőkét a megbízatás-
hoz) olyan ember, aki nem töltött 
legalább másfél, két évtizedet a film-
szakmában. A rendezők többsége az 
asszisztensek és forgatókönyvírók so-
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rából került ki, olyan emberekből, 
akik éveken át voltak részesei egyéb-
ként sikeres produkciók készítésének. 
Ez a helyzet, tulajdonképpen alapjai-
ban megszabta a rendezők elkötele-
zettségét. Ahhoz, hogy kiérdemeljék 
a rendezői megbízatást, éveket kellett 
ugyanannál a cégnél eltölteniök, s 
ha itt megszerezték első megbízatá-
sukat, ennek a cégnek az iskolájához 
tartoztak, s éppen ezért csak itt kap-
hattak állandó munkát Noha hiva-
talosan mindig léteztek úgynevezett 
független gyártók, ezek évente nyolc-
tíz filmet produkáltak, melyek a mo-
nopolizált forgalmazási hálózatban 
szinte alig juthattak el a közönség-
hez. 

Az első fordulatot a hatvanas évek 
elején a megerősödő baloldali meg-
mozdulások hozták. Az egyetemi if-
júság, majd a középosztály körében 
rendkívül megerősödött a filmklub 
mozgalom, mely így ahhoz is elég 
erős lett, hogy időnként öntevékeny 
alapvon produceri feladatokat is tá-
mogasson. Ennek következtében 
1960—64 között a japán film alkotó-
gárdájának gyors megfiatalodása ko-
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vetkezett be, s kiszélesült a rendezők 
köre. A „japán film demográfiai hul-
láma", ahogy a folyamat elindulását 
Kaneto Shindo jellemzi, 1966-ben te-
tőzött, amikoris 483 japán filmből 
218-at készítettek az. úgynevezett 
„független" cégek, s többségükben 
fiatal, debütáns rendezők. (1965-ben 
a japán film százharmincegy elsőfil-
mes rendezőt avatott!) A változások 
második hullámában, az összjapán 
produkciók száma jelentősen vissza-
esett (1968-ban „csak" 359 játékfilm;, 
de a független produkciók aránya 
megnőtt (151 alkotás) és a folyamat 
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1969-ben újra emelkedő az összter-
melésen belül is, (kb. 410 játékfilm) 
folytatódik, (a független produkciók 
számát 1969-ben százhetven körülire 
becsülik.) 

Ugyanakkor viszont a monopoli-
zált forgalmazási hálózatban a nézők 
száma az 1960-as 1014 millióról 
nyolc év alatt 321 millióra esett visz-
sza, s a csökkenés még folytatódik, 
becslések szerint az idén a három-
száz milliót sem fogja elérni. De any-
nyi bizonyosnak látszik, hogy a vál-
tozások megtörték a nagy monopóliu-
mok üzleti filmpolitikáját, amely 
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szinte kizárólag bűnügyi, zenés és 
horrorfilmeket, vagy történelmi já-
tékokat gyártott, immár hétévtizedes 
sablonok szerint. 

A hatvanas években fellépő fiata-
lok a „gendai-geki", a modern témá-
jú film hívei. Érdeklődésük szinte 
kizárólag a társadalmi kérdések felé 
fordult. S ehhez következetesen hűek 
— legalábbis többségükben azok — 
első sikereik után is. 

Mivel nem egységes ideológiai, de 
még csak nem is egységes művészi 
elképzelések alapján dolgoznak, film-
jeik a legkülönfélébb csoportokba 
oszthatók. Legtöbbjük dokumentaris-
ta elemekkel kevert, s konkrét ese-
teken, újsághíreken alapuló filmeket 
készít. Számos film foglalkozik a 
nemzedékek szembenállásával. a 
konzervatív tradicionális szemlélet s 
a modern életforma konfliktusaival, 
ami Japánban most a legnagyobb 
problémák egyike. Ugyanakkor gyak-
ran felbukkan filmjeikben a fiatai 
forradalmárok alakja, akik a forra-
dalom lényegéről és értelméről vitat-
koznak, vagy egy bizonyos forradal-
miság szellemében cselekszenek. A 
japán mozikban nélkülözhetetlen 
fantasztikus filmek a függetlenek 
produkcióikban általában politikai 
utópiákat elevenítenek meg — ezek 
tendenciája azonban rendkívül széles 
skálájú. A függetlenek egyik csoport-

ja a nyugati asszimilálódás híve, s 
Bunuelt, Fellinit, Antonionit, Pasoli-
nit követő, de Japánba átültetett stí-
lusú és történetű filmeket készít. 
Más alkotások Japán amerikanizálá-
sa ellen emelnek szót szatirikus, 
vagy drámai formában. Ugyancsak 
megjelent az úgynevezett „botrá-
nyos" filmek csoportja, mely egyrészt 
a reakció nemzeti mítoszai (élő tor-
pedó, a császár istenítése stb.) ellen 
emel szót, másrészt az úgynevezett 
„régi morál" modernizált formáit tá-
madja. 

A független alkotások szinte soha-
sem kerülnek Japán határain túlra. 
Csupán egy frankfurti, mintegy har-
minc filmet magában foglaló vetítés-
sorozaton voltak láthatók a szélesebb 
nemzetközi közönség számára, s igv 
valódi értékeik körül még vita fo-
lyik. De mint Kaneto Shindo hang-
súlyozza: „Az erjedés megindult és 
ez nem maradhat következmények 
nélkül a japán filmművészetre. A 
változások első hullámában az újon-
nan jöttek megkapták az indulás le-
hetőségét, a második hullámban 
megszilárdították pozícióikat. Létü-
ket és lehetőségeiket ma már senki 
sem meri elvitatni Japánban. De mű-
vészi győzelmük még hátra van, még 
adósak az' igazi, nagy alkotások-
kal ." 
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