
 „Avé res trón a Shakes peare-in terp re tá ció ki -
fogy ha tat lan ér tel me zé si újí tá sai fe lôl néz -
ve is, a Ku ro sza va -é let mû épü lé se fe lôl néz -

ve is iga zán je len tôs mû. Min ket már az zal is le -
nyû göz, hogy egy ennyi re nyu ga ti fo gan ta tá sú tör -
té net a ke le ti gon dol ko dás és me se épí tés sze rint is 
ilyen hi bát lan nak bi zo nyul,”1 – ír ja El bert Já nos 
Ku ro sza va Aki ra filmjé rôl 1981-ben a Film vi lág ha -
sáb jain. Va ló ban, Ku ro sza va Aki ra, az egyik legis -
mer tebb ja pán filmren de zô A vé res trón2 cí mû 
filmjé ben öt vö zi a ke le ti és a nyu ga ti ha gyo má nyo -
kat. A shakes peare-i alap tör té net és a ja pán klasszi -
kus szín há zi ha gyo má nyok pár hu za ma egye di al -
ko tássá te szi Ku ro sza va filmjét. Kei ko McDo nald 
így ír e ket tôs ség rôl: „Ku ro sza va Aki ra A vé res trón -
ja vi lág szer te megosz tot ta a kri ti ku so kat. Nyu ga -
ton min den gim ná ziu mi túlélô is me rôs nek ér zi a 
filmet, amely oly kö zel áll Shakes peare Mac beth- jé -
hez. Az en nek meg fe le lô túlélô a Tá vol-Ke le ten 
min den bi zonnyal felis me ri Ku ro sza va né hány ih -
le tett köl csön zé sét a ja pán klasszi kus nó ból.”3 

Ku ro sza va a nó nyúj tot ta le he tô sé ge ket szá mos 
más filmjé ben is al kal maz za, azon ban A vé res trón -

ban hasz nál ja ezt a leg komp le xebb mó don. Az al -
ko tá sát ed dig fô leg filmtu do má nyi szem pont ból 
kö ze lí tet ték meg, ezút tal szín ház tu do má nyi szem -
pont ból elem zem. A szö veg ben elô for du ló ja pán 
sza va kat ma gya ros átírás sal köz löm, a ne ve ket ja -
pá nos sor rend ben írom (mely megegye zik a ma -
gyar hasz ná lat tal), te hát elôbb a ve ze ték név, majd 
a sze mély név. Az írás ban sze rep lô pri mér és sze -
kun der for rá sok idé ze tei sa ját for dí tá sok. 

 
Shakes peare Mac beth- je és Ku ro sza va 

 

 K u ro sza va mint ked venc Shakes peare-al ko tá -
sa ként hi vat ko zott a Mac beth- re, sa ját el mon -
dása sze rint már A vi har ka pu já ban (Ra só mon, 

1950) után ké szült a da rab meg filme sí té sé re.4 
Azon ban Or son Wel les 1948-as filmje után rö vid -
del nem ta lál ta jó nak egy ha son ló film el ké szí té sét, 
így a ter vet fél re tet te kö zel két év ti zed re. 

Ku ro sza va har minc filmbôl ál ló ren de zôi pá lya -
fu tá sa alatt meg ha tá ro zó sze re pet töl töt tek be az 
eu ró pai és a ja pán iro da lom ból vett adap tá ciók. 
A vé res tró non kí vül Shakes peare ne vé hez köt he tô 

MÁT RAI TI TA NIL LA 

A klasszi kus szín há zi ha gyo má nyok 
Ku ro sza va Aki ra  

A vé res trón cí mû filmjé ben 
A shakes peare-i örök ség és a ja pán klasszi kus nó

1 El bert Já nos, Pók láb er dô lo va sai, Film vi lág, 1981/03. 22–23. 
2 A film cí me Ku mo no szu dzsó, nyers for dí tás ban Pók há ló-vár. A ma gyar A vé res trón az an go lul hasz nálatos Thro ne of Blood 

cím bôl, és nem az ere de ti ja pán el ne ve zés bôl szár ma zik. Bár an go lul is lé tez nek al ter na tív cí mek a filmre, mint pél dául 
Cob web Cast le vagy The Cast le of the Spi der’s Web, mégis a legál ta lá no sabb cím a Thro ne of Blood. Ma gam is a ma gya rul álta -
lá nos sá vált A vé res trón cí men uta lok a mû re. A cím ben em lí tett vér kom mersszé, si ker haj hásszá te szi a mû vet, job ban 
tük rö zi a for gal ma zók igé nyeit, mint Ku ro sza va szán dé kát. Mint ahogy trón sem lát ha tó a film so rán egy szer sem, nem 
jel lemzô a ke le ti kul túr kör re. A film ese té ben a cí met is adó Pók há ló-vár az eu ró pai trón hoz ha son ló je len tô ség gel bír, 
Pók há ló-vár a ha ta lom szim bó lu ma, an nak urá nak len ni az erô zá lo ga. Va si zu, a filmbe li Mac beth is en nek meg szer zé -
séért, majd meg tar tá sáért küzd, mint ahogy skót tár sa az or szág trón jáét. 

3 Kei ko I. McDo nald, The Noh Con ven ti on in The Thro ne of Blood and Ran, in Ja pa ne se Clas si cal Theater in Films, Cranbury– 
Lon don–Mis sis sau ga, As so ci a ted Uni ver sity Pres ses, 1994. 125. 

4 Do nald Ri chie, The Films of Aki ra Ku ro sa wa, Berke ley–Los An ge les–Lon don, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1998. 202.
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még a Lear ki rály ins pi rál ta Ran (1985), il let ve 
A gonosz jól al szik (Va rui ja cu ho do jo ku ne mu ru, 
1960), me lyen, bár kö zel sem olyan erô sen, mint 
a A véres trón ese té ben, a Ham let ha tá sa lát ha tó. 
Shakes peare-en kí vül gon dol ha tunk még a Dosz -
to jevsz kij-re gény alap ján ké szült A fél ke gyel mû re 
(Ha ku csi, 1951), vagy köz vet le nül A vé res trón után 
for ga tott, szin tén orosz iro da lom ból vett Éj je li me -
ne dék hely re (Don zo ko, 1957). Ez utób bi film meg -
va ló sí tás hoz Ku ro sza va ezút tal a má sik ja pán klasszi -
kus szín há zi for mát, a ka bu kit5 vá lasz tot ta. 

Ku ro sza va A vé res trón ja el té rô vé le mé nye ket 
szül Ja pán ban és Ja pá non kí vül. „A Rant ma ga Ku -
ro sza va is, a kri ti ku sok is adap tá ció nak te kin tik. 
Azon ban A vé res trón ese té ben a vé le mé nyek két, 
egy más nak el lent mon dó né zet re osz la nak. Ér de -
kes, hogy míg az an go lok szín tisz ta Shakes peare-
ként cím ké zik fel az al ko tást, a ja pán kri ti ku sok 
csu pán adap tá ció nak te kin tik.”6 

Pe ter Brook így vall a Shakes peare ih let te filmrôl: 
„Shakes peare szo mo rú tör té ne te a filmvász non (…), 
hogy ed dig több mint száz film ké szült a darab  jai -
ból, és a leg több jük el mond ha tat la nul rossz. (…) És 
ak kor elér ke zünk a két ko moly da rab hoz: a szovjet 
Ham let hez és a ja pán Mac beth- hez.”7 Vagy J. Blumen -
 thal sza vai val: „Ku ro sza va Aki ra A vé res trón ja 
(1957) az egyet len olyan mû tu do má som sze rint, 
amely nek va la ha is tel jes mér ték ben si ke rült filmre 
átül tet ni Shakes peare da rab ját.”8 Mint lát ha tó, Peter 
Brook egyér tel mûen Mac beth-ként em lí ti a filmet. 

Bár a film cse lek mény ve ze tés szem pont já ból hû 
a shakes peare-i alap hoz, el lenérv ként a shakes -
peare-i szö veg el ha gyá sát szok ták em lí te ni. Szintén 
Pe ter Brook ír ja: „nem le het tel jes mér ték ben 
Shakes peare-nek te kin te ni, mert nem hasz nál ja a 
szö ve get.”9 Blu men thal is tesz em lí tést er rôl: 
„Shakes peare köl té sze te el tûnt – nem csak le for dí -
tot ták és le rö vi dí tet ték, ha nem el tûnt.”10 Yo shi moto 
Mit su hi ro így fo gal maz za meg ezt a ket tôs sé get: 
„So kan A vé res trónt tart ják a leg jobb Shakes peare-

filma dap tá ci ó nak, el len ben ez az a mû a sok 
Shakes peare-a dap tá ció kö zül, mely leg ra di ká li sab -
ban el tá vo lo dik a shakes peare-i szö veg tôl.”11 

 
A Mac beth és A vé res trón szer ke ze ti felépí té se 

 

 B ár Ku ro sza va nem tar tot ta meg a shakes peare-i 
szö ve get, filmjé ben hûen kö vet te a Mac beth 
szer ke ze ti felépí té sét. (A szín da rab és a film 

rész le tes szer ke ze ti áb rá ját lásd a 2. sz. mel lék let -
ben.) Né hány je le ne tet a film tel jes egé szé ben mel -
lôz, ilyen a Mac duff- fé le mel lék szál. A vé res trón 
No ri ja szu ja kö zel sem olyan ár nyalt, erôs ka rak ter, 
mint Mac duff, így a hoz zá fû zô dô ese mé nye ket is 
mi ni má lis ra csök ken tet te Ku ro sza va. La dy Mac -
beth ôrü lé si je le ne te és ha lá la a filmben egy szer re 
je le nik meg. Tar tal mi lag az al va já rás sal megegye -
zô ôrü lé si je le net szer ke ze ti leg La dy Mac beth ha -
lá lá nak meg fe le lô he lyen ta lál ha tó. 

Kü lönb sé gek lát ha tók még a je le ne tek ta go lá sá -
ban, dra ma tur giai lag el té rô pél dául a va cso ra-je le -
net felépí té se. Shakes peare-nél a gyil kos ság je len -
té se után je le nik meg Ban quo szel le me, Ku ro sza va 
meg for dít ja a sor ren det, és elôbb je le ní ti meg Miki 
szel le mét, ez zel ad va Va si zu tud tá ra, hogy meg tör -
tént a gyil kos ság. Ezek után fel me rül a kér dés, hogy 
va ló ban szük sé ges-e a gyil kos szín re lép te té se Miki 
le vá gott fe jé vel. Vi tat ha tat lan ugyan, hogy a har cos 
sze re pel te té se nem fel tét le nül a hír adás cél já ból tör -
té nik, ha nem a har cos hoz va ló vi szo nyán ke resztül 
ér zé kel te ti Va si zu lel ki tu sá ját. A gyil ko sok megölé -
se lát ha tó még Po lans ki Mac beth-ren de zé sé ben is. 
Az öt let min den bi zonnyal Ku ro sza vá tól szár ma -
zik, a ki vi te le zés azon ban el té rô. Míg Ku ro sza vá -
nál Va si zu te he tet len dü hé ben szúr ja le, Po lans ki -
nál a ha ta lom rend sze re da rál ja be a gyil ko so kat. 

Na gyobb tar tal mi el té rés Mac beth, il let ve Va -
sizu ha lá la. Az elôb bit a kí vül rôl jött el len ség öli 
meg, az utób bi sa ját ka to nái ál tal hal meg Pók há -
ló-vár zárt csap dá já ban. Bár ez a kü lönb ség el sô rá -

15 A ka bu ki a je len írás ban tár gyalt nó mel lett mind a mai na pig élô tra di cio ná lis ja pán szín há zi for ma egyike. Kiala ku lá sa 
ép pen Shakes peare ko rá ra, a XVI I. szá zad ele jé re te he tô. A szó ere de ti leg a ka bu ku igé bôl szár ma zik, mely el haj lást, el -
té rést je lent, te hát az ad di gi hi va ta los elôadás tól, a nó tól va ló el té rés re utal. Ké sôbb a szót he lyet te sí tet ték a ka=ének, 
bu=tánc, ki=tech ni ka há rom ka rak te ré vel. Az arisz tok rá cia igé nyeit ki szol gá ló emel ke dett nó val el len tét ben a ka bu ki a vá -
ros la kók szó ra koz ta tá sá ra hi va tott jó val har sá nyabb, po pu lá ri sabb mû faj. 

16 Ka ri no Yo shi ki, Nó no en gi – Ku ro sza va no „Ku mo no szu dzsó”. Shakes peare on Scre en, To kió, Szan sú sa, 1986. 248–249. 
17 Pe ter Brook, (Geoff rey Re e ves in ter jú ja), Shakes peare on three scre ens, Sight and So und, Spring 1965. 66. 68. 
18 J. Blu men thal, Mac beth in to Thro ne of Blood, Sight and So und, Au tumn 1965. 191. 
19 Pe ter Brook, i. m. 68. 
10 J. Blu men thal, i. m. 194. 
11 Yo shi mo to Mit su hi ro, Ku ro sa wa. Film stu dies and ja pa ne se ci ne ma, Dur ham, Du ke Uni ver sity Press, 2000. 250.
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né zésre az el len ke zô jé re vál toz tat ja a da rab vég ki -
fej le tét, azon ban a mind két mû vön vé gig fu tó örök -
ké is mét lô dô gyil kos ság so ro zat, ha tal mi harc mo -
tí vu mát te kintve hosszabb tá von már nem te kint -
he tô kü lönb ség nek. 

Ku ro sza vá nak a Mac beth- hez va ló hû sé ge már 
csak azért is meg le pô, mert a le gen da sze rint a for -
ga tó könyv írá sá hoz nem hasz nál ták Shakes peare 
szö ve gét. 

„Ku ro sza va és a társ szer zôi nem vet ték a fá radsá -
got, hogy ma guk kal vi gyék a Mac beth egy pél dányát 
a rjo kan ba,12 ami kor el kezd ték ír ni a filmet 1956 
ele jén. „Fia tal ko runk ban már ol vas tuk a Mac beth -et 
mond ta Ha si mo to (az egyik for ga tó könyv író) szóval 
nem ha gyat koz tunk rá, (…) ami kor a for ga tó köny -
vet ír tuk.” (Ami sem mi eset re sem utal lo va gias visel -
ke dés re egy adap tá ció ese té ben, azon ban min dennél 
job ban mu tat ja Shakes peare da rab já nak ere jét.)”13 

Ezt az at ti tû döt mi sem tük rö zi job ban, mint hogy 
a film stáb lis tá já ból ki hagy ták Shakes peare nevét. 

 
A nó 

 

 Anó a je len leg is élô há rom klasszi kus mû faj 
egyi ke. Val lá si tán cok ból, ri tuá lék ból ala kult 
ki, mai hoz kö ze li for má ja a XIV. szá zad ra fej -

lô dött ki. A nó ká non já nak megal ko tói Kan na mi 
(1333–1384) és fia, Ze a mi (1363 k.–1443 k.). 
A kö rül be lül 250 da rab ból ál ló nó re per toár ból 
mintegy öt ven mû vet tu laj do ní ta nak Ze a mi nak. 
Ezen kí vül szá mos esz té ti kai írá sá val le fek tet te a 
nó í rás és -elôadás alap jait. Azóta a da ra bok és 
elôadá si mód juk apá ról fiúra száll nak. A nó fon tos 
sze re pet tölt be a ja pán kul tu rá lis élet ben mind a 
mai na pig, a ja pán né zô hét rôl hét re szá mos szín -
ház prog ram ja kö zül vá laszt hat. 

Az eu ró pai klasszi kus szín ház zal el len tét ben, 
ahol az ere de ti szö ve get sza ba don vi szik szín re, a nó 
szín da ra bok a szö ve gen kí vül meg tar tot ták a zenei 
és tán cos ele me ket is, ne vez het jük ezt a szö veg– 
zene–tánc triá szá nak. 

A nó ké sôbb je len tôs ha tás sal volt a ka bu ki és a 
tán cos mû fa jok kiala ku lá sá ra, mo dern szín há zi 
elôadá sok is gyak ran me rí te nek a nó nyúj tot ta ha -
gyo má nyok ból. Ku ro sza ván kí vül töb bek kö zött 

Mi zo gu csi Ken dzsi és Ozu Ja szu dzsi ró is fel hasz -
nál ta a nót filmjeik ben. To váb bá a XX. szá zad ban 
még a nyu ga ti iro dal mi és szín há zi élet re is rá nyom -
ta bé lye gét a ja pán klasszi kus szín ház. Olyan írók 
me rí tet tek ih le tet, mint Ez ra Po und, Wil liam Butler 
Ye ats (The Fo ur Pla ys for Dan cers, 1921), T. S. Eliot; 
va la mint Ben ja min Brit ten Cur lew Ri ver (1964) 
címû ope rá ja is a hí res nó- da rab, a Szu mi da fo lyó 
(Szu mi da- ga va) alap ján ké szült. 

 
Ku ro sza va és a nó 

 

 Ku ro sza va Aki ra így em lé ke zik vissza a nó val 
való el sô ta lál ko zá sá ra. „Ak ko ri ban (a há bo -
rú alatt) lát tam elô ször nót. Az tán be le ve tet -

tem ma gam Ze a mi esz té ti kai írá saiba, Ze a mi val kap -
cso la tos for rá sok ba és min den másba, ami nek a nó -
hoz kö ze volt. A nó ban ta lán az az egye di ség ra ga -
dott meg, ami a filmtôl oly tá vol áll.”14 

In nen tôl kezd ve Ku ro sza va al ko tói pá lyá ját vé -
gig kí sé ri a nó hoz va ló rend sze res vissza té ré se. Nó-
 da rab alap ján mindössze egy filmet ké szí tett, a Ma -
gyaror szá gon nem for gal ma zott Akik a tig ris far kára 
lép nek (To ra no o o fu mu oto ko ta csi, 1945/1952). Ez 
a film az Ata kai át ke lô (Ata ka) cí mû nó- da rab ból és 
en nek adap tá ció ja ként ké szült ka bu ki- mû bôl, az 
Ada ko zó lis tá ból (Kan dzsin csó) ké szült. Itt Ku ro szava 
öt vöz te a két ja pán klasszi kus szín há zi for ma elemeit, 
azon ban e ko rai filmjé ben még min den mé lyebb 
tar ta lom nél kül, csu pán az egyes ele me ket (ze ne, 
tánc, moz gás) fe lü le te sen épí tet te be le mû vé be. 

Al kal ma zott ön ál ló ele me ket filmjei nek rö vid je -
le ne tei hez, mint pél dául A hét sza mu ráj ban (Si csinin 
no sza mu rai, 1954) Ri ki csi fe le sé gé nek epi zód ját, 
ahol az asszony nó- ze né re rend kí vül las sú moz gás -
sal je le nik meg maszk sze rûen moz du lat lan arc cal. 
Vagy A vi har ka pu já ban (Ra só mon, 1950) bí ró sá gi 
je le ne tei ben Ku ro sza va nó- szín pad hoz ha son lóan 
hasz nál ta a te ret. 

Ku ro sza va fel hasz nál ta még a nó ból vett eleme -
ket más, ke vés bé lát vá nyos mó don is. Az Él ni (Ikiru, 
1952) cí mû al ko tá sa el sô rá né zés re ugyan nem 
emlé kez tet a klasszi kus szín há zi for má ra, szer ke ze -
ti leg azon ban kö ve ti az álom- nó (mu gen nó) struk -
tú ráját; Va ta na be ha lá la két rész re oszt ja a filmet, a 

12 A rjo kan egy ja pán stí lu sú szál lo da. Ku ro sza vá nak szo ká sa volt, hogy a társ szer zôi vel el vo nult egy vi dé ki rjo kan ba pár 
nap ra, és ott, tá vol a vi lág za já tól ír ták meg a film for ga tó köny vét. 

13 Stuart Gal bra ith IV, The Em pe ror and the Wolf: The Li ves and films of Aki ra Ku ro sa wa and To shi ro Mi fu ne, New York–London, 
Fa ber and Fa ber, 2002. 230–231. 

14 Ku ro sza va Aki ra, Ga ma no abu ra. Dzsi den no jó na mo no, To kió, Iva na mi so ten, 1984. 310–311.
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film má so dik fe lé ben Va ta na be szin te szel lem ként 
je le nik meg a sa ját te me té sén a töb bi sze rep lô 
visszaem lé ke zé se ré vén. Szin tén fel lel he tô a nó szer -
ke ze ti felépí té se Az ár nyék lo vas ban (Ka ge mu sha, 
1980) (el sô és má so dik rész kü lön bö zô fô sze rep lô -
je, dzsoha-k jú ta go ló dás, rész let a Ta mu ra cí mû nó 
da rab ból), il let ve a kö vet ke zô filmjé ben, a Ran ban 
(1985) is erô sen ha gyat ko zik a nó vi lá gá ra (szer ke -
zet, nó da ra bok ból va ló idé ze tek, uta lá sok, Tsu ru -
ma ru és Kae de fi gu rá ja, jel me zek, szo ba bel sôk). Az 
Ál mok (Aki ra Ku ro sa wa’s Dre ams, 1990) kü lön bö zô 
epi zód ja is az egyes nó- szín da ra bok tí pu sait idé zik. 

Hogy Ku ro sza va ké sôi kor sza ká ra mennyi re rá -
nyom ja bé lye gét a nó irán ti ér dek lô dé se, az is mu -
tat ja, hogy do ku men tumfilmet szán dé ko zott ké szí -
te ni a nó ról. A terv ugyan nem va ló sult meg, a for -
ga tó könyv fenn ma radt 1983-ból, ép pen a Ran ra 
va ló ké szü lô dés idô sza ká ból. Ku ro sza va A nó szép -
sé ge (Nó no bi) cí met ad ta en nek, me lyet épp most 
ké szí te nek el A je len ko ri nó (Gen dai no nó) cím mel, 
és vár ha tóan 2010-ben mu tat nak be.15 

 
A vé res trón és a nó 

 

 Ako ráb ban em lí tett shakes peare-i pár hu zam 
mel lett a má sik jel lem vo nás a nó ele mei nek 
hasz ná la ta. A Mac beth tör té net ve ze té sé nek 

meg ha gyá sa mel lett fel lel he tô még a nó ban is al kal -
ma zott dzso- ha-k jú szer ke ze ti felosz tás; a nó ra emlé -
kez te tô fi gu rák, moz gá sok, ze ne és in to ná ció, vala -
mint két szín da rab, a Fe ke te ha lom (Ku ro zu ka) és a 
Ta mu ra vissza té rô mo tí vu mai vé gig kí sé rik a filmal -
ko tást. A nó je len lé té rôl To i da Mi csi zó ja pán kri ti -
kus így ír: 

„A nó al kal ma zá sa A vé res trón cí mû filmben szá -
munk ra rend kí vül könnyen néz he tô vé te szi az al -
ko tást. La dy Mac beth -et meg for má ló Ja ma da Iszuzu 
csúsz ta tott já rá sa,16 fél tér den ülé se17 is er re utal. 
Ami kor Mac beth sze re pé ben Mi fu ne To shi ró el -

hagy ja a színt, hogy megöl je urát, és Ja ma da Iszuzu 
egye dül ma rad a szo bá ban, bi zony ta lan sá gá ban és 
tü rel met len sé gé ben fel-a lá jár kál, nó- ze ne hal lat -
szik. A bo szor kány, aki a jós la tot mond ja, a Fe kete 
ha lom cí mû nó- da rab ban hasz nált dísz let ben van, 
csak úgy, mint a rok ka, amit for gat. A megölt ka -
to nák mind olyan öl tö zé ket hor da nak, mint a har -
cos da ra bok18 zá ró ré szé nek fô sze rep lôi.”19 

 
Nó sze rû szer ke zet 

 

 A shakes peare-i tör té net ve ze tés mel lett A vé res 
trón több szem pont ból is kö ve ti a nó- da ra bok 
szer ke ze ti felépí té sét. Egy részt a ke ret, 

amellyel kez dô dik és vég zô dik a film, a tör té ne tet 
a tá vo li múlt ba, mintegy álom vi lág ba he lye zi, ez -
zel a film az álom- nó val lesz ha son la tos. Az álom-
 nó (mu gen nó) ese té ben a mel lék sze rep lô (va ki), ál -
ta lá ban egy ván dor szer ze tes vagy csá szá ri kö vet az 
uta zá sa so rán el jut egy hely re, amely hez egy rég -
múlt ese mény fû zô dik. A mel lék sze rep lô elal szik, 
és ál má ban meg je le nik egy ha lott szel le me, és új ra 
le ját szó dik az adott hely hez kö tô dô ese mény. A vé -
res trón ban ugyan nincs en nek meg fe le lô sze rep -
kör, ezt a funk ciót a ke ret já ték töl ti be. A köd bôl 
úgy tû nik elô a Pók há ló-vár, majd tû nik el a vé gén, 
mint ahogy a fô sze rep lô a mel lék sze rep lô ál má ban. 

„[A] dzso- ha-k jú öt rész bôl áll. A dzso egy, a ha 
há rom, a kjú egy részt tesz ki,”20 ír ja Ze a mi a Három 
mód (Szan dó) cí mû írá sá ban, és ez a ta go lás lát ható 
a filmben is. Hap good sza vai val: „A film tel jes ener -
gia rend sze re a túl zó be ha tá ro lást kö ve tô rob ba nás -
sze rû felol dás min tá já ból szár ma zik, mely a nó rit -
mu sát jel lem zi.”21 Ku ro sza va ma ga is hi vat ko zott a 
dzso- ha-k jú el mé let re „A for ga tó könyv szer ke ze te 
olyan, mint egy szim fó nia a há rom vagy négy té te -
lé vel és a vál to zó tem pó já val. Vagy hasz nál ha tó még 
a nó da ra bok há rom ré szes struk tú rá ja is: dzso (be -
ve ze tés), ha (ki fej tés) és kjú (be fe je zés). Ha az em -

15 The International Mo vie Da ta ba se, http://www.imdb. com/tit le/tt1198401/ le tölt ve: 2009. már cius 1. 
16 Ja pá nul szu ri a si, a csú szik ige és a láb szó össze té te le. A nó alap ve tô já rá sa ez, mely sze rint a szí nész a tal pát vé gig a szín -

pa don tart ja és egyál ta lán nem eme li fel. Ez zel a tech ni ká val a sze rep lô moz gá sa fo lya ma tos nak tû nik, mint ha le beg ne, 
mely kü lö nö sen szel le mek, ter mé szet fe let ti lé nyek meg je le ní té sé hez elen ged he tet len. 

17 Szin tén a nó ele me. A sza bá lyos tér de lés sel el len tét ben a nó- da ra bok ban a sze rep lôk az egyik lá bu kat fel húz zák, és csak 
a má sik sar ku kon ül nek. 

18 A har cos da ra bok má so dik fe lé ben a fô sze rep lô egy csa tá ban el hullt har cos szel le me. 
19 To i da Mi csi zó, Nó – Ka mi to ko dzsi ki no gei dzsu cu, To kió, Sze ri ka so bó, 1972. 245. 
20 Ze a mi–Zen csi ku, Ze a mi, Zen csi ku, To kió, Iva na mi so ten, 1974. 135. 
21 Ro bert Hap good, Ku ro sa wa’s Shakes peare Films: Thro ne of Blood, The Bad Sle ep Well, and Ran, in An thony Da vies–

Stanley Wells (ed.), Thro ne of Blood, The Bad Sle ep Well, and Ran. Shakes peare and the Mo ving Image, Camb ridge Uni ver -
sity Press, 1994. 239.
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ber tel jes mér ték ben a nó nak szen te li ma gát, és nyer 
eb bôl va la mit, az ma gá tól meg je le nik a filmben.”22 

A pro ló gus utá ni dzso, be ve ze tô rész a vár meg -
je le né sé tôl Va si zu és Mi ki ki ne ve zé séig tart. Eb ben 
a rész ben meg tud juk a tör té net hát te rét, megis mer -
jük a fôbb sze rep lô ket, és itt ta lál ko zunk a bo szor -
kánnyal is, az egyik olyan sze rep lô vel, aki egye ne -
sen a nó vi lá gá ból ér ke zett. 

A há rom rész bôl ál ló, vi szony lag von ta tot tabb 
ha, vagy ki dol go zás el sô ré szé nek kö zép pont já ban 
Ku ni ha ru meg gyil ko lá sa áll. Ez köz vet le nül Va si -
zu ék ki ne ve zé se utá ni je le net tel in dul, ami kor is 
Va si zut az Észa ki Erôd urá vá te szik. En nek a rész -
nek a szín he lye is ez az Észa ki Erôd. A má so dik ha 
rész köz vet le nül a gyil kos ság után kez dô dik, és 
Vasi zu be vo nu lá sá val zá rul a Pók há ló-vár ba, te hát 
tér ben is a két vár kö zött meg tett utat, és rang ban 
is az elô re lé pés utá ni haj szát mu tat ja. Mi vel Pók -
há ló-vár a ha ta lom jel ké pe, a vár ba va ló be vo nu lás 
már ma gát a ha ta lom meg szer zé sét szim bo li zál ja. 
A har ma dik ha sza kasz ba tar to zik a va cso ra je le net 
és Va si zu má so dik ta lál ko zá sa a bo szor kánnyal, 
vagyis Va si zu bu ká sá nak kez de te. 

A gyors kjú, azaz be fe je zés a harc ra va ló ké szü -
lô dés, Asza dzsi ôrü lé si je le ne te és Va si zu ha lá la. 
Vé gül a filmet a kez det hez ha son ló ke ret zár ja, mely 
a né zôt vissza ve ze ti a múlt ból a je len be. 

 
Sze rep tí pu sok 

 

 Avé res trón sze rep lôi tel jes mér ték ben pár hu -
zam ba ál lít ha tóak Shakes peare Mac beth- jé nek 
fi gu rá i val (lásd az 1. szá mú mel lék le tet). 

Ugyan  ezek a sze re pek bi zo nyos mér té kig al kal maz -
ha tóak a nó sze rep kö rei re. 

No ga mi To jo i csi ró23 ter mi no ló giá já val él ve a nó 
egy úgy ne ve zett si te icsi nin- su gi, te hát egy sze rep -
lôs mû faj. Ez azt je len ti, hogy a da rab kö zép pont -
já ban egy fô sze rep lô, a si te (je len té se: cse lek vô) áll, 
az összes töb bi sze rep en nek van alá ren del ve. Az 
egyes sze rep kö rö ket kü lön név vel je lö lik, és egy 
szí nész csak meg ha tá ro zott sze rep kö rö ket lát hat el. 
Ez at tól függ, hogy a szí nész mi lyen csa lád ba szü -
le tett. Így pél dául egy mel lék sze rep lô so ha nem 
játsz hat fô sze re pet, és igaz ez for dít va is. 

A fô sze rep lô si te mel lett idôn ként ta lál ha tó kí -
sé rô, a cu re. Ilyen le het a fô sze rep lô há zas pár ja vagy 
kí sé re te. Ha son ló kap cso lat lát ha tó A vé res trón ese -
té ben Va si zu és Mi ki kö zött a da rab ele jén. A két 
har cos úgy lo va gol egy más mel lett az er dô ben, 
ahogy si te és cu re meg je le nik a szín pa don a da rab 
kez de tén. Cu re le het még Va si zu fe le sé ge, Asza dzsi 
is, aki gya kor la ti lag kiegé szí ti, irá nyít ja Va si zu csele -
ke de teit. Asza dzsi cu re ként va ló sze re pel te té sét még 
az is alá tá maszt ja, hogy az asszony el sô meg je le né -
se kor a szín pad sze rû szo bá nak ép pen azon a részén 
tér del, ahol a cu re he lye is van a nó szín pa don, a 
jobb hát só ré szen. Asza dzsi fi gu rá ját így jel lem zi 
Kei ko McDo nald: „La dy Va si zu is kö ze li kap cso -
lat ban áll a nó val. Nem mo zog ön ál lóan, ha nem „az 
elôírt test moz gás min tá já nak” for má lis gya kor la tát 
kö ve ti. Úgy lép, mint a nó -e lô a dók, nem eme li fel 
a lá bát a föld rôl, ha nem csúsz tat ja, majd a láb uj ját 
megeme li min den lé pés nél. A be szé de ki mért, mint 
egy nó- mo no lóg. A va cso ra je le net ben míg Va si zu 
arc ki fe je zé se ré mü le tet su gá roz, a nô ar ca a to tá lis 
ön kont roll ta nul má nya. Moz du lat lan, hi deg és kö -
zöm bös, mint egy nó- maszk.”24 

A nó- da ra bok má sik kulcs fi gu rá ja a mel lék sze -
rep lô, a va ki (je len té se: va la mi nek a szé le). Bár sze -
re pe össze ha son lít ha tat la nul rö vi debb a si té é nél, 
dra ma tur giai je len tô sé ge óriá si. A mu gen, álom-
 nó ban az ô ál mán ke resz tül lát juk az ese mé nye ket, 
tehát össze kö tô ka pocs ként sze re pel je len és múlt 
kö zött. Ne vét on nan kap ta, hogy a da rab je len tôs 
ré szé ben a szín pad jobb el sô sar ká ban ül, és fi gye -
lem mel kí sé ri az ese mé nye ket anél kül, hogy, leg -
aláb bis az álom- nó ban, be fo lyá sol ná a da rab ki me -
ne te lét. Bár A vé res trón ban nem ta lál ha tó en nek 
meg fe lel tet he tô ka rak ter, a tör té net rég múlt ba he -
lye zé sé rôl a ke ret gon dos ko dik, így funk cio ná li san 
ez a sze rep kör is fel lel he tô a filmben. 

To váb bi sze rep cso por tok még a nó ban a komikus 
kjó gen- sze rep lôk, ôk egy részt több nó- da rab kö zött 
ad nak elô rö vid, vi dám köz já té kot, a kjó gent;25 il let -
ve a nó- da ra bok meg ha tá ro zott sze rep kö rei ként is 
lát ha tóak. (A ma gyar kö zön ség szá má ra is is mert, 
nap jaink egyik nép sze rû kjó gen- színé sze a Ran ban 
sze rep lô vak fiú, akit No mu ra Ta kesi, je len le gi ne -
vén No mu ra Man szai for mált meg.) A Mac beth- bôl 

22 Ku ro sa wa Aki ra, So me thing Li ke an Au to bi o gra phy (trans.: Bock, Au die), New York, Knopf New York, 1982. 193. 
23 No ga mi To jo i csi ró (1894–1955), nó- tu dós 
24 Kei ko I. McDo nald, i. m. 132. 
25 A kjó gen a nó val pár hu za mo san ala kult ki, és mint az eu ró pai szín ját szás ban a tra gé dia és a ko mé dia, úgy él nek egy más 

mel lett a ja pán klasszi kus szín ház ban. A nót és a kjó gent kö zö sen szok ták nó ga ku ként em le get ni, azaz nó- szín ház ként.
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kiin dul va a vár ka pus sze re pe szol gál tat ha tott volna 
ideá lis ala pot egy kjó gen- köz já té kra, azon ban Kuro -
sza va ki hagy ta ezt az epi zó dot a filmbôl, és nem is 
al kal ma zott vi dám kjó gen- sze re pet sem. 

A nó- da ra bok elen ged he tet len tar to zé ka még a 
kó rus, a dzsi u tai, ál ta lá ban nyolc fô bôl áll, vé gig 
uni so nó ban éne kel nek, és a szín pad jobb ol da lán 
két sor ban he lyez ked nek el. Az el sô sor ban a fiata -
lab bak, a hát só sor ban a ta pasz tal tabb ve te rá nok 
a kar ve ze tô vel (dzsi ga si ra) a hát só sor kö ze pén. Ez a 
kar ve ze tô azon ban nem ha son lít az óko ri gö rög 
szín ház kar ve ze tô jé re. A dzsi ga si ra in kább kar ve -
ze tôi funk ció val bír, aki nek hang já hoz iga zo dik az 
összes töb bi. A kó rus tag jait a si te sze rep kör höz tar -
to zó szí né szek al kot ják. A szín pad hát só ré szén egy 
sor ban el he lyez ke dô ze ne kar, a ha ja si fog lal he lyet. 
Négy hang szer hasz ná la tos, jobb ról bal ra ha lad va 
fu vo la (fue vagy nó kan), váll-dob (ko cu zu mi), csí pô-
dob (ócu zu mi) és az ütôs dob (ta i ko). Az utób bi taiko 
csak egyes elôadá sok ban hasz ná la tos, a töb bi három 
hang szer azon ban min den da rab ban meg ta lál ha tó. 

A kó rus és a ze ne kar A vé res trón ban ugyan nem 
lát ha tó, de hang zás ban je len van vé gig. Ez meg fe -
lel an nak a jel kép rend szer nek is, hogy a for má lis 
ru há ban, de nem jel mez ben lé vô részt ve vôk bár 
a szín pa don fog lal nak he lyet, mégis kí vül áll nak a 
da rab cse lek mé nyén. A kó rus ra uta ló nyo mok 
azon  ban egy he lyen mégis meg ta lál ha tóak a film -
ben. A va cso ra je le net ben egy öre gem ber tán cot ad 
elô a Ta mu ra cí mû nó- da rab ból. A je le net kez de -
tén lát ha tó, ahogy négy em ber a te rem szé lén elô -
re ha jol, és for má lis moz du lat tal a föld re he lye zi az 
össze csu kott le gye zô jét. A kó rus a nó elôadás során 
így eme li fel a le gye zô jét, mie lôtt éne kel ni kezd, 
majd így is te szi le, miu tán vé get ért a szö ve gük. 
A vé res trón ezen je le ne te is szö veg és ko re o gráfia 
sze rint köz vet le nül a kó rus szö ve ge után kez dô dik, 
majd Ta mu ra sze re pé ben az öre gem ber tán cá val és 
szö ve gé vel foly ta tó dik. (Er re a je le net re még ké -
sôbb vissza té rek.) Kó rus hall ha tó még a pro ló gus -
ban és az epi ló gus ban, mely szö ve gi leg Ku ro sza va 
mû ve, azon ban a klasszi kus ja pán vers for ma meg -
tar tá sá val az iro dal mi nó vi lá gát idé zi. 

A fent vá zolt szi go rú, át hág ha tat la nul kör be ha -
tá rolt sze rep kö rök rend sze rét ne héz ha son ló mó -
don al kal maz ni filmen. Ku ro sza vá nak sem az volt 
a szán dé ka, hogy a Shakes peare ál tal meg kí vánt 
sze rep lô gár dát csu pán há rom-négy fô re re du kál ja, 

és a nó- da ra bra jel lem zô sze rep kö rök be búj tas sa. 
Egyes sze rep kö rö ket tel je sen mel lô zött, szá mos sze -
rep lô jét kí vül hagy ta a nó sze rû be so ro lá son, sôt 
idôn ként a sze re pek kö zött át járt, egyes sze rep kö -
rö ket fel cse rélt. Em lí tet tem, hogy a da rab fô sze rep -
lô je, vagyis si té je alap ve tôen Va si zu, azon ban egyes 
je le ne tek ben más sze rep lôk vál nak si té vé. Pél dául 
ami kor Va si zu és Mi ki ta lál ko zik a bo szor kánnyal, 
egyér tel mûen a bo szor kány ural ja a je le ne tet, ráadá -
sul a dal, amit éne kel, a Fe ke te ha lom cí mû nó- da rab 
fô sze rep lô jé nek éne ké hez ha son ló. Vagy a Mi ki 
meg gyil ko lá sa elôt ti je le net ben rö vid idô re Mi ki is 
si te sze rû en vi sel ke dik. Mi köz ben fiával be szél get, 
az Észa ki Erôd egy fo lyo só ján sé tál vé gig. Egy ko -
ráb bi je le net ben már lát tuk, hogy ez a fo lyo só (mely 
ha son lít a nó- szín pad ra ve ze tô híd sze rû ha si ga ka -
ri ra) ve zet ab ba a Le zárt Szo bá ba, ami a da rab egyik 
szín pad ja ként is fel fog ha tó. Mi ki eb ben a je le net -
ben a szín pad dal el len té tes irány ba megy, vagyis 
ép pen úgy tesz, mint aki sze re pe vé gén le lép a szín -
rôl. Ezek után már csak Mi ki szel le mét lát juk nem 
sok kal ké sôbb. Vagyis ép pen olyan ez, mint a mu -
gen nó ese té ben a két rész re osz tott el ren de zés, a 
da rab el sô ré szé ben a fô sze rep lô egy élô em ber alak -
ját ma gá ra ölt ve je le nik meg, majd a rész vé gén a 
ha si ga ka rin ke resz tül el hagy ja a színt, csakúgy, mint 
Mi ki eb ben a je le net ben. A köz já ték után a si te ezút -
tal va ló di for má já ban, pél dául egy ha lott szel le me -
ként vagy egy adott tu laj don ság ma ni fesz tu ma ként 
je le nik meg, csakúgy, mint Mi ki szel le me Va si zu 
va cso rá ján. Ha son lóan szem be tû nô átala ku lás lát -
ha tó még Asza dzsi ese té ben is, az ôrü lé si je le net -
ben mint ha ki cse rél te vol na maszk ját, szin te új 
alak ban je le nik meg. 

Még egy fon tos sze rep cse re lát ha tó a filmben, 
ezút tal Va si zu és Asza dzsi kö zött a gyil kos sá gi jele -
net ben. Kei ko McDo nald így fo gal maz: „A kö vetke -
zô két je le net ben azon ban férj és fe le ség sze re pe fel -
cse ré lô dik. A nô di na mi kus moz gá sa éles el len tét -
ben áll Va si zu é val. Fér je ke zé be nyom ja a lán dzsát, 
és amíg ô el vo nul, hogy vég re hajt sa a tet tet, az 
asszony ôr jön gô tán cot jár nó- ze né vel kí sér ve. Vasizu 
vissza tér, és moz du lat la nul ül, szin te be le der medve 
egy póz ba döb bent ki fe je zés sel az ar cán. A nô el -
ve szi tô le a vé res lán dzsát, majd egy újabb tán cot 
jár ki fe je zés te len arc cal, mint ha ar ról akar na meg -
gyôz ni ben nün ket, hogy Va si zu lel kén gyô zött a go -
nosz. Egyér tel mûen a nô játssza a si te sze re pét.”26

26 Kei ko I. McDo nald, i. m. 136–137.
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A nó szín há zi ele mei 
 

 Akö vet ke zôk ben te kint sük át, hogy Ku ro sza va 
ho gyan hasz nál ta a nó kü lön fé le szín há zi ele -
meit, úgy mint szín pad kép, dísz le tek, jel me -

zek, masz kok, ze ne. Mi vel A vé res trón nem egy 
konk rét nó- da rab adap tá ció ja, egy ja pán klasszi kus 
tör té net fel hasz ná lá sa he lyett Ku ro sza va in kább szá -
mos lát vány- és hang zás elem öt vö zé sé vel idéz te 
meg filmjé ben a klasszi kus ja pán szín ház vi lá gát. 

 
Szín pad 

 

 Anó val lá si tán cok ból és ri tuá lék ból ala kult ki, 
kez det ben temp lo mok és szen té lyek kert jé ben 
a sza bad ég alatt a pusz ta föl dön ad ták elô. Ké -

sôbb ideig le ne sen össze tá kolt szín pa don tar tot tak 
elôadá so kat. A ma is lé te zô nó- szín pad egy négy zet 
ala kú, úgy ne ve zett fô szín pad ból (hon bu tai), és annak 
bal hát só sar ká ból a kö zön ség tôl tá vo lo dó híd szerû 
lé te sít mény bôl (ha si ga ka ri) áll. Ez a fer de ség a kö -
zön ség tôl, vagyis a je len vi lág tól va ló tá vol sá got ér -
zé kel te ti. Ezen a hí don je le nik meg a pél dául egy 
ha lott szel le me, ér zé kel tet ve a más vi lág ról ér ke zést, 
vagy ezen a fer de hí don re pül az ég be a Toll ru ha 
(Ha go ro mo) cí mû da rab égi la kó ja, ezút tal a fer de -
ség a har ma dik di men zió ba va ló át vál tást mu tat ja. 

Je len leg a nó- szín pa dok több sé ge fe dett, azon -
ban a több száz év vel ezelôt ti sza bad té ri jel le gét 
mu tat ja a szín pad fö lött meg tar tott te tô szer ke zet. 
Ezt a te tôt meg ha tá ro zott he lyen osz lo pok tart ják, 
me lyek, bár a kö zön ség nek sok szor za va róak, a szí -
né szek szá má ra elen ged he tet len tar to zé kok. 
A masz kot vi se lô sze rep lôk a kör nye ze tük csu pán 
kis ré szét lát ják, így az osz lo pok se gít sé gé vel ké pe -
sek a tá jé ko zó dás ra a szín pa don. A vé res trón lát -
vány ter ve is erô sen utal a nó szín pa di vi lá gá ra. 
Nem csak a vár üres te reit tö rik meg osz lo pok, de 
az er dô fái is ezt idé zik. A tör té nel mi filmek ben 
hasz ná la tos ta ta mi he lyett a fa bur ko la tú bel sôk ural -
ják a ké pet, akár csak a nó- szín pad ese té ben. Egy -
sze rû, dísz let te len, si vár szo ba bel sôk, ha si ga ka ri-
 sze rû fo lyo sók ál lan dó vissza té rôi a filmnek. 

Az Észa ki Erôd úgy ne ve zett Le zárt Szo bá já ban 
a vér folt a nó szín pad hát só fa lán áb rá zolt fe nyô re 
em lé kez tet.27 Eb ben a Le zárt Szo bá ban él jük meg 

a hí res gyil kos sá got, mely kulcs je le ne te a filmnek. 
Bár ma ga a gyil kos ság a Mac beth- ben is a szín fa lak 
mö gött tör té nik, a nó- da ra bo kra is jel lem zô vo nás 
a va lós tör té né sek áb rá zo lá sá nak el ke rü lé se. A je -
le net Asza dzsi alak já val kez dô dik a szo ba elôtt áll -
va egy híd sze rû fo lyo són. A kö vet ke zô kép ben 
Asza dzsi be lép a szo bá ba, te hát a moz gá sa meg -
egye zik a nó- sze rep lô ké vel, akik a ha si ga ka rin ke -
resz tül lép nek a szín pad ra. To váb bá Mi ki is ugyan -
ezen a fo lyo són tá vo lo dik el a szín pad tól köz vet le -
nül a meg gyil ko lá sa elôtt, vagyis hagy ja el a színt, 
mint már ko ráb ban em lí tet tem. 

 
Elôadás mód 

 

 A lap ve tô kü lönb ség szín ház és film kö zött az 
ar cok kö ze li mu ta tá sa. Az ar cok, sze mek ki -
na gyí tá sá nak ré vén az em be ri ér zel mek erô -

tel je seb ben ér zé kel tet he tôk. „Ku ro sza va alig hasz -
nál pre mier plánt, és in kább a nagy to tá lo kat ré sze -
sí ti elôny ben, mely a nó tech ni ká já nak ha tá sa,”28 
mond ja Do nald Ri chie. Ku ro sza va így ma gya ráz za 
ezt: „Ah hoz, hogy a nó for ma vi lá gát élet re kelt sem, 
a ki fe je zet ten teát rá lis je le ne tek nél is vi gyáz tam ar -
ra, hogy ne mu tas sam a szí né szek kö ze li arc ki fe je -
zé sét, min den kép pen nagy to tál ké pe ket ké szí tet -
tem. Azért csi nál tam így, mert a nó ese té ben is a 
szí né szek az egész tes tük kel fe jez nek ki ér zel me -
ket. Ja pán ban ed dig még sen ki nem al kal maz ta ezt 
a mód szert filmké szí té shez, a stáb sem ér tet te iga -
zán, hogy mit aka rok.”29 

 
Dísz let, kel lé kek, lát vány ele mek 

 

 K u ro sza va a nó- szín pad fel hasz ná lá sa mel lett a 
nó -e lô a dá sok amúgy rend kí vül egy sze rû, csak 
jel zés sze rû dísz le teit (cu ku ri mo no) és kel lé keit 

is beépí tet te filmjé be. A bam busz szá rak ból össze -
tá kolt vis kó vá za az er dô kö ze pén, mely a bo szor -
kány lak he lyéül szol gál, szá mos nó- da rab dísz le te. 
Bár a nó elôadá sa kor lát ha tó ház jó val ki sebb a 
filmben lá tott nál (épp hogy el fér ben ne a szí nész), 
mégis a kap cso lat a filmbe li ház és a nó dísz le te kö -
zött egyér tel mû. Ilyen dísz let (va ra ja, szal ma kuny -
hó) lát ha tó pél dául a Fe ke te ha lom cí mû da rab ban 
is, igaz, ott te tô nél kül, mindössze a ház négy fa lát 

27 Sza tó Ta dao, Ku ro sza va Aki ra no sze kai, To kió, Szan icsi so bó, 1969. 207. 
28 Do nald Ri chie, i. m. 210. 
29 Ku ro sza va Aki ra: Szo no sza ku hin to kao, Ki ne ma Dzsun po, 1963/4. 338.
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ér zé kel te tô váz zal. A da rab ele jén eb ben a ház ban 
fog lal he lyet a da rab fô sze rep lô je, a ma gá nyo san 
élô öreg asszony. Ké sôbb ugyanez a dísz let szol gál 
a da rab bel sô, til tott szo bá jául, ame lyet úgy nem 
len ne sza bad ki nyit ni, mint A vé res trón Észa ki 
Erôd jé ben a Le zárt Szo bát. Szin tén a Fe ke te ha lom 
egy je le ne té bôl szár ma zik a rok ka is mint kel lék. 
(Er re a je le net re még vissza té rek.) 

Ku ro sza va ap róbb vi zuá lis ele mek ben is fel hasz -
nál ja a ja pán jel kép rend szert. A skor pió, mely Vasizu 
zász ló ján is lát ha tó cí mer, a go nosz ság szim bó luma, 
míg a nyúl, mely Mi ki cí me re, a tisz ta sá gé. Mind -
ket tô a kjó gen No mu ra csa lád jel ké pe.30 Te hát 
Kuro sza va nem csak a na gyobb, szem be tû nô lát -
vány ele me ket, ha nem egé szen az ap ró rész le tek ki -
dol go zá sáig al kal maz ta a nó ad ta áb rá zo lás vi lá got. 

 
Maszk 

 

 K u ro sza va A vé res trón pró báin nó- masz kok 
fény ké pét mu tat ta a szí né szek nek, akik nek a 
sze re pük ré vén az zá a maszk ká kel lett vál -

niuk. A mód szer ha son lít a nó- szí né szek el já rá sá -
hoz, akik, mie lôtt fel ven nék a maszk ju kat, hossza -
san né zik, így azo no sul nak a sze rep pel. 

A nó ban al kal ma zott masz kok (omo te) vi szonylag 
kis mé re tûek, az arc nak csak a kö ze pét fe dik el. Nem 
sze re pek hez, ha nem sze rep kö rök höz tartoznak, így 
egy maszk több kü lön bö zô da rab ban is hasz nál ha -
tó. Ezek a masz kok óriá si ér té ket kép vi sel nek, egyes 
szí nész csa lá dok bir to ká ban több száz éves, erek lye -
ként tisz telt da ra bok is van nak. Masz kot job bá ra a 
si te, a fô sze rep lô hord, bár egyes dara bok nál, ahol 
sze rep sze rint meg kö ze lí ti az elôadó adott sá gait, 
maszk nél kül lép nek fel (hi ta men). A site mel lett ese -
ten ként a kí sé rô, cu re is vi sel masz kot, il let ve né -
hány masz kos kjó gen- da rab is lé te zik. A mel lék sze -
rep lô, azaz a va ki azon ban so ha nem vesz masz kot. 

Ily mó don Va si zu smink je és arc ki fe je zé se a har -
cos Hei da maszk ra em lé kez tet. Ez az a maszk, me -
lyet töb bek kö zött a Ta mu ra fô sze rep lô je is vi sel, 
az egyik olyan da rab nak a fô sze rep lô je, me lyet 
Kuro sza va fel hasz nált filmjé hez. Asza dzsi elô ször 
a Sa ku mi- maszk ki fe je zé sét vi se li ma gán, mely a 
ko ro so dó szép sé get hi va tott áb rá zol ni. Az ôrü lé si 
je le net ben már a meg szál lott nôk Dei gan maszk já -
nak ki fe je zé seit lát hat juk, a sze me kö zöt ti rán cok a 

hiszté ri kus Ma szu ka mi maszk ele meit mu tat ják. 
A Deigan maszk jel leg ze tes sé ge, hogy a szem fe hér 
ré sze itt arany szí nû re van fest ve, így a fény ben meg -
vil la nó pil lan tás fé lel me tes sé te szi a fi gu rát. Az Asza -
dzsit ját szó Ja ma da Iszu zu így nyi lat ko zott egy 
2000-ben ké szült in ter jú ban: „Sem mi kép pen ne 
pis log jon! – mond ta Ku ro sza va –, Ma ga egy nó-
 maszk, és azt aka rom, hogy ez a maszk Ja ma da 
Iszu zu Asza dzsijá nak ar ca le gyen.” Ezért az em be -
ri ér zel me ket nem le he tett úgy ki fe jez ni, mint más 
filmek ben ál ta lá ban, ha nem moz du lat lan arc cal, az 
egész tes tünkkel ér zé kel tet tünk min dent.”31 

 
Ze ne 

 

 Aza tó Ma sza ru ról, a film ze ne szer zô jé rôl az a 
le gen da jár ja, hogy miu tán el vál lal ta A vé res 
trón ze né jé nek meg kom po ná lá sát, vett egy 

mag nót, az zal el járt nó -e lô a dá so kra, és rög zí tet te a 
ze nét. A fel vett ze né ket ta nul má nyoz ta, eb bôl szü -
le tett a film nó ih let te ze nei vi lá ga.32 

A filmben elô ször ak kor hal lunk nó- ze nét, ami -
kor Va si zu és Mi ki szín re lép, és a mû to váb bi részét 
is vé gig kí sé ri ez a stí lus. A gyil kos sá gi je le net zenei -
leg a ha ja fue, vagyis a gyors fu vo la ze nei té má ját 
hoz za erô tel jes ütôs dob bal kí sér ve. A je le net nem -
csak ze nei leg, de ko re o gráfiájá ban is pár hu zam ba 
ál lít ha tó a Ben kei a ha jón (Fu na Ben kei) cí mû da rab 
egyik je le ne té vel, ami kor a víz be fúlt Ta i ra To mo -
mo ri szel le me kiemel ke dik a víz bôl, és meg próbálja 
el süllyesz te ni Ben kei ék ha jó ját. Va si zu is To -
momori hoz ha son ló ze né re je le nik meg ke zé ben 
ha son lóan víz szin te sen tar tott lán dzsá val. 

 
Két nó- da rab 

 

 K u ro sza va A vé res trón ese té ben nem egy konk -
rét nó- da rab adap tá ció ját ké szí tet te el, ha nem 
ál ta lá nos ság ban hasz nál ta a nó nyúj tot ta le he -

tô sé ge ket, il let ve több da rab ra utalt ren de zé sé vel. 
A bo szor kány meg je le né sé ben A he gyi bo szor kány 
(Ja mam ba) fô sze rep lô jé hez ha son lít, Asza dzsi az Aoi 
(Aoi no Ue) meg szál lot tan fél té keny fô sze rep lô jé vel 
pá ro sít ha tó, a gyil kos sá gi je le net pe dig a Ben kei a hajón 
(Fu na Ben kei) ele meit vi se li ma gán. Azonban van két 
olyan szín mû, mely ezek nél erô tel je seb ben van jelen 
a filmben, a Fe ke te ha lom (Ku ro zu ka) és a Tamura.

30 No mu ra Man szai, Ku ro sza va ei ga: Nó, kjó gen no dzso- ha-k jú, Bun gei, De cem ber 1998. 39. 
31 Dok ju men ta rí Ku ro sza va. Nip pon Hó szó Kjó kai, De cem ber 2000. 
32 Ni si mu ra Jú i csi ró, Ku ro sza va Aki ra – Oto to ei zó, To kió, Rip pú so bó, 1998. 199.
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Fe ke te ha lom 
 

 AFe ke te ha lom33 (Ku ro zu ka. A Kan ze is ko la 
Ada csi ga ha ra cí men játssza.) a nó- re per to ár 
egyik rep re zen táns da rab ja. A mû vé gén lé -

vô dé mon tán ca, va la mint a kjó gen- sze rep lô ko mi -
kus köz já té ka egyaránt nép sze rû vé te szi a mû vet. 
Talán erre a da rab ra gon dol ha tott Ku ro sza va, ami -
kor, kis sé tú loz va ugyan, így be szélt a nó ról: „Az 
em be rek azt hi szik, hogy a nó egy csen des, sta ti -
kus, ke vés mozgást ma gá ba fog la ló szín ház, de ez 
té ve dés. A nó ban hihe tet le nül he ves, ak ro ba ti kus 
moz gá sok is van nak.”34 

A dé mon alak ja szol gál tat ta az ala pot A vé res trón 
bo szor kány-fi gu rá já hoz. Ku ro sza va így nyi lat ko zik 
er rôl: „Az er dô be li bo szor kány nak az adap tá ció 
kez de té tôl fog va a Fe ke te ha lom cí mû nó- da rab ban 
sze rep lô öreg asszonyt szán tam. Ô egy em ber evô 
dé mon. Ha a nyu ga ti ter mi no ló giá jú bo szor kány 
ha son má sát ke res sük, ak kor Ja pán ban sze rin tem 
ez az egyet len meg fe le lô je.”35 

Ez a sze rep funk cio ná li san megegye zik a Mac -
beth há rom bo szor ká nyá val, kulcs je le ne te pe dig 
Mac beth és Ban quo, il let ve Va si zu és Mi ki ta lál ko -
zá sá val, és a bo szor kány(ok) jós la tá val. Mint már 
ko ráb ban em lí tet tem, a bo szor kány meg je le né se -
kor a Fe ke te ha lom ban dísz let ként hasz ná la tos stili -
zált ház ban ül, és az élet ne héz sé gé rôl, ki lá tás ta -
lan sá gá ról éne kel, mi köz ben ha son ló rok kát tart a 
ke zé ben, mint Ku ro sza va filmjé nek sze rep lô je. 
A fonal a vég te len idô re, míg a ke rék és a kör kö -
rös mozgás a foly to no san is mét lô dô sors ra utal hat, 
Shakes peare mû vé ben csakúgy, mint A vé res trón -
ban. Eb ben a je le net ben a bo szor kány éne ke, bár 
nem köz vet len idé zet a nó- da rab ból, mind szó hasz -
ná la tá ban, mind az el mú lást su gal ló han gu la tá ban 
a nó- da rab szö ve gé re utal. A Fe ke te ha lom rész le te 
így szól:

„Ó, nyo mo rú ság, meg szü le tünk er re a vi lág ra, 
Em ber te len kö rül mé nyek kö zött ten get jük nap -

jainkat, 
Mily szo mo rú is, ahogy tes tünk el fonnyad.”36 

 
A vé res trón ban a bo szor kány éne ké nek el sô pár so -
ra pe dig így hang zik: 

 
„Ó, nyo mo rú ság, nyo mo rú ság 
Miért is szü le tünk er re a vi lág ra? 
Éle tünk sze ren csét len, akár egy bo gá ré, 
Mily ér tel met len is, ahogy tes tünk el fonnyad.”37 

 
Ugyanen nek a je le net nek a vé ge fe lé is erôs uta lás 
lát ha tó a Fe ke te ha lom ra. A bo szor kány hir te len el -
tû nik a ház zal együtt, a he lyén há rom csont váz -
kupac ma rad. Ez a mo tí vum megegye zik az zal a 
lát vánnyal, ami az öreg asszony ven dé geit fo gad ta, 
ami kor be kuk kan tot tak a til tott bel sô szo bá ba. 
A nó- da rab ban mi ni má lis a lát vány, így ezek a ször -
nyû sé gek is csak a sze rep lôk el mon dá sá ból de -
rülnek ki: „Hul lák! Meg szám lál ha tat la nul! Az ere -
szig tor nyo sul nak. Rot ha dó genny, bûz lô tes tek! 
Csak nem ez a lak he lye az ada csi ga ha rai Fe ke te ha -
lom be li szörny nek, akit ed dig csak hal lo más ból is -
mer tem?”38 

„Shakes peare köl té sze tét vi zuá lis kép ze let vi lág 
vált ja fel”39 – ír ja Kei ko McDo nald, azon ban ez az 
ál lí tás vi tat ha tat la nul igaz a nó ra is. 

Ha son ló vo ná so kat lát ha tunk a Fe ke te ha lom és 
A vé res trón fô sze rep lô je kö zött is. Mind ket ten a 
tár sa da lom ma ga sabb kö rei bôl szár maz nak, és 
mind ket ten ma gá nyo sak lesz nek. Az öreg asszony 
tá vol a vi lág tól egye dül éli éle tét, Va si zu, csakúgy 
mint Mac beth, bár em be rei kö ré ben él, tel je sen ma -
gá ra ma rad a da rab fo lya mán. Az el ha gya tott ság 
tra gé diá ja így szin tén egy össze kö tô ka pocs a mû -
vek kö zött.

33 A da rab sze rint két szer ze tes út juk so rán Ada csi ga ha rá ba ér ke zik, ahol rá juk es te le dik. Egy ma gá nyos kuny hót ta lál nak, 
ahol az ott la kó öreg asszony tól szál lást kap nak. A meg tört asszony a hosszú, ne héz élet rôl la men tál. Ké sôbb elin dul tûzi -
fáért, és meg hagy ja a szer ze te sek nek, hogy a bel sô szo bá ba ne néz ze nek be. Azon ban a szer ze te sek kel együtt uta zó hordár 
be néz a til tott szo bá ba. El ször nyed ve ve szi ész re az ott tor nyo su ló holt tes tek és csont vá zak hal mát. Eb bôl rá jön nek, hogy 
az öreg asszony a le gen dák ból is is mert Ada csi ga ha ra- be li Fe ke te hal mi dé mon. Hogy ment sék az éle tü ket, a szer ze te sek 
el me ne kül nek, ám az asszony fel fe de zi a szö ké sü ket, és ezút tal dé mo ni alak ját ma gá ra ölt ve ül dö zô be ve szi ôket. A szer -
ze te sek imá ja meg bé kí ti a dü hön gô dé mont. 

34 Ro ger Man vell, Shakes peare and Film, Lon don, J. M. Dent and Sons Ltd., 1981. 148. 
35 Ro ger Man vell, i. m. 147. 
36 Ku ro zu ka, in Jók jo ku sú ge, To kió, Iva na mi so ten, 1973. 371. 
37 Ku ro sza va Aki ra, A vé res trón (for ga tó könyv), in Zen sú Ku ro sza va Aki ra IV., To kió, Iva na mi So ten, 1988. 146. 
38 Ku ro zu ka, in Jók jo ku sú ge, To kió, Iva na mi so ten, 1973. 372. 
39 Kei ko I. McDo nald, i. m. 268.
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Ta mu ra 
 

 Amá sik nó da rab, ami erô sen rá nyom ja a bé -
lye gét Ku ro sza va filmjé re, a Ta mu ra.40 A 
filmnek el sô sor ban két kulcs je le ne te utal er -

re a szín da rab ra, a va cso ra je le net és Va si zu ha lá la. 
A va cso ra je le net egy elôadás sal in dul, egy öreg -

em ber szó ra koz tat ja Va si zu ven dé geit. Amit elôad, 
az a Ta mu ra egy rész le te. 

 
„Ti dé mo nok, hall já tok sza vam! 
Ré gen is tör tént már ilyen, 
Az áru ló Csi ka ta és a dé mo nok, akik ôt szol gál ták 
A ha ta lom ra tör tek kiér de mel ve az ég bün te té sét”41 

 
Az ének köz ben még a moz du lat lan Asza dzsi is 
kiesik egy pil la nat ra a sze re pé bôl. Ami kor pe dig az 
öre gem ber azt ének li, hogy „A ha ta lom ra tör tek kiér -
de mel ve az ég bün te té sét”, ak kor egy ki fe je zô ka -
me ra ál lás sal úgy tû nik, mint ha az öreg épp le súj ta -
ni ké szül ne Va si zu ra. Va si zu ek kor dur ván fél be -
sza kít ja az elôadást. Eb ben a je le net ben Ku ro sza va 
egy nó -e lô a dás ré vén egy má sik Shakes peare-da ra -
bot idéz, Va si zu lel ki áb rá zo lá sa a Ham let egér fo gó-
je le ne té nek Clau diu sá hoz ha son la tos. Va si zu, aki 
Mac beth- hez és Clau dius hoz ha son lóan megölte 
urát, és így ju tott ha ta lom ra, a szín já ték ré vén szembe -
sül sa ját tet té vel és en nek vár ha tó kö vet kez mé nyével. 

A má sik je le net, mely a Ta mu ra vi lá gát idé zi, 
Vasi zu ha lá la a film vé gén. A je le net re tel jes mér -
ték ben a ki for dí tott ság jel lem zô. Ké pi felépí tés ben 

Or son Wel les Mac beth- jét idé zi. Wel les a vár fo kán 
áll, és né zi a kö ze le dô el len sé get, majd dár dá ját le -
dob ja, és agyon sújt ja egyi kü ket. Ugyanígy áll Vasizu 
is Pók há ló-vár er ké lyén, és néz le be fe lé, a sa ját em -
be rei re. Ek kor lent rôl az egyi kük egy nyi lat lô rá. 
Te hát Wel le shez ké pest fel cse ré lô dik a kint és a 
bent, il let ve a fent rôl le, lent rôl fel irány is. Ugyan -
ilyen for dí tott sá got mu tat a Ta mu ra fel hasz ná lá sa 
is. Míg a nó- da rab ban Ta mu ra az ezer ka rú bód hi -
szat va se gít sé gé vel gyô zi le a dé mo no kat úgy, hogy 
egy sze mély ben az ezer kar já val ezer nyi lat lô az el -
len ség re, ad dig Va si zu egye dül ré sze sül a meg szám -
lál ha tat lan nyi lak zá po rá ban. 

„Néz zé tek, mily kü lö nös! Se re günk zász ló ja fö -
lött nagy fény csó vá ban száll az ezer ka rú bód hi szat -
va. Ezer ke zé ben a kö nyö rü let íja. A böl cses ség nyi -
lait be fog ja, majd hir te len eleresz ti – az ezer nyíl 
zi va tar ként hul lik a dé mo nok ra, és pusz tít ja el ôket 
mind egy szá lig.” 42 

Mindezt Ku rosz va a szö veg tel jes el ha gyá sá val 
ér zé kel te ti, a nó- szö ve get úgy vál toz tat ta kép pé, 
mint ko ráb ban a Fe ke te ha lom csont vá zait. 

 
Be fe je zés 

 

 K u ro sza va A vé res trón ban nem csak fe lü le te -
sen hasz nál ta fel a nó kü lön bö zô al ko tó ele -
meit, ha nem már összes sé gé ben is je len tô ség -

gel bí ró szim bó lum rend szert épí tett ki, egy fel szín 
alat ti ér tel met ad va filmjé nek. Ez zel az al ko tá sá val 
Ku ro sza va a pá lyá ja egyik csúcs pont ját ér te el.

40 A Ta mu ra a har cos da ra bok mû fa já ba tar to zik, azon há rom da rab egyi ke, ahol a fô sze rep lô ma ga gyô zi le az el len fe lét. 
A mû ben Sa ka no ue Ta mu ra ma ro szel le me je le nik meg, és új ra le ját szó dik a je le net, ami kor Ta mu ra az ezer ka rú bód hi -
szat va se gít sé gé vel le gyô zi a dé mo no kat. 

41 Ta mu ra, in Jók jo ku sú csú, To kió, Sin csó sa, 1986. 339. 
42 Ta mu ra, in Jók jo ku sú csú, To kió, Sin csó sa, 1986. 339–340.

 
1. sz. mel lék let: Mac beth és A vé res trón sze rep lôi 

Macbeth                                                                     A véres trón 
Macbeth                                                                     Vasizu Taketoki 
Lady Macbeth                                                            Aszadzsi 
Duncan                                                                      Cuzuki Kuniharu 
Malcolm és Donalbain, Duncan fiai                            Cuzuki Kunimaru 
Banquo                                                                     Miki Josiaki 
Fleance, Banquo fia                                                    Miki Jositeru 
Macduff                                                                     Odakura Norijaszu 
A három boszorkány                                                  Egy boszorkány öregasszony képében 
Inui                                                                            Az angol király
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2. sz. mel lék let: Mac beth és A vé res trón szer ke ze te 
 

A balol da li osz lop Shakes peare Mac beth- jé nek je le ne teit mu tat ja, a szá mok a fel vo nás és szín szá mát je -
lö lik. A kö zép sô osz lop Ku ro sza va A vé res trón já nak szer ke ze tét áb rá zol ja, a szá mok Ku ro sza va for ga tó -
köny vé nek je le net szá mai.43 A jobb ol da li osz lop a nó sze rin ti ta go lás ra utal.

43 Ku ro sza va Aki ra, A vé res trón (for ga tó könyv), in Zen sú Ku ro sza va Aki ra IV., To kió, Iva na mi So ten, 1988.

Mac beth                                                                     A vé res trón                                                               Dzso- ha-k jú 
[1.1] A há rom bo szor kány                                                                                                                             Ke ret 
[1.2] Hí rek ér kez nek a csa tá ról Dun can nak                                                                                                   Dzso 
[1.3] Mac beth és Ban quo ta lál ko zik a há rom 
bo szor kánnyal; a jós la tok 
Két ne mes ér te sí ti Mac beth -et és Ban qu ót  
a ki ne ve zé sük rôl 
[1.4] Dun can, Mac beth, stb. be szél ge té se 
[1.5] A Mac beth há zas pár el sô be szél ge té se;                                                                                                  Ha 1 
üze net Dun can ér ke zé sé rôl 
[1.6] Ta lál ko zás Dun can nal 
[1.7] A Mac beth há zas pár má so dik be szél ge té se;  
Dun can meg gyil ko lá sá nak ter ve 
[2.1] Mac beth elin dul, hogy megöl je Dun cant 
 
[2.2] La dy Mac beth vá ra ko zá sa;  
a Mac beth pár je le ne te a gyil kos ság után 
[2.3] A vár ka pus je le ne te;  
Mac duff ér ke zik,  
és fel fe de zi a gyil kos sá got 
[2.4] Mac beth lesz a ki rály; Mac duff és Dun can                                                                                            Ha 2 
két fia meg szö kik 
 
x 
[3.1] Mac beth meg bíz za a gyil ko so kat Ban quo  
és fia megölé sé vel 
[3.2] A Mac beth há zas pár har ma dik be szél ge té se 
[3.3] Ban quo meg gyil ko lá sa; Ban quo fia meg szö kik 
 
[3.4] Va cso ra; A gyil kos je len ti Mac beth- nek                                                                                                Ha 3 
Ban quo megölé sét és a fia szö ké sét;  
Ban quo szel le me meg je le nik 
[3.5] Há rom bo szor kány, He ka té 
[3.6] Ne me sek be szél ge té se 
x 
 
[4.1] Mac beth ta lál ko zik a há rom bo szor kánnyal;  
a há rom jós lat 
[4.2] Mac duff csa lád já nak meg gyil ko lá sa 
[4.3] A gyil kos sá got je len tik Mac duff nak 
[5.1] La dy Mac beth al va já rá sa 
[5.2] Gyü le ke zik az an gol se reg                                                                                                                     Kjú 
[5.3] Mac beth ké szül a harc ra 
[5.4] Az an gol se reg; Mal colm pa ran csa,  
hogy vág ja nak le egy-egy ágat, és az zal vo nul ja nak 
[5.5] Mac beth vár a harc ra; La dy Mac beth ha lá la 
 
[5.6] Az an gol se reg ágak kal; a csa ta 
[5.7] Mac duff megöli Mac beth -et;  
Mal colm lesz az új ki rály 
x                                                                                                                                                                    Keret

A vé res trón 
[1] Pók há ló-vár rom jai, kó rus (ke ret) 
[2–3] Hí rek ér kez nek a csa tá ról Ku ni ha ru nak 
[4–9] Va si zu és Mi ki ta lál ko zik a dé mon nal;  
a jós la tok 
[10] Va si zu és Mi ki el té ved a Pók há ló er dô ben 
[11] Ku ni ha ru ki ne ve zi Wa shi zut és Mi kit 
 
[12–18] A Va si zu há zas pár el sô be szél ge té se;  
Ku ni ha ru ér ke zé se 
[19] Ta lál ko zás Ku ni ha ru val 
[23–24] A Va si zu há zas pár má so dik be szél ge té se; 
Ku ni ha ru meg gyil ko lá sá nak ter ve 
[25–33] Ku ni ha ru megölé se; 
a Va si zu pár fel ve ri a há zat 
 
 
 
 
 
[34–61] No ri ja szu és Ku ni ha ru fia el szö kik,  
Va si zu ül dö zi ôket; Ku ni ha ru ko por só já val  
Va si zu be vo nul Pók há ló-vár ba 
[62] Va si zu ka to nái nak be szél ge té se 
[63] A Va si zu há zas pár har ma dik be szél ge té se;  
El dön tik Mi ki és fia meg gyil ko lá sát 
 
[64–66] Mi ki és fia be szél ge té se 
[67] Mi ki lo va egye dül tér ha za 
[68] Va cso ra; Mi ki szel le me meg je le nik; Egy ka to na 
hoz za Mi ki le vá gott fe jét, Va si zu megöli a ka to nát, 
mert Mi ki fiát el sza lasz tot ta 
x 
[69–70] Va si zu ka to nái nak be szél ge té se 
[71–75] Asza dzsi hal va szü le tett gye re ket  
hoz vi lág ra 
[76–77] Va si zu ta lál ko zik a bo szor kánnyal;  
a jós lat 
x 
x 
x 
[78–79] Gyü le ke zik No ri ja szu se re ge 
[80–92] Va si zu ké szül a harc ra 
[93–96] Fa vá gás hang ja hal lat szik;  
Ma da rak ra ja tá mad ja meg a vá rat 
[96–98] Asza dzsi ôrü lé si je le ne te 
 
[99–104] Elin dul a Pók há ló-er dô; Va si zut a sa ját 
ka to nái ölik meg 
[105] No ri ja szu se re ge kö ze le dik Pók há ló-vár fe lé 
[106] Pók há ló-vár rom jai, kó rus (ke ret)



222

3. sz. mel lék let: A vé res trón stáb lis tá ja 
 
Re de zô:                  Ku ro sza va Aki ra 
                             Tó hó Film gyár 
Gyár tás éve:           1957 
For ga tó könyv:        Ha si mo to Si no bu, Ki ku si ma Rjú zó, Ku ro sza va Aki ra, Ogu ni Hi deo 
Fôbb sze rep lôk:     Mi fu ne To si ró (Va si zu Ta ke to ki), Ja ma da Iszu zu (Asza dzsi), Sza sza ki Ta ka ma ru 

(Cuzu ki Ku ni ha ru), Ta csi ka va Hi ro si (Cu zu ki Ku ni ma ru), Csi a ki Mi no ru (Mi ki 
Josiaki), Ku bo Aki ra (Mi ki Jo si te ru), Si mu ra Ta ka si (Oda gu ra No ri ja szu), Na ni va 
Csie ko (Bo szor kány) 

Ze ne:                      Sza tó Ma sza ru 
Fény ké pez te:          Na kai Asza ka zu 
Vá gó:                     Ku ro sza va Aki ra 
Dísz let, jel mez:       Mu ra ki Jo si ró
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