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francia törvény miatt nem tudott úgy és annyi 
pénzt adni Kuroszavának, mint amennyit szere-
tett volna. De a francia üzletember mindent meg-
tett, hogy támogatni tudja a japán rendezőt. Ezen 
a ponton hirtelen a Toho is visszakozott, mond-
ván: túl sötét a film témája, ezért elállnak a támo-
gatástól. A Columbia Pictures támogatását pedig 
nem tudták elfogadni, mert az amerikai cég csak 
már a leforgatott film negatívumai után fizetett 
volna, Kuroszava pedig nem tudta volna addig fi-
nanszírozni magát.

 Ezért a rendező 1983-ban újból nekiállt be-
fektetőket keresni. Így jött képbe a Herald Ace 
nevű, akkoriban frissen alapított producercég. Vé-
gül pedig az akkor Nippon Herald Film, manapság 
pedig Kadokawa néven futó vállalat látott poten-
ciált a filmben. Végre-valahára összejött 12 millió 
dollár – csak hogy legyen mihez viszonyítani, az 
ugyanabban az évben bemutatott Vissza a jövőbe 
című film 17 millió dollárból készült el.

1980-ban az Árnyéklovas (Kagemusha) filmet. A 
kosztümös háborús film 7 millió dollárból készült, 
cserében 33 millió dollárt termelt. Így az adott év 
top 25 legtöbb bevételét termelő mozija lett vi-
lágszerte. A direktor később ezt a filmet úgy jelle-
mezte, hogy ez volt a Ran jelmezes főpróbája.
Élete utolsó epikus művéhez 1981 júniusára ké-
szült el a forgatókönyv, így nekiláthatott befek-
tetőket keresni. Elsőként a Mifune Productions je-
lentkezett be, de a gyártási költségeket meglátva 
az amúgy is hamarosan csődbe jutó cég nem mer-
te bevállalni a filmet. Októberben egy New York-
ban rendezett Kuroszava retrospektív vetítésso-
rozat nyitányának alkalmából a rendező interjút 
adott a New York Times-nak, melyben egy „Lear 
király” projektről beszélt. Ekkor kezdett külföldi 
producereket keresni készülő filmjéhez.
 1982-83-ban a japán Toho belépett a film-
támogatásba, külföldről pedig sikerült megnyerni 
Serge Silberman (1917-2003) francia filmprodu-
cert és cégét: a Gaumontot. Végül Silberman egy 

ki, és azt adta gyerekeinek, majd megint arra kér-
te őket, hogy törjék össze azokat. Természetesen 
ezt már nem tudták végrehajtani, így megértet-
ték: csak összefogva tudnak sikeresek lenni az 
életben. A rendező elgondolkodott, hogy mi lett 
volna, ha az utódok méltatlannak bizonyulnak az 
örökségükre. Ez lett hát a Ran alaphelyzete.
 Végül Kuroszava 1976. február 15-én Go-
temba városában összeült Oguni Hideo (1904-
1996) és Ide Maszato (1920-1989) forgatóköny-
vírókkal. Ogunival már A hét szamuráj forgatásán 
is együtt dolgozott Kuroszava, míg Idével a Dersu 
Uzalát írta meg. Végül március 19-én elkészült a 
vázlat. A szenszei szabadidejében a forgatóköny-
vet saját maga által festett olajfestményekkel 
kezdte tökéletesíteni, hogy melyik szereplőt ho-
gyan képzeli el, vagy hogy milyennek szeretné lát-
ni a színek tónusait.
 Kuroszava tudta, hogy a Ran nagyon sok 
pénzbe fog kerülni, így meglehetősen nehéz lesz 
összeszedni rá a költségvetést. Ezért leforgatta 

 乱 (ran) jelentése: káosz, lázadás, felkelés, 
zavargás, kuszaság, téboly

 Az egyetemes filmművészet egyik legna-
gyobb alakja a japán Kuroszava Akira (1910-1998). 
Több legendás filmet is forgatott: ilyen A vihar ka-
pujában (Rashomon, 1950) vagy A hét szamuráj 
(Sicsinin no szamurai, 1954). Munkásságának 
csúcspontja 1985-ben jött el, amikor elkészítette 
életművének ékkövét, a Ran-Káosz (1985) címet vi-
selő dzsidai-geki hősdrámát. A film 2015-ben 4K-s 
felújítást kapott, amit most Magyarországon is be-
mutattak – ez adta az apropót, hogy írjunk róla.

Álmodozás

 Kuroszava 1975-ben fejezte be a Dersu 
Uzala szovjet-japán filmet. Ez idő tájt olvasott a 
Hadakozó fejedelemségek korában (1467-1615) 
élt Mori Motonari (1497-1571) hadúrról, aki Csú-
goku tartomány (ez Honsú szigetének legnyuga-
tibb prefektúrája) legfőbb urává lett élete végén. 
Kuroszava szerint akár az országot is képes lett 
volna egyesíteni, ha nem oly távol születik Kio-
tótól. A hagyomány szerint három fia közt akarta 
szétosztani uradalmát. Tanításait a Sanshi kyō-
kunjō-ban jegyezték fel, amelyben egy híressé 
lett anekdota is helyet kapott. Amikor Motonari 
összehívta gyermekeit, mindegyiknek adott egy 
nyílvesszőt, majd megparancsolta, hogy törjék el. 
A fiúk könnyűszerrel végrehajtották az utasítást. 
Majd a daimjó a tegezéből három nyílvesszőt vett 
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 A vak Curumaru szerepére a fiatal Nomura 
Manszai (1966–) lett felkérve, aki egy neves kjó-
gen színészklán sarja. Az akkor alig tizenhét éves 
művész felfedezte a filmezést, és lehetőséget 
látott arra, hogy a kjógen stílust a mozikban is 
kamatoztassa. Az idei Japán Online Filmfesztivál 
keretén belül volt látható az Úszó kastély (Nanacu 
no Kaigi, 2019) dzsidaikegi filmben: ő alakította a 
főszerepet.

 A filmben 1400 statiszta látható, akiknek 
a ruhái két éven át készültek. A viszonyítás ked-
véért: az Egri csillagokban ötezres, a Ben Hurban 
nyolcezres tömeg, de a Titanic vagy a Forrest 
Gump filmek esetében kétszáz statiszta volt lát-
ható. A bérük naponta 4000 jen volt, de aki lovon 
ült, az 10.000 jent kapott fizetségül.
 Az 1400 kézzel készített kosztümöt a Vada 
Emi (1937-2021) által vezetett csapat készítette 
Kiotóban, a japán textilművészet otthonában. 
Volt olyan jelmez, ami 3-4 hónap alatt készült 
el, az összes darab pedig két év alatt lett kész. 

(1936–) kapta, aki később az Álmokban és az Au-
gusztusi rapszódiában (Hacsi-gacu no kjoshikjoku, 
1991) is együtt dolgozott a direktorral.
 Két varietéelőadót is leszerződtetett a 
filmhez. Ueki Hitosi (1926-2007) az ellenséges 
Fudzsimaki Nobuhiro hadurat alakította. Valamint 
Kyoami, a bolond szerepére az énekes-táncos re-
vüelőadót, az androgün Ikehata „Peter” Shinno-
szukét (1952–) kérte fel a rendező személyesen. 
Ikehata smink nélkül játszotta a szerepét, így el-
lensúlyozta a vastag arcfestéket viselő Nakadai 
jelenlétét.

kapta meg, akivel Kuroszava már más filmekben is 
dolgozott együtt (például a Kagemushában). Szí-
nészi játéka erősen kölcsönzött a hagyományos 
japán színházból, a nóból: kimerevített képek, vá-
ratlan testhelyzet- és hangulatváltás, drasztikus 
hangerő. Naponta négy órát ült a sminkszékben, 
hogy hihető hetvenéves ember legyen. De volt 
olyan nap, hogy a smink elkészülése után Kurosza-
va bejelentette, hogy aznap nem forgatnak, mert 
másnapos volt.
 Jui Maszajuki (1947–) – Tango; valamint 
Nezu Dzsinpacsi (1947-2016) – Dzsiró; és Riju Da-
iszuke (1957-2021) – Szaburo, mind szerepeltek 
az Árnylovas filmben. Terao Akira (1947–) – Taro; 
valamint Harada Meiko (1958–) – Kaede az Ál-
mok (Jume, 1990) című Kuroszava-filmben kap-
tak szerepet később. Harada – bár még huszonöt 
éves sem volt – már több filmben is dolgozott, és 
díjakat is nyert az alakításaiért. Olyan színésznő-
nek tartották, aki az erotikus jeleneteket is meg 
tudja oldani, de közben kiváló a színészi játéka is. 
Elmondása szerint nagyon meg volt szeppenve 
Kuroszava közelsége miatt. Minden nap dühösen 
kelt, hogy jól hozza a karakterét. A forgatás után a 
rendező azt mondta neki, hogy felejtse el az egé-
szet, és ne gondoljon többet rá.
 Kurogane tábornok szerepére eredetileg 
Takakura Ken (1931-2014) lett felkérve, és bár a 
rendező többször is meglátogatta, ő hajthatatlan 
maradt. Később Takakura – a forgatás közelében 
autózva – már belátta, hogy hibázott, amikor nem 
fogadta el a felkérést. Így a szerepet Igava Hiszasi 

Felkészülés

 Így már 1983 végén elkezdődhettek a film 
előkészületei. A sztori könnyebbik fele az volt, 
hogy a híres Kumamoto és Himedzsi várkastélyok-
hoz megszerezzék a forgatási engedélyeket. Si-
került építési hozzájárulást kérniük a Fudzsi szent 
hegyéhez is. A Sue család lerombolt várának jele-
neteit pedig Azusa szétrombolt erődjénél vették 
fel. A film nagy részét a kjúsúi Kumamoto prefek-
túrában található Aszo vulkán környékén forgat-
ták. Mivel a tűzhányó a mai napig aktív, megesett, 
hogy kéngázt eresztett a levegőbe, így napokig 
állt a forgatás. De mivel az akkori prefektúra veze-
tője rajongott a filmekért, így elég erős támoga-
tást kaptak a helyi kormányzattól.
 A szereplőválogatás sem ment zökkenő-
mentesen. Kuroszava régi kedvenc színészére, 
Mifune Tosiróra (1920-1997) akarta bízni a fősze-
repet, de ő visszautasította, köszönhetően a ren-
dezővel kialakult ambivalens kapcsolatának. Így 
végül Hidetora szerepét Nakadai Tacuja (1932–) 
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lefelé ment a lépcsőn, végig azt mondogatta ma-
gában: „400 millió jen, 400 millió jen.” De megcsi-
nálta anélkül, hogy a lépteit nézte volna. Az égés 
miatt aztán egy hétig pihennie kellett, és nem for-
gathatott. 

 A forgatás után, 1985 elején Kuroszavának 
január 5. és február 15. között három tragédiát 
is át kellett élnie. Elsőként Kuze Rjú (1908-1985) 
halt meg, aki a rendezőzsenivel több filmben is 
együtt dolgozott, így a Rejtett erődben (1958) 
vagy a Kageshiben (1980), mint kardforgató szí-
nész. Majd Janagucsi Fumio (1917-1985) hang-
mérnök hunyt el, akivel olyan legendás filmeken 
dolgozott együtt, mint a Hét szamuráj vagy az Iki-
ru, és aki több Godzilla moziban is feltűnt. Végül 
február 15-én, harminckilenc évnyi házasság után 
hagyta magára férjét Jagucsi Jóko (1921-1985) 
színésznő. Mivel tartottak a munkálatok, ezért 
Kuroszava csupán egyetlen napot engedélyezett 
magának felesége gyászolására. Másnap vissza-
tért a munkához.

szer vehetik fel a jelenetet. Mivel Kuroszava nem 
használt mozgó kamerákat, így nyolc darabot he-
lyeztek el különböző helyeken, és azokkal vették 
fel az egész ostromot.

 Nakadai, aki Hidetorót alakította, a felké-
szülés hetét arra fordította, hogy számtalanszor 
ment le és föl a meredek 22 lépcsőn, hiszen a ren-
dező azt mondta neki: „Őrült vagy, ezért nem néz-
hetsz a lábad elé.” A forgatás napján kicsit késve 
indult el a lépcsőn, mert a szemének szoknia kel-
lett a füstöt, de így az arca is megégett. Miközben 

nem a lencséket forgatta a cselekmény felé, ha-
nem megvárta, hogy maga az esemény kerüljön 
bele a kamera látószögébe. De van más oka is a 
filmvevők mozdulatlanságának. A rendező így el-
idegenít minket a cselekménytől, a karakterektől.
 
 A film egyik csúcspontja a Harmadik kastély 
ostroma és leégése. Mivel a film forgatása alatt 
soha nem használtak maketteket, ezért itt a való-
ságban is megépítettek egy várat a Fudzsi hegy lá-
bánál. Az erőd a valódi Maruoka várkastély alapján 
épült meg. A vártorony így 12 méter magas, 16 
méter széles és 15 méter hosszú lett. Az egész vár 
400 millió jenbe került, miközben a költségvetés 
kétmilliárd jen volt összesen. A stáb egy héten át 
készült a forgatásra, mert tudták, hogy csak egy-

A szemkápráztató ruhaköltemények szépsége ér-
dekes kontrasztot alkot a nézők számára, hiszen a 
cselekmény gyakran kopár vidékeken, szürke várak-
ban játszódik. Vada munkáját 1986-ban Oscar-díj-
jal jutalmazták, a legjobb jelmeztervezés kategó-
riájában. Később olyan filmeken dolgozott, mint 
a Tabu (Gohatto, 1999), a Hős (Jingxióng, 2002) 
vagy a Repülő tőrök klánja (Si mien maj fu, 2005).
 A filmben összesen 200 lovat használtak, 
de közülük 52 Quarter Horse fajtájú volt – őket az 
USA-ból importálták. Erre azért volt szükség, mert 
ezek a lovak jól bírták az egész napos forgatáso-
kat. Valamint Kuroszava azt mondta, hogy a kora-
beli lovak kisebbek voltak, mint a ma élők, így ezek 
jobban hasonlítottak az akkori hátasokra.

Forgatás

 Nagy nehezen, 1984. február elsején indult 
el a forgatás. Azaz csak indult volna, ha Kuroszava 
meg nem betegszik, így rögtön csúszásba került 
a film. Ne feledjük, a mester ekkorra már hetven-
négy éves múlt, látása hihetetlenül leromlott, rá-
adásul folyamatosan cigizett.
 Kuroszava gyakran három kamerával ké-
szítette el a jeleneteket, mindegyiket más objek-
tívvel és más szögben helyezte el. Ebben három 
rendkívüli operatőr volt a segítségére: Szaito Ta-
kao (1929-2014), Ueda Maszaharu (1938–) és Na-
kai Aszakazu (1901-1988). (Végül mindegyiküket 
Oscarra jelölték.) Rengeteg távoli felvételt készí-
tett, és kevés közeli képpel dolgozott. Gyakran 
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ő küldött jomi birodalmába. Végül teljesen meg-
zavarodva kisétál a várból, de akkor már senki 
sem bántja. Hidetora megszűnt epikus pusztító-
nak lenni. Eközben Kurogane tábornok (aki Dzsi-
ró embere) hátulról lelövi Tarót, így a középső 
fiú szerzi meg a hatalmat. Az ostromot egyszerre 
érzékeljük impozánsnak: a végtelenített emberá-
radatnak és legendákba illő nyílzápornak köszön-
hetően – de rongyosnak is érezzük. Minden kopár 
és puszta, a várt lerombolták, Hidetora megtébo-
lyodott, Taró meghalt. Pár óra leforgása alatt az 
Icsimondzsi-ház elvesztett egy várat és két erős 
vezetőjét.
 Az agg harcos megbomlott elmével járja 
a vidéket, de egyszer csak rátalál egykori udvari 
bolondja, Kyoami és Tango, a leghűségesebb va-
zallusa. Végül egy olyan várromban húzzák meg 
magukat, amit egykor még maga Hidetora pusz-
tított el. Dzsiró eközben beköltözik a nagy várba, 
ahol Taró özvegye, Kaede kikényszeríti a férfitól, 
hogy ölesse meg feleségét, és őt tegye meg a vár 
úrnőjének. 

jéhez vonul. Dzsiró – bár az apját beengedi – kije-
lenti, hogy sem a testőrsége, de még a felesége 
sem teheti be a lábát udvarába. A nagyúr dühö-
sen elhagyja ezt a helyet is. Ekkor kezeli őt utoljá-
ra Nagy Úrként a környezete. Próbál élelmet sze-
rezni a parasztoktól, de Ichimonji Taró Takatora, 
a legidősebb fiú rendeletet adott ki: aki segíteni 
mer apjának, az halál fia.
 A daimjó elkeseredettségében felkeresi a 
legkisebb várat, ahol született – ott akarja meg-
húzni magát. De a kataklizmát nem kerülheti el. 
Taró és Dzsiró seregei együttes erővel támadják 
meg a sasfészket, a fantazmagórikus méreteket 
öltő vérfürdő pedig mindent elmos. Szörnyűsé-
ges öldöklés veszi kezdetét. Hidetora bizalmasai 
kinyitják a kapukat, így segítve a támadókat. Az 
őrzők heroikusan, de hasztalan védekezének. Az 
ágyasok egymás kardjába dőlve halnak meg. A 
vén nemes szeppukuval akarna véget vetni éle-
tének, de kardja darabokra hullik. Szobájában a 
régi harci páncélja előtt ülve rádöbben: hát így és 
ezt érezhették mások, akiket nem is oly rég még 

tartja meg. Ilyen az, amikor egy szent bakemono 
visszavonul – gondolhatnánk. Terve az, hogy a 
három fivér egymást támogatva növelje a birto-
kaikat. Példaként tegezéből elővesz egy nyilat, és 
mindegyik gyerekének ad egyet. Ők könnyedén 
eltörik azokat, de amikor három nyilat vesz elő, és 
azt kellene eltörniük, azt már nem tudják. Dönté-
sét mindenki helyesli, kivéve Icsimondzsi Szaburó 
Naotora, a legkisebb fiú. Nyíltan megmondja apjá-
nak, hogy terve helytelen, és nem várhat el hűsé-
get azoktól, akik egész életükben az árulást és a 
kegyetlenség mesterségét tanulták, majd térdére 
téve a három nyílvesszőt, eltöri azokat. Apja ott 
helyben kitagadja és elkergeti a fiát. 
 Hamarosan eljön a nap, melyen Hidetorá-
nak ki kell költöznie a várból. Csalódottan veszi 
tudomásul, hogy kíséretének már nem jár az meg-
tiszteltetés, mint korábban. Sőt legidősebb fiának 
neje, Kaede kényszeríti rá, hogy a szóban tett ígé-
reteket egy írásos dokumentumban ismerje el.
 Hidetora és kísérete elhagyja a várat, és má-
sodik fiához: Icsimondzsi Dzsiró Maszatora erőd-

Cselekedetek - spoileres

 A film középpontjában a hetvenéves Icsi-
mondzsi Hidetora található. Alig volt tizenhét 
éves, amikor első ízben háborúba indult. Az eltelt 
sok-sok év alatt megannyi csatát nyert meg, szám-
talan cselt szőtt, s fortélyos tervekkel és eszelős 
brutalitással zúzta porrá ellenfeleit.
 Egy nap Hidetora vadászaton vesz részt 
három fiával és környékbéli földesurakkal. Mind 
a háromnak megvan a saját színe: a legidősebb 
Taróé a sárga, a középső fiúé, Dzsiróé a piros, a 
legkisebb Szaburóé pedig a kék. A táj buja zöld 
köntösbe bújt, a hegyek élesen meredekek. A va-
dászat utáni ebéden Hidetorát elnyomja az álom, 
melyből egy katartikus rémlátomás ébreszti fel. 
Az Icsimondzsi család feje elhatározza, hogy ott 
helyben rendelkezik földjeiről és családja sorsáról. 
A legidősebb fia kapja a legnagyobb várat, a legfi-
atalabb a legkisebbet. Ő maga pedig a család irá-
nyítását átadja az elsőszülöttnek, mindösszesen 
egy harmincfős kíséretet és a megszerzett címeit 

https://youtu.be/w-VxyEjPlRU?t=180
https://youtu.be/w-VxyEjPlRU?t=180
https://www.youtube.com/watch?v=X1SNTUa0aWI&ab_channel=Youssef
https://www.youtube.com/watch?v=X1SNTUa0aWI&ab_channel=Youssef
https://www.youtube.com/watch?v=0tVsOiLRz6A&ab_channel=MoviesOnmymind
https://www.youtube.com/watch?v=NiLAcldg2aE&ab_channel=FilmLovver
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puskák tömeges megjelenése okozott? A legtöbb 
esetben nem látjuk magát a gyilkosságot, csak a 
következményt. Nem látjuk, hogy ki és hogyan 
lövi le Szaburót, Kaede halálát bár látjuk, de a 
mozdulatot, mely végez vele, nem látjuk tisztán. 
A fókuszsík olykor az akción kívülre kerül: nem 
tudjuk, mi történik, csak a végeredményt. Ez ál-
tal a gyilkosság egyre inkább absztrakt fogalom-
má válik. Egyszerre érezzük perverznek és szen-
timentálisnak. Látjuk a patakokban folyó vért, de 
az udvarhölgyek bensőséges halálát is. Ijesztőnek 
hat, amikor azt nézzük, hogy emberek különbö-
ző testrészeiket keresgélik a kopár mocsokban. 
Őrületnek érezzük a kifolyt vér mennyiségét. Ne-
vetséges és groteszk az a mennyiségű nyílvessző, 
amennyit kilőnek Hidetora irányába.
 Kuroszava vérszomjas szamurájai menny-
dörgésként beszélnek, és villámcsapásként sújta-
nak le. De amikor a busidó által lenézett értékek 
teljes odaadással és vakmerő fanatizmussal talál-
koznak, akkor tétováznak és veszítenek. Kaede 
ereje pontosan ebben rejlik. 

más olimpiáját. 1980-ban a moszkvai játékokat az 
USA és jó pár szövetségese, majd 1984-ben a Los 
Angeles-i játékokat a Szovjetunió és csatlósai, így 
hazánk is. Ekkoriban a hidegháború realitás volt. 
De filmjével nem a világ vezetőinek kívánt üzenni 
– ahogyan mondta: „Ha üzenni szeretnék valamit 
Reagan úrnak vagy Gorbacsov úrnak, akkor levelet 
írnék nekik.” Szerinte mindösszesen annyi történt 
a XX. század folyamán, hogy az emberiség rájött, 
hogyan tudná magát sokkal gyorsabban kiirtani. 
„Ilyen körülmények között nagyon nehéz optimis-
ta életszemléletet kialakítani” – mondta Kurosza-
va. A filmben látható lőfegyverek ennek a képze-
letnek a metaforikus leképeződései. A szakállas 
puskák kegyetlenül mészárolnak le mindenkit. 
Sem Hidetorának, sem pedig csatlósainak nincs 
ilyen fegyverük. Az ősz hadúr nyíllal öli le hátulról 
fiának katonáját, aki kedvenc bolondjára támadt. 
De két fiával is puskagolyó végez, ráadásul az idő-
sebbeket hátulról lövik le.
 Hogyan oldja meg Kuroszava a becstelen 
harcot, amit a megváltozott harcmodor, azaz a 

humorát és egy vak (Curumaru), akiben él a düh, 
de nem tud harcolni.
 A film utolsó képkockáin Curumarut látjuk. 
Ő valamikor annak a daimjónak volt a fia, akinek 
a várromjaiban Hidetora meghúzta magát, és aki-
nek a nővére Dzsiró első felesége volt. A megva-
kított, magányos ifjú a lemenő vörös nap fényé-
ben úszó várfok szélén tántorog, s kezéből kiesik 
a megbocsátó Amida Buddha szent képe. Íme az 
ember, aki a káosz közepén egy szikla peremén 
egyensúlyozik, totálisan megfosztva istenétől a 
lenyugvó nap alatt.

A harc

 Kuroszava elmondása szerint a film alapve-
tően egy válasz volt a potenciális nukleáris háború 
veszélyére. Ne feledjük: Japánt két atomtámadás 
is érte, országának közvetlen közelében két ellen-
séges országnak is volt akkor nukleáris fegyvere 
(Szovjetunió és a kommunista Kína). Ez az a kor-
szak volt, amikor a nagyhatalmak bojkottálták egy-

Kaedének jó oka van ezt követelni, hiszen egy-
koron az ő klánja birtokolta a várat, de a későbbi 
apósa elfoglalta azt, rokonait felkoncolta, őt pe-
dig a legidősebb fiához adta nejül.

 Végül csapatai élén megjelenik Szaburó, 
hogy megkeresse atyját, és elvigye magával új 
otthonába. Dzsiró megrémül, hogy a környező na-
gyurak seregeik élén – kihasználva a belső gyen-
geséget – be akarnak törni, és el akarják foglalni 
a területet. De elsőként Szaburóval kíván végezni, 
hiába látja meg a hegygerincen felvonuló ellensé-
get. Taktikája elbukik, rosszakarói könnyűszerrel 
beveszik a várát. Kurogane generális lefejezi Ka-
edét amiért csalfa útra vitte Dzsirót, majd urának 
segít megtennie azt, amit egy vesztes szamuráj-
nak meg kell tennie. Habár Szaburó megtalálja 
hőn szeretett atyját a pusztában, de egy bérgyil-
kos lelövi a fiút, Hidetora pedig a gyászba hal bele.
 A káosz végén mindösszesen hárman ma-
radnak életben. Egy szamuráj (Tango), aki gyűlöl 
harcolni, egy bolond (Kyoami), aki elvesztette a 

https://www.youtube.com/watch?v=qEsPqJOKmiQ&ab_channel=Foxhawk
https://www.youtube.com/watch?v=qEsPqJOKmiQ&ab_channel=Foxhawk
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Dzsiró és Szaburó), Learnek három lánya (Gone-
ril, valamint Regan és Cordelia). A hadúr mindkét 
műben büszkén száműz mindenkit, aki nem ért 
vele egyet. Mindkét esetben az a konfliktus, hogy 
a Nagyúr két gyermeke végül atyjuk ellen fordul, 
míg a harmadik őt támogatja. 

 A Lear király és a Ran is az egész család, köz-
tük a lord halálával végződik. De alapvető különb-
ségek is megfigyelhetőek a két mű között. Míg 
Lear király inkább áldozata az eseményeknek, ad-
dig Hidetora egy kegyetlen harcos volt, aki végre 
megkapja a büntetését, amit eddig elkerült. 
Gloucester szeme világát Lear király ellenségei 
vették el, Curumaru megvakítását Hidetora ren-
delte el. A Bolond szerepét itt kibővítették, amint 
a Goneril megfelelőjeként viselkedő Kaedét is 
mélyítették, hogy egyfajta Lady Macbeth legyen 
belőle. Valamint Kuroszava Shakespeare-rel szem-
ben múltat is adott karaktereinek.
 De a japán zseni alaposan desztillálta a szö-
veget. Szerinte az eredeti műben nagyon sokat 
beszélnek a karakterek, így jócskán húzott belőle. 
Helyette a vizuális költészet túlcizellált, terhes ké-
peivel ostromolja a nézőit.

Zene

 A mozi zenéjét Takemicu Tóru (1930-1996) 
szerezte. A japán „ma” filozófiára építette a kom-
ponálását, így számára a csend épp annyira fontos 
volt a zenében, mint maguk a hangok. 

szimpla statiszták, és minden csak neki engedel-
meskedik. A szenszei ura és parancsolója a legna-
gyobb káosznak: az időjárásnak. A rendező krea-
tív energiái befolyásolják a hatalmas Fudzsi hegy 
harmatos ködét, ami még apokaliptikusabbá teszi 
a harcot. Amikor Dzsiró küldönce átlovagol a me-
zőn, hogy hírt vigyen Szaburónak, a nap kíséri a 
lovas útját. Nehéz elhinni, de a felvételben nincs 
trükk, csak Kuroszava zsenije.

Shakespeare & Kuroszava

 Nem titok, hogy William Shakespeare 
(1564-1616) Lear király című drámája is hatott 
a műre. A japán rendező nem adaptálni akarta a 
színművet, a filmbe sokkal inkább a darab szelle-
mét tette bele. Mondhatni, a mű a génjeiben hor-
dozta az angol drámaíró alkotását. Az alapvető 
hasonlóságok szembetűnőek. Mindkét esetben 
egy öreg uralkodó a főhős (Lear király – Hidetora 
daimjó), aki úgy dönt, felosztja földjeit gyermekei 
közt. Hidetorának három fia van (Taró, valamint 

kei is ezt vallják, így a testvérgyilkosság vagy ép-
pen a feleség leölése sem több, mint üzleti, nem 
személyes ügy.
 A mozi elején még jól ki lehet venni, hogy 
hol húzódnak a határok, de ahogyan Hidetora ha-
lad a téboly felé, úgy vész el a természetben. A 
természetben, amit a film elején még uralt, a vé-
gére pedig benne bolyong. A várak, melyek a gaz-
dagság és a hatalom bástyái voltak, a történet vé-
gére füstölgő romhalmazokká lettek, elenyésztek.
 A környezetet Kuroszava végig használ-
ja, szinte elhisszük neki, hogy a felhők, a szelek 

Vágyik arra, hogy az Icsimondzsi ház elbukjon. 
Jobban akarja ezt, mint a testvérek azt, hogy 
megmaradjon klánjuk dicsősége. Megfosztja Hi-
detorát minden rangjától, hősi halált halt férje 
emlékét lerúgja magáról. Dzsirót pedig erőszak-
kal és az ágyékával láncolja magához. Borzongató 
bujasága rabul ejti a középső fiút, aki nem tud el-
lenállni a kitsune kísértésének. Nem tanúsít senki 
irányában sem kegyelmet, még sorstársa, Sue felé 
sem, akinek a családját szintén kiirtotta Hidetora, 
és szintén elfoglalta várát.
 Pont azok tűnnek a legerősebbnek a film-
ben, akik visszafogottabbak, mert ez nem a gyen-
geség, hanem az erő jele. Három karakter marad, 
aki kitartott a filmben a Nagyúr mellett: Tango, 
aki őszinte, de kritikus, Kyoami, aki ironikus, de 
bolond, és Szaburo, aki igazmondásával megsérti, 
de valójában szereti az apját.

A káosz

 A film egy vadászattal kezdődik, egy értel-
metlen pusztítással. Ugyanis elejtenek egy vad-
kant, de mivel túl öreg, húsa fogyasztásra nem 
alkalmas, csak kedvtelésből ölik le. Aztán folyama-
tosan megyünk tovább az őrületbe.
 Pontosabban már ott is vagyunk. A család 
pátriárkája régóta nem hisz az istenekben. Nincse-
nek erkölcsi aggályai, csak machiavellista nézetei. 
A filmben már csak egy olyan ember hagyatékát 
látjuk kicsúcsosodni, aki egész életében másokon 
gázolt át. Legnagyobb megdöbbenésére a gyere-

https://youtu.be/m4Sc32qDzXU?t=41
https://youtu.be/m4Sc32qDzXU?t=41
https://youtu.be/bM58L_NJ3Xg?t=53
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kiemelkedő rendezőzsenije. A Nyugat hódolt előt-
te, a filmművészet japán mágusaként tekintett rá. 
Alkotásait megvette, értelmezte, kibelezte, majd 
felhasználta. A vár ostrománál látható, ahogy egy 
szamuráj keresi levágott karját – szinte ugyanezt 
a jelenetet látjuk Spielberg Ryan közlegény meg-
mentésében is. De Kuroszava minden hatalmát és 
tiszteletét elvesztette Japánban, melyet egyko-
ron az ő mozijai uraltak.
 Maga a stílus is elköszönt, a szédületes dí-
szletekkel és a hatalmas embertömegekkel fel-
vett jelenetek kora lejárt a nyolcvanas években. A 
japán mozi és ennek a műfajnak az ottani legna-
gyobb képviselője ezzel a filmmel zárja le a moz-
góképművészet egy korszakát.

ra felháborodott, hogy nem is nevezték a filmet 
Oscarra, sőt a Japán Filmakadémia házi díjkiosztá-
sán sem jelölte az alkotást sem a legjobb film, sem 
pedig a legjobb rendező kategóriában. A szigetor-
szágban végül csak a harmadik legnézettebb film 
lett az adott évben.
 Silberman volt az, aki minden kapcsolatát 
felhasználta, hogy a Ran azért ilyen-olyan nem-
zetközi filmfesztiválokra mégis eljusson. Így ka-
pott végül négy Oscar-jelölést (legjobb rendező, 
legjobb operatőr, legjobb látvány és legjobb jel-
mez), amiből egyet (a legjobb jelmez) be is tudott 
váltani a film. De kapott vagy jelölték Cézare-, va-
lamint Bafta- és Golden Globe díjra is, hogy csak a 
legnagyobb presztízsű film-díjátadókat említsem.
 A film végül is elbukott a pénztáraknál. 12 
millió dollárból készült és 19 milliót hozott vissza. 
Az USA-ban, ahol csak decemberben mutatták be, 
inkább a 86-os nézettséghez lehet hozzámérni: a 
162. helyet foglalta el a maga 1,38 millió dolláros 
bevételével a kétszáz filmből, amit bemutattak. A 
japán küzdősportot bemutató Karatekölyök má-
sodik része 115 millió dollárt termelt.

Búcsú

 Ez lett végül is Kuroszava utolsó nagy, epi-
kus szamurájfilmje, amelyben koreográfus tábor-
nokként seregeket mozgatott. Későbbi alkotásai 
nem érnek fel ehhez a mozihoz. Ezt maga a rende-
ző is tudta, és ezt a művét tartotta a legjobb film-
jének. Hetvenöt éves volt. A filmtörténet egyik 

le a stáblistáról. A zeneszerzőt végül Hara Masza-
to (1931-2021) producer tudta csak visszacsábíta-
ni a munkájához.

Be - mutat

 A gyártás nehézségei miatt a film premi-
erje végül nem a cannes-i fesztiválon volt, ahová 
eredetileg tervezték. Így hát 1985. június elsején 
Japánban mutatták be. Az addigi legdrágább ja-
pán film bemutatójára egyvalaki nem ment el: 
Kuroszava Akira. A japán filmes közeg ezen annyi-

A film első csatajeleneteiben egy intenzív elégi-
kus mű hallható, amely egyetlen puskalövés után 
megáll, és nem marad más, mint a sikolyok és a 
nyüszítő lovak hangja.
 A film legismertebb zenei része egy Mah-
ler-feldolgozás, ami a Harmadik vár ostroma alatt 
hallható. Takemicu rengeteget dolgozott azon, 
hogy a nyugati és a keleti hangzásvilágot egybe-
vegyítse.
 Kuroszava és Takemicu között feszült volt a 
viszony a forgatás alatt. A szenszei nem nagyon 
szerette, ha a komponista a forgatási helyszínen 
tartózkodott, legtöbbször kis üzenetekkel kom-
munikáltak egymással. A legnagyobb probléma 
az volt, hogy a rendező a Londoni Szimfonikus 
Zenekart akarta a filmjéhez. De ez finanszírozási 
okokból nem jöhetett szóba, így be kellett érnie a 
Szapporói Szimfonikus Zenekarral, akik addig nem 
működtek közre filmzenénél. Amikor zajlottak a 
felvételi munkálatok (1985 áprilisa), a direktor is 
elutazott Hokkaidóra, de egy pármondatos bemu-
tatkozás után elvonult az igazgató irodájába, így 
nem volt személyesen jelen. A felvételek végére 
Kuroszava megenyhült, sőt bocsánatot kért visel-
kedéséért, és elismerte a társulat képességeit.
 Nyolcvanöt májusában, amikor a zenét iga-
zították a már kész filmhez, Kuroszava bement 
a stúdióba, és különböző zenéhez kapcsolódó 
instrukciókat adott Takemicunak. Ezen annyira 
felháborodott a komponista, hogy azt mondta, 
Kuroszava csináljon, amit akar, majd otthagyta az 
egész projektet, meghagyva, hogy a nevét vegyék 


