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Kapcsolati háló
Jissōji Akio ún. buddhista filmtrilógiájának vizsgálata  

a kapcsolat fogalma felől

Bevezetés

A ’60-as évek a világ sok részén megújulást jelentett a filmművészetben. A fran-
cia nouvelle vague mind teoretikai szempontból, mind az alkotások felől nézve 
is markáns hatást hozott. Természetesen az új hullám nem csak a francia film-
művészetben jelent meg, de számos más nemzeti filmművészet élt át hasonló 
folyamatot ezekben az időkben.

Ezek közül talán kevésbé ismert a japán új hullám, a nūberu bāgu, amely 
a franciához hasonlóan nem csak a művészetről, művészetelméletről, de a poli-
tikáról és a társadalomkritikáról is szólt. A japán új hullám termékeny műhelye 
az ATG (Art Theatre Guild), egy független stúdió volt. A stúdiónál a korszak 
legjelentősebb japán rendezőinek karrierje vette kezdetét, többek között Jissōji 
Akioóé is, akinek ún. buddhista trilógiája jól jellemzi ezt a korszakot.

Tanulmányomban elsősorban azt szeretném bemutatni, hogy Jissōji film-
trilógiájában miként jelenik meg a rendező kapcsolata a francia kultúrával, 
a francia filozófiai gondolkodással, továbbá, hogy maga a trilógia is a kap-
csolat fogalma köré épül fel, bemutatva a férfi és nő, az ember és Isten, illetve 
az emberek közötti, vagyis a közösségi kapcsolatok formáit.  

Jissōji és a buddhista filmtrilógia

Jissōji Akio Tokióban született 1937-ben. Családjával együtt kitelepítették 
Kínába a II. világháború idején, majd a háború után visszatértek Japánba és 
Kawasakiban telepedtek le. Két meghatározó jelentőségű hatást fedezhetünk fel 
Jissōji életében. Az első családjának buddhista háttere, amely nem csak ebben 
a buddhista trilógiának nevezett három egymást követő filmben jelenik meg, 
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de valójában az egész életműben más-más hangsúllyal, de jelen van. A másik 
a francia kultúráért való rajongása. A Waseda egyetemen Jissōji francia iro-
dalmat hallgatott, és már egyetemista korától rajongott a francia irodalomért 
és filmekért egyaránt.

Média karrierjét a Radio Tōkyōnál kezdte, amely később Tokyo Broadcasting 
System (TBS) néven vált televízió hálózattá. 1965-ben Jissōji átkerült a TBS 
film divíziójához, ami elindította a karrierjét. Olyan ma már kultikusnak 
számító tv-sorozatokban kapott rendezői feladatokat, mint az Ultraman vagy 
az Ultra Seven. 

1969-ben megalakítja a saját produkciós cégét és otthagyja a TBS-t. Ekkor 
készíti el első rövidfilmjét Oshima forgatókönyve alapján When Twilight Draws 
Near (Yoiyami Semareba)1 címen. A bemutatót az ATG szervezi, és Oshima 
Diary of a Shinjuku thief (Shinjuku dorobo nikki)2 című filmjével együtt vetítik. 
A Jissōji iránt hirtelen támadt érdeklődés és siker következtében az ATG további 
filmek elkészítésére ad lehetőséget neki, most már mint az ATG rendezője.

1969-es rövidfilmes debütálása után Jissōji három filmet készít az ATG-nél 
egymást követő három évben.3 A későbbiekben ez a három film a buddhista 
trilógia néven válik ismertté. 

A további elemzés érdekében szükséges ezeknek a filmeknek a fabulájával 
(helyenként a szüzséjével is) megismerkednünk.

1970: Mujo (This transient life /Ez a tűnékény élet)4 

A trilógia első darabja egy közel két és fél órás fekete-fehér film. Főhőse Masao 
egy gazdag család elsőszülöttje, aki a szüleivel és nővérével él együtt a Kiotótól 
északra lévő Biwa-tó közelében. Apja elvárásaival szemben egyáltalán nem 
érdekli sem a karrier, sem az hogy egyetemre járjon. Rajong a buddhista 
szobrokért, és naphosszat csak ezzekkel foglalkozik. Az otthona közelében 
lévő buddhista szentélyt is gyakran látogatja, hogy a kertjében lévő szobrokat 
figyelje, vagy csak gondolkozzon. Nővére, Yuri szintén küzd apja elvárásaival, 
mivel az semmi mást nem akar tőle, csak hogy minél előbb menjen férjhez. 
1 A filmet nem említi az imdb.com Jissōji filmográfiájában. Roland Domenig „This transient 

life” című írásában röviden olvashatunk róla.
2 Oshima filmográfiájához ajánlom a következő magyar nyelvű írást: http://filmszem.net/almenu/

blog/elhunyt-nagisa-oshima/ [2013-05-17].
3 1974-ben készít még egy filmet az ATG-nél, de ez nincs kapcsolatban a trilógiával.
4 Jissōji filmtrilógiájánál a filmcímeket először japánul, majd angolul adom meg. A magyar cím 

saját fordítás, mivel ennek a filmnek nincs hivatalos, vagy a szakirodalomban bevett magyar 
megfelelője.
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Yuri azonban minden kérőt kikosaraz. Egy sötét éjjel, amikor a családi ház-
ban csak Masao és Yuri marad otthon, egy ártatlan játékot követően szexuális 
viszonyba sodródnak, s ezzel egy veszélyes kapcsolat veszi kezdetét. Főleg, 
hogy a közelükben a lány után még két másik férfi is érdeklődik. Egyikük 
Ogino a buddhista szentély papja, a másik pedig Masaoék házának mindenese, 
Iwashita. Titokban mindketten azt remélik, egyszer eljön az a pillanat, hogy 
Yuri érdeklődése feléjük fordul.

Amikor Yuri terhes lesz Masaóval való kapcsolatából, nincs más ötlete, mint 
hogy mindketten legyenek öngyilkosok. Azonban Masaonak ennél egy sok-
kal jobb ötelete támad. Ráveszi Yurit, hogy csábítsa el Iwashitát és feküdjön le 
vele. Ha ez megtörtént, akkor felfedheti terhességét és kapcsolatát Iwashitával 
az apja előtt, így a házasság kényszerétől is megszabadul és a terhessége sem 
lesz botrány. Yuri Masao tanácsának megfelelően cselekszik és később össze 
is házasodnak Iwashitával. Eközben Masao Kiotóba költözik ahhoz a budd-
hista szobrászhoz, akit még Ogino mutatott be neki egy alkalommal, amikor 
látogatóba ment hozzá, hogy érdeklődjön, mikor készül el az a szobor, ame-
lyet Ogino szentélyének készít. Takayasu Mori segédjeként Masao egyetlen 
feladata, hogy a mester vésőit élezze. Takayasunak van egy egyetemista fia 
Takahiro, és egy meglehetősen frivol felesége Reiko, aki Takahirónak csupán 
mostohaanyja. Rövid időn belül Reiko megkörnyékezi Masaót, hogy legyen 
a szeretője. Takayasu hamar rájön a viszonyukra, azonban ez nem hogy nem 
zavarja, de még meg is erősíti alkotóerejében. 

Minden rendben zajlik eközben Masao családjánál, míg Masao haza nem 
látogat tíz hónappal később, hogy lássa nővérét és a tőle született fiát. Masao 
és Yuri az első adandó alkalmat kihasználva újra szeretkeznek a szentély kert-
jében, aminek azonban most nem csak Ogino, de Iwashita is szemtanúja lesz. 
Ráadásul Iwashita füle hallatára Yuri azt is elmondja, hogy valójában Masaót 
tekinti a férjének, hiszen ő az apja a gyermekének. Iwashita ezek után a vonat 
elé veti magát. Masao visszatér Takayasu házába, ahol a mester azt kéri, ha 
ezután a feleségével akar lenni, ne titokban tegyék, hanem aludjanak az ő há-
lószobájában. Az első ilyen este, amikor hárman alszanak együtt, Takahiro is 
meglátja őket. Feldühödik a látványon, egyrészt mert korábban ő volt Reiko 
szeretője, másrészt, mert azt gondolja, hogy az egészet Masao kényszerítette 
az apjára.

Amikor végül Takayasu befejezi a szobrot, Masao elmondja neki, hogy nem 
marad tovább velük. Ekkor a mester hosszú idő után újra szeretkezik Reikóval, 
de közben meghal. Takahiro mindenért Masaót okolja, és meg akarja ölni egy 
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vésővel, azonban a dulakodás közben végül ő szerez halálos sebet. Takahiro 
halálának pillanatában Masao a nagymamája hangját hallja, amint őt hívja. 
A hívás irányába tekint, majd követi őt egy egészen másik világba.

1971: Mandara (Mandala)

Jissōji második játékfilmje bizonyos értelemben sokkal összetettebb alkotás. 
A nagyrészt színesben forgatott film, amelyet csak néhány fekete-fehér jelenet 
szakít meg, két egyetemista pár történetét követi. A négyes sorsa akkor fonódik 
össze véglegesen, amikor egy párcserés szexuális játékba kezdenek egy furcsa 
motelben. Shinichi, az ötlet felvetője, egy utópisztikus társadalmi rendszer le-
hetőségét kutatja megszállottan. A másik páros férfi tagját, Hiroshit hasonló 
gondolat foglalkoztatja, de más módon közelíti meg a kérdést. 

A párok visszarendeződése után Shinichi és szeretője Yukiko a közeli tenger-
parton sétálnak, amikor két rosszarcú férfi megtámadja őket és az eszméletlen 
Yukikót megerőszakolják. Később kiderül, hogy a két férfi egy furcsa szekta 
tagjai, melynek vezetője a motel tulajdonosa is egyben. Áldozataikat úgy sze-
melik ki, hogy a motel szobáit rejtett kamerákkal figyelik meg.

Miután rájönnek, hogy mi történt, Shinichi és Yukiko csatlakoznak a szektá-
hoz, amelynek központja a közeli völgyben van. A szekta ott végez földművelő 
tevékenységet, és igyekszik valamiféle ősi közösségi állapothoz visszatérni. 
A vezető felesége a szektában vallási szerepet tölt be, egyfajta médium, köz-
vetít az istenek és az emberek között. Az istenek extatikus szexuális egyesülés 
révén kommunikálnak vele és rajta keresztül. 

Hiroshi és szeretője Yasuko is visszatérnek a motel melleti tengerpartra, hát-
ha megtudják, mi történt Shinichivel és Yukikóval, akik eltűntek az életükből. 
A két férfi őket is megtámadja, azonban ez nem úgy sikerül, ahogy eltervezték. 
Hiroshi a két férfira támad, de ekkor megjelenik a szekta vezetője és Shinichi. 
Az eset után hárman beszélgetésbe kezdenek, de Hiroshit nem sikerül meg-
győzniük. A beszélgetés alatt a szekta tagjai Yasukót foglyul ejtik, hogy később 
megerőszakolhassák, mivel a tengerparton ez nem sikerült. 

Hiroshi Yasuko keresésére indul, de sem a szekta házában, sem a lány szü-
lővárosában nem találja nyomát. Így visszatér a völgybe, hogy kiderítse, mi 
történt. Aznap este a szekta ünnepséget tart. A leginkább valamilyen népi ter-
mékenységi ünnephez hasonlító alkalom során Shinichi elmondja, hogy Yasuko 
öngyilkos lett. Másnap Hiroshi nem talál senkit a házban, csak a vezető feleségét 
eszméletlenül. Hogy bosszút álljon Yasuko halála miatt, megerőszakolja a nőt, 
majd kényszeríti, hogy mutassa meg Yasuko hulláját. A nő el is vezeti oda, ahol 
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Yasuko öngyilkos lett, majd Hiroshi megdöbbenését kihasználva elszökik és 
a közeli vízesésnél öngyilkos lesz. 

Halála és az azt megelőző erőszak miatt a vezető úgy dönt, nem maradhat-
nak ezen a földön, mert ezt már bemocskolta Hiroshi cselekedete, ezért össze-
pakolnak és továbbállnak. Hiroshi mindkét nő holttestét visszaviszi a házba, 
majd az egészet felgyújtja és a szekta nyomába ered. 

Egy vízpartra érkezik, ahol a csapat egy kisebb elhagyott hajóra száll, azonban 
Hiroshi már nem éri utol őket. Ezért a parttól nem messze egy sírkő tövében 
lefekszik aludni, majd amikor felébred, és lemegy a partra, a hajó roncsait ta-
lálja partra vetetten és az elmenekültek hulláit.

A zárójelenetekből megtudjuk, hogy Hiroshi eladta a motelt és az árából 
egy régi és igen értékes szamuráj kardot vásárol. Később a vonatállomáson 
egy könyvet is vesz (Man’yōshū)5 és így felszerelkezve száll vonatra Tokió felé. 
Az utolsó képsoron azt látjuk, amint vonata eltűnik egy fekete alagútban.

1972: Uta (Poem / Költemény)

A trilógia utolsó darabja egy újabb fekete-fehér alkotás, amelyben a régi és az új 
világ kerül összeütközésbe. A film főhősei a Moriyamák, egy ősi Kiotói család 
utolsó tagjai. A család feje a hetvenéves Ihee, aki egy a közeli hegyekben lévő 
hatalmas birtok tulajdonosa. Ihee feleségével Hisanóval és idős szolgálójukkal 
Hamával élnek egy nagy házban közel az erdőhöz és egy ősi temetőhöz.

Ihee első fia Yasu régen elhagyta a szülői házat és megházasodott. Felesége 
Natsuko nem elégedett szexuális életükkel és férje nemzőképességével sem. 
Toru, a második fiú a családtól távol él, és feltehetően nem tisztességes ügyle-
tekkel foglalkozik. A legkisebb fiú Jun a Moriyama család erkölcsi értékeinek 
egyetlen őrzője és a tradíciók védelmezője. Azonban Jun anyja nem Hisano, 
hanem Hama, de ezt a titkot csak a szülők tudják. 

Yasu házában él még egy fiatalember, Wada és egy frivol szolgáló, Fujino. 
Titokban Wada és Fujino viszonyt folytat, amit egy éjjel Natsuko véletlenül 
kiles. A látvány hatására hirtelen és heves viszonyba kezd Junnal. 

Váratlanul hazaérkezik Toru, aki azt tervezi, hogy a családi hagyományo-
kat és minden mást is figyelmen kívül hagyva, eladja a család birtokát egy 
ingatlan hasznosító cégnek. Az egyetlen bökkenő, hogy erre hogyan vegyék 
rá Iheét. Amikor Jun megtudja, hogy mit terveznek, mindenáron meg akar-
ja hiúsítani a dolgot, de Toru erőszakossága miatt látszólag megalkuszik. 
5 Tízezer falevél gyűjteménye – Az egyik legrégebbi japán versantológia, amelyet a nara-korszakban 

(i.sz. 710–794) állítottak össze.
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Végül éhség sztrájkba kezd, hogy ezáltal változtassa meg testvérei döntését. 
Toru, Yasu és Natsuko elmennek megnézni a birtokot, és magukkal viszik 
az erőtlen Junt is. Miközben az erdőben bolyonganak, Jun egy vándor szer-
zetest vesz észre, és utána szalad. A Moriyama ház kapujához vezető lépcsőn 
azonban már minden erejét elveszti és meghal. Az utolsó képeken azt látjuk, 
hogy a halott szeme és szája is nyitva van, és kezével a hegyek felé nyúl.

A francia kapcsolat – Transzgresszivitás

Meglehetősen furcsának tűnhet Jissōji filmjeinek a francia kultúrával való 
kapcsolatáról beszélni, miközben azt látjuk, hogy egy buddhista trilógiáról 
van szó, ahol japán környezetben, japán tradíciókkal való küzdelemben, japán 
kapcsolatokat feszegetnek.

Azonban ha figyelmesen nézzük ezeket a filmeket, engedve, hogy a rende-
ző által „elrejtett” útjelzők vezessenek, akkor egyértelműen megállapíthatjuk, 
hogy Jissōji trilógiájának alapfogalma a transzgresszivitás. Ha pedig a transz- 
g resszivitás fogalmát megpróbáljuk egyértelműsíteni, akkor elsősoran Georges 
Bataille munkásságát kell előtérbe helyeznünk. Azt hiszem, ma már tényként 
állítható az, hogy Bataille művei nélkül a XX. század francia filozófiájának 
főleg a szexualitásról szóló része, illetve a transzgresszivitás természete nem 
lenne értelmezhető. Annak fényében pedig, hogy Jissōji maga is a francia iro-
dalommal foglalkozott, nem tekinthetünk úgy erre a kérdésre, mint véletlen 
egybeesésre, vagy mint erőltetett párhuzamra.

Mielőtt azonban konkrét példákkal illusztrálnám ennek érvényességét, sze-
retném Bataille kijelentései alapján egy rövid gondolatmenetben összefoglalni 
a transzgresszivitás mibenlétét.6

Az ember egy diszkontinuus létező, aki így pontosan az ellenéte a világ, a lét 
folyamatosságának. A diszkontinuus létező egy visszautasíthatatlan késztetést 
érez a végtelen vagy inkább a non-diszkontinuitás felé, és ezzel saját határainak 
áthágására. Amikor a diszkontinuus létezőben vágy ébred a maga megszakí-
tottságát túllépni, vágy ébred a végtelenre, egyben a lehetetlennel kerül szembe. 
Túllépni saját magunk megszakítottságán egyet jelent létezé sünk vé gével, hi szen 
6 Az itt összefoglaltak lényegét alapvetőn Bataille a L’Érotisme, Paris, Les Éditions du Minuit, 1958 

(angol fordításban: Death and Sensuality, New York, Walker and Company, 1962) c. művében 
találjuk meg. Továbbá a L’Historire de l’érotisme és a La Souveraineté (Bataille’s Oeuvres Complete, 
Paris, Éditions Gallimard, 1976) angolul The Accursed Share, New York, Zone Books, 1991, 
2–3. köt.) művekben. A L’Érotisme magyar változatát (Az erotika, Bp., Nagyvilág kiadó, 2001. 
Ford. Dusnoki Katalin) a Bataille kulcsfogalmainak fordításában lévő következetlenségek miatt 
nem használom. 
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a meg szakítottságot jelentő életből csak a halál vezet ki. Viszont a halállal meg-
szűnik evilágbeli létezésünk is, tehát ezen a módon nem tudjuk elérni a vágyottat. 
A halál ilyen formán nem jelent feloldást az alól a szenvedés alól, amelyet létezé-
sünk megszakított volta jelent. A halálon kívül a folytonosság érzetének elérésére, 
a diszkontinuitás elfelejtésére csak ideiglenes megoldásaink léteznek, ezek pedig 
a szentség és az erotika területén találhatóak. Az időbe vetettséggel szemben tehát 
menedéknek ezek maradnak diszkontinuus létezésünkkel szemben.

A diszkontinuitás mint létezésünk alapvonása biztosítja a lehetőséget a „belső” 
és a „külső” elválasztására is, vagyis a bensőnkben megélt végesség, halandóság 
és a másikban feloldódva megtapasztalt (megtapasztalni vélt) végtelenség érzete 
közötti határvonal meghúzására. A határok áthágása, a transzgresszió, a saját 
létezésünk behatároltságának meghaladására késztető túlzás, a túllépés lehetetlen-
ségének megkísérlése tulajdonképpen az erotika és a vallás alapja is egyben. Ezzel 
együtt azt is meg kell állapítanunk, hogy miközben a diszkontinuus létező által 
vágyott non-diszkontinuitás eleve elérhetetlen, ez nem teszi semmissé a vágyat, 
amely mégis ennek elérésére sarkallja. Az elérhetetlenség elérésére törekvő aktu-
sokhoz tilalmak kapcsolódnak, így minden ilyen irányú törekvés transzg resszív 
aktus lesz. Minden transzgresszív aktus legalapvetőbb változata a halál, amely 
a létezésen tesz erőszakot, a létezés határát lépi át és törli el. Ezáltal a halál erősza-
kossága a vallás és az erotika transzgresszivitásában is megjelenik.     

A transzgresszivitás három sarokköve a szentség, erotika, halál. Ennek 
a háromnak a központi erőtere pedig maga a határ-áthágás, a transzgresz-
szív aktus. 

A francia kapcsolat 2. – Szuverenitás

Tulajdonképpen ez a transzgresszivitás fogalmánál bemutatott hármas hatá-
rozza meg létezésünket. A csúcspontokban található területekhez való viszo-
nyunk egyben kifejezi a spirituális státuszunkat, tartózkodási helyünket is. 
Azt is mondhatjuk, hogy ez a státusz kifejezi szuverenitásunk7 mértékét. Ezzel 
pedig elérkeztünk Jissōji francia kapcsolatának második kulcsfigurájához, aki 
nem más, mint Sade márki. Sade több szempontból is kapcsolódik vizsgáló-
dásunkhoz. Először is jelentős hatással volt Bataille-ra a transzgresszivitás és 
a szuverenitás fogalmát tekintve, másrészt pedig, ahogy látni fogjuk, a Mandara 
számos eleme közvetlenül utal Sade írásaira.

7 Bataille-nál Souveraineté (angolul Sovereignty): a bataille-i magyarázat szerint „I speak in general 
of an aspect that is opposed to the servile and the subordinate.” (The Accursed Share, i.m., 3. köt., 
197.)
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Bataille L’Érotisme című írásában számtalan helyen hivatkozik Sade-ra és 
a mű második felében található tanulmányok közül kettőben kizárólag Sade 
műveinek értelmezésével foglalkozik.8 A szuverenitás fogalmának kifejtését 
a La Souveraineté-ben9 viszi véghez, bár a L’Érotisme-ban is kitér rá. 

Sade munkái és filozófiai gondolkodásmódja megkerülhetetlen kérdésként 
emelkedett (és emelkedik talán még ma is) a francia irodalomelmélet és filo-
zófia művelői elé. Ennek egészen korai példáját láthatjuk Bataille-nál, aki már 
1929-ben tanulmányt ír La valeur d’usage de D. A. F. de Sade10 címen Sade 
műveinek és életének hasznosítható voltáról. Kronológiai sorrendben ezután 
Pierre Klossowski 1947-es Sade mon prochain (Szomszédom Sade)11 kötete 
következik, majd Maurice Blanchot 1949-es munkája a Lautrémont et Sade.12 
Simone de Beauvoir esszéje Sade-ról a Faut-il bruler Sade?13 1951 végén jelenik 
meg. Címében – El kell égetnünk Sade-ot? – utalva arra a kortárs véleményre, 
mely szerint meg kellene semmisíteni Sade műveit, mert semmi olyat nem tar-
talmaznak, amiért egyáltalán érdemes lenne fennmaradnia. Hogy ez mennyire 
nem szélsőséges álláspont az ’50-es években, arra jó példa Jean-Jacques Pauvert, 
Sade összegyűjtött műveinek modern kiadójának esete, akit Sade eszméinek 
terjesztéséért 1957-ben a francia bíróság elítélt. A későbbiekben olyan jelen-
tős francia gondolkodók is közreadnak műveket Sade-dal kapcsolatban, mint 
Jacques Lacan,14 Roland Barthes,15 vagy Michel Foucault.16

8 A második és harmadik tanulmány: De Sade’s sovereign man (Sade szuverén embere); De Sade 
and the normal man (Sade és a hétköznapi ember).

9 The Accursed Share, i.m., 3. köt.: Sovereignty.
10 „The Use Value of D.A.F. de Sade”. Visions of Excess Selected Writings, 1927–1939, Allan Stoekl 

(szerk.), (Theory and History of Literature 14.), Minneapolis, University of Minnesota Press, 
1985, 91–102. Franciául: Œuvres complètes, 2. köt., 1970.

11 Sade mon prochain, Paris, Éditions du Seuil, 1947 (angol fordítás: Sade My Neighbor, Northwestern 
University Press, 1991. [Ford. Alphonso Lingis])

12 Lautrémont et Sade, Paris, Éditions de Minuit, 1949 (Lautrémont and Sade, Stanford, California, 
Stanford University Press, 2004. [Stuart és Michelle Kendall])

13 „Faut-il bruler Sade?” (A Les Temps Moderne 1951. decemberi és 1952. januári számában). 
(Angol fordítás: The Marquis de Sade. An Essay by Simone de Beauvoir, New English Library, 
1972. [Ford. Paul Dinnage])

14 Kant avec Sade (1962), Paris, Éditions du Seuil, 1966, (angol fordítás: „Kant with Sade” October, 
51, 1989. [Ford. J.B. Swenson Jr.]).

15 Sade, Fourier, Loyola, Paris, Éditions du Seuil, 1971 (angol fordítás: New York, Farrar, Straus 
and Giroux, 1976, magyar kiadás: Bp., Osiris Kiadó, 2001). 

16 La langage á l’infini – Dits et écrits 1954–1988, Paris, Gallimard, 1994 (magyarul: „Nyelv 
a végtelenhez”. Uő: Nyelv a végtelenhez, Debrecen, Latin Betűk, 1999).
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A Mandarában található Sade-ra vonatkozó utalások közül talán a legké-
zenfekvőbb a motel épülete, amely jól láthatóan egy várkastély. A kastély talán 
a legfontosabb és legmeghatározóbb hely Sade írásaiban. Például a Szodoma 
120 napjában a kastély az egész világot reprezentálja. De Sade további mun-
káiban is notóriusan használja a kastélyt történetei helyszíneként, sajátos 
karakterisztikája miatt: zárt és körülhatárolt tér. Továbbá a motel vezetője 
emlékeztethet minket néhány Sade-i történet főhősére is. Az emberei által, 
az ő parancsára elkövetett tettek, pedig igen hasonlítanak a Sade-i történetek 
eseményeire. Fogva tartás, nemi erőszak, gyilkosság: mintha egy Sade törté-
net filmváltozatát látnánk, amit a filozófiai eszmefuttatások csak még inkább 
megerősítenek.

Transzcendens kapcsolatok

Mindhárom film szoros kapcsolatot mutat a transzcendens témakörével. 
Ez a kapcsolat hol a mitológia valamilyen formájában, hol a vallás képében 
jelenik meg. Ez azért is fontos témakör, mivel a film és a vallás általánosság-
ban véve is sok alapvető hasonlóságot mutat, legyen szó akár a struktúrájáról, 
gondolkodásmódjáról, vagy akár azokról az elemekről, amelyek felépítik fi-
lozófiáját.

Jissōji filmjeiben a transzcendencia kérdése látszólag annak megfelelően jele-
nik meg, ahogy azt egy buddhista alapokon álló rendezőtől, vagy egy buddhista 
trilógiának nevezett filmhármastól elvárnánk. Ennek ellenére Jissōji gondol-
kodásmódja nem buddhista gondolkodás, hanem egy olyan gondolkodásmód, 
amely jelentősen tágabb képet lát a transzcendens világból. Összehasonlítva 
Pan Nalin alapvetően buddhista indíttatású munkáival,17 rögtön észrevesszük 
a jelentős különbséget. Míg Nalin esetében egyértelmű a buddhista alapokon 
álló gondolkodás, a vallási motiváció, addig Jissōji esetében azt találjuk, hogy 
egyáltalán nem akarja a buddhizmussal kapcsolatos gondolatait kizárólago-
san megjeleníteni és velünk elfogadtatni, inkább egy közös gondolkodásra hív 
műveivel az élet legfontosabb dolgairól. Ebből a folyamatos gondolkodásból 
adódik elsősorban az is, hogy a trilógia első és utolsó filmjének gondolatisága 
között jelentős különbséget találunk.

Jissōji nem csak a buddhista hagyományokat, de a japán vallási tradí-
ció minden egyéb aspektusát is felhasználja filmjeiben. A Mujóban példá-
ul meghatározó szerepet játszik a buddhizmus, de a főszereplő Masao egy 
helyen azt mondja, „Nem vagyok Krisztus, így nem hozhatok megváltást.” 
17 Samsara – 2001; Valley of Flowers – 2006.
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Ezzel a ki jelentéssel nem csak a kereszténységre utal, de egyben ki is tágítja 
az értelmezési tartományt a buddhizmuson túlra. Az Utában ismét buddhista 
és sintoista elemeket használ, de végül is a hit feleslegességéhez jut el mondani-
valójában. A trilógia legösszetettebb darabja a Mandara számos vallási mintát 
mutat be: a félig buddhista, félig zen alapokon nyugvó szekta, amelyik egy ősi 
közösségi állapotot szeretne megvalósítani, vagyis tulajdonképpen az intéz-
ményesített vallás előtti népi-vallásosságot; a hagyományokban megtalálható 
ünnepségekre, rítusokra hasonlító megnyilvánulások, illetve egyáltalán a szekta 
témakör használata.

Buddhizmus

Az első film címe konkrét utalás a buddhizmus tanítására, azon belül a létezés 
három jegyére. A japán Mujo kifejezés jelentése állandótlanság, vagyis foly-
tonos változás, amely kifejezi az élet folytonosan változó állapotát. A filmben 
többször is visszatérő idézet, az egyik központi gondolata Jissōji trilógiájának. 
„Mulandó és változékony… az idő nem vár senkire…” Buddha szavai végigkö-
vetik az egész trilógiát és magába foglalják Jissōji koncepciójának kulcsszavait 
is. Az idő kérdése megkerülhetetlen és elfogadhatatlan része a létezésnek. 
Elsősorban azért, mivel ha az időbe vetetten élünk, akkor ezzel együtt el kell 
fogadnunk az elmúlást és az élet állandó változó voltát is. A vágyak és a vá-
gyott dolgok elmúlását. Másodsorban pedig választ kell arra találnunk, mi 
vár ránk a halál után. 

A Mujo főhőse is megoldást szeretne találni az élet múlandóságára. Ha az élet 
múlandó, akkor a kérdés az, mi következik utána. A pokol? Amennyiben ebben 
hiszel, akkor neked a pokoltól kell félned. De mi a helyzet a mennyországgal? 
Masao véleményére alapozva azt mondhatjuk, hogy se pokol, se mennyország 
nem létezik. Hiszen a mennyországnak a boldogság helyének kellene lennie, 
viszont a boldogság az, amikor valakinek a vágya kielégül. Mivel a nirváná-
ban nincs egyéni tudat, amely nélkül a boldogság sem értelmezhető, így hát 
nincs mennyország, akkor viszont pokol sincs. Ebből az következik, hogy 
a mának kell élni. Jissōji túlmegy Masao megoldásán a következő filmjében, 
a Mandarában, amikor azt mondja, hogy a helyes válasz az idő elleni küzde-
lemben a mozdulatlan test, vagyis a vágy öntudatlan tárgya.

A Mujo kiemelt témája a Kannon szobor ügye. Ahhoz, hogy ennek jelentő-
ségét megértsük, először is azt kell tudnunk, hogy kiről is mintázza a szobrot 
a mester. A Kannon név a kínai Guanyin japán megfelelője, amely eredeti-
leg a szanszkrit Avalokitesvarából származik. Jelentése, aki a világ kiáltásait 
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hall gatja. Másnéven a kegyelem istennőjének is nevezik, ami elsőre furcsa 
lehet, hiszen Avalokitesvara eredetileg egy férfi bódhiszatva. Ennek ellenére 
Kínában és Kelet-Ázsia egyes részein Guanyint nőként ábrázolják. Vannak, 
akik azt mondják, hogy Guanyin egy androgün figura. Mi pedig hivatkozha-
tunk a Lótusz szútrában található leírásra, amelyben – és a buddhista kánon 
más helyein is – azt találjuk, hogy bármelyik bódhiszatva bármilyen élőlény 
és nem alakját magára öltheti, ha ez szükséges ahhoz, hogy valakit megsza-
badítson a szenvedéstől. 

A Lótusz szútra 25. fejezetében („Guanshiyin Bódhiszatva a világegyetem 
kapuja – A bódhiszatva, aki a világ hangjain elmélkedik”) úgy találjuk, hogy 
ő igazából egy megváltó, megmentő, aki ígéretet tett, hogy minden olyan élő-
lényt megszabadít, aki hozzá kiált, könyörög, hogy szabadítsa meg a karmája 
hatásaitól.

A Lótusz szútra fontosságát ismét láthatjuk a Mandara záró képsoraiban. 
Az utolsó mondat ugyanis, amelyet a narrátor elmond – miközben teljes fekete-
séget látunk – „Kanseon bosatsu fumonbon” Vagyis „a 25. fejezet”, amely az előbb 
említett részre utal ismét, ahol a Bódhiszatva megígéri a megváltást. 

Számos további esetben is tetten érhető a buddhista gondolatok megjelenése 
ezekben a filmekben, elsősorban az első két alkotásban. Jó példa erre a buddhis-
ta szobrok képi megjelenítése, szakrális szövegekből való idézetek felhasználása, 
rituális hangeffektek alkalmazása (csengő) vagy egészen közvetlen vizualizá-
lása a buddhista tanításnak. A Mujoban láthatunk egy jelenetet, ahol Masao 
és Yuri szeretkeznek, miután Masao visszatért a szülői házba. Többször is azt 
láthatjuk, hogy szeretkezés közben, amikor Masao Yuri szenvedélyes arcára, 
testére néz, egy pillanatra mintha áttetszővé válna a lány teste és meglátja mö-
götte a csontvázát. Vagyis Masao meglátja a halált a szexualitáson keresztül. 
Ez is egy buddhista tanításra utal, amely az erotikus test által keltett vágyak 
elkerülését szolgálja. Meglátni a halált és emlékezni az elmúlásra a vágyott test 
látványán keresztül. Pan Nalin is felhasználja ezt az elemet első játékfilmjében 
a Samsarában. De Jissōji ennél tovább megy, mert a jelenet záró képeként 
egy buddhista szobrot mutat. Ez egy igen sajátságos szobor, amely Ragorát 
ábrázolja. Eredeti nevén Rahula, aki Sakyamuni és Siddharta fia volt. Ő volt 
az első buddhista szerzetes, és később arhattá vált. Arhatnak azokat a különle-
ges embereket nevezik a buddhista gondolkodás szerint, akik életükben elérik 
a megvilágosodást és megszabadulnak karmájuk visszahatásaitól. A buddhista 
művészetben számtalan szobrot, szoborcsoportot találunk, amelyek az arhato-
kat jelenítik meg. Eredetileg 16, később 18 végül 500 arhatot tartottak nyilván 
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és kerültek ábrázolásra. Attól függően, hogy melyik országban és milyen kor-
ban nézünk szét, más és más típusú és elnevezésű arhatokat találunk. Rahulát 
általában „elmélkedő”-típusú arhatként ábrázolják, de Rahora (vagy Kínában 
Gobaka) megjelenik az ún. „nyitott-szívű” arhatként is. Ez az ábrázolásmód 
ismét a Lótusz szútra központi tanítását mutatja be. Hiszen a leghatásosabb 
módja annak, hogy mi magunk is buddhává váljunk, azaz, ha Buddha szavait 
– vagyis magát Buddhát – a szívünkben hordjuk.   

Végezetül egy rejtettebb utalás a buddhizmus egyik fontos tanítására, mi-
szerint az élet illúzió. A jelenetben, amikor Masao és Yuri álarcot viselve ker-
getőznek, nem csak magának a jelenetnek van fontos mondanivalója, de ha 
megvizsgáljuk az álarcokat, további fontos információk birtokába jutunk. 
Mindkét maszk, amelyet a szereplők viselnek nó színházi maszkok. Masao 
maszkja a Kantanotoko, amelynek elnevezése a nó darab címéből való. A Kantan 
című darabban, a főszereplő, Rosei azért indul vándorútra, hogy egy bölcs 
buddhista tanítót találjon, aki megszabadítja az élet szenvedéseitől. Amikor 
megérkezik Kantan vidékére, egy bűvös párnára dőlve álomba merül, miköz-
ben vendéglátója ebédet főz neki. Rosei egy különleges királyságban találja 
magát, amelynek ő lesz a királya és ötven évig uralkodik ott békességben. 
Amikor felébred és megtudja, hogy éppen csak 15 percet aludt, megvilágosodik 
és hazatér. Tehát Rosei történetében is az élet illuzórikus mibenlétéről szóló 
tanítást találjuk meg.

Yuri maszkja egy Zo-onna maszk, amelyet olyan szereplők viselnek a nó 
darabokban, akik istennőket, nimfákat vagy tündéreket játszanak. Ez a tény 
rávilágít arra, hogy a maszk viselése által Yuri összekapcsolódik az égi világgal 
és egyben a szerepe is kiteljesedik a mítikus csábitó alakjával

Mitológia, avagy a teremtésmítosz

A buddhizmus mellett Jissōji a mitológia fontosságát is hangsúlyozza. Ezt leg-
inkább a filmek felépítésében, illetve a nyitó és záró jelenetekben találjuk meg. 
Az első két filmnél ezt még kiegészíti egy szintén mitologikus értelemmel bíró 
központi jelenet is. 

Minden nép rendelkezik saját eredetének magyarázatával és akár a világ 
létrejöttének sajátos történetét tartalmazó elbeszéléssel, teremtésmítosszal. 
A japán mitológiában a világ kezdetéről szóló résznél találjuk meg Izanagi és 
nővére, Izanami történetét. A két istenség a menny és a föld közötti hídhoz 
ment, majd Izanagi egy bárddal köpülni kezdte az alattuk lévő tengert. A ki-
fröccsenő vízből egy sziget formálódott, ahol Izanagi és Izanami elkészítették 
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otthonukat. Először egy oszlopot állítottak, majd az oszlop köré egy palotát 
építettek. Az oszlopot ellenkező irányban körbe járták, majd ahogy szembe-
találkoztak egymással, hirtelen szerelembe estek és szeretkeztek.  

Ha jól megnézzük, szinte ugyanezt a történetet találjuk a Mujóban is. Amikor 
Masao és Yuri felveszik a maszkokat és kergetőzni kezdenek, ez az ő világ-
teremtő rítusuk. Majd amikor szembetalálkoznak, hirtelen szerelembe esnek 
és szeretkeznek. A maszkok használata jelöli ki a két elkülönített világ közötti 
határvonalat: a valóságos emberi világ és a mítikus, szürreális vagy transz-
cendens világ között.

Cselekedetük egyértelműen transzgresszív. Nem az első alkalom a filmben, 
hogy transzgresszív cselekedet látunk, de ez a leghangsúlyosabb. Azonban 
a két testvér közötti incesztus csupán szimbolikus cselekedet, amelynek valódi 
jelentését a későbbiekben fogjuk látni.

Hasonlóan jelentős jelenetet találunk a Mandarában is. Amikor Hiroshi 
visszatér Yasuko eredménytelen keresése után a völgybe, aznap este a szekta 
éppen ünnepséget tart. Ez a népi-vallásos jellegű közösségi ünnep hasonló 
jelenetet tartalmaz, mint a korábban bemutatott. Férfiak és nők egy oszlop 
körül kergetőznek, miközben mindegyikükön agyagmaszkot látunk, melyek-
nek stílusa leginkább a törzsi művészetre emlékeztet. Végül egy kiválasztott 
pár egymásra talál és a közösség előtt kezd szeretkezésbe. Egyértelmű, hogy 
valamiféle termékenységi-rítusról lehet szó, de ebben is megtaláljuk a hason-
lóságot a két testvéristenség történetéhez.

Ahogy korábban említettem, a nyitó és záró jelenetek egyértelműen mitológiai 
kapcsolódást mutatnak. A Mujo utolsó jelenetének helyszíne nyilvánvalóan nem 
evilági helyszín. Szürreális vagy transzcendens, attól függően, hogy a néző milyen 
szemmel nézi a jelenetet. Az utolsó jelenet kapcsolata a felső világgal mindhárom 
filmben megjelenik. A Mandarában először a szekta elhajózásában, majd mikor 
Hiroshi vonata eltűnik az alagútban. Az Utában pedig Jun halálát úgy jeleníti 
meg a rendező, mint egy hangsúlyos átlépés pillanatát ebből a világból egy másik 
világba. Jun nyitott szemei és a megmerevedett mozdulata szimbolizálja, hogy 
a holttest nem jelenti egyben a befejezést, csak az örökkévaló lélek burkának 
levetését. Az átlépés maga a folyamat, és ez történik vég nélkül.

A nyitó jelenetek helyzete egy kicsit bonyoluoltabb, mert nem ennyire nyil-
vánvalóan látszik a kapcsolódás a mitologikus világhoz. Az első film nyitó 
jelenetében házak homlokzatát látjuk, ahogy elhalad előttük a kamera, amely 
furcsa, döntött szögben áll a házak függőleges falaihoz képest. Aztán Yurit 
látjuk, ahogy Masaót keresi. Az első jelenet egyszerűen kijelöli a létező világ 
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helyét, a film létező világának határait. Mint az ősi eposzokban, amikor a had-
vezér megszemléli a csatára felsorakozott sereget. A második jelenetben pedig 
a konstruált világ érzelmi határvonalát határozza meg a film. 

A trilógia utolsó darabjának kezdő jelenetében egy patakot látunk és a ro-
hanó víz haladását. Itt is könnyen értelmezhető a mitológiai kapcsolat, hiszen 
szinte minden teremtésmítosz valamilyen vizes jelenettel kezdődik. Aztán Junt 
látjuk, aki kalligrafikus kandzsikat fest. A formálódó világ első szavait. Mint 
a „kezdetben volt…” kezdetű szöveg esetében.

A Mandara nyitó képsoraiban nyilvánvalóan egy valódi teremtés jelenetet 
látunk, amikor a teljesen fehér környezetben szeretkező párt mutatja a kamera: 
a kapcsolat az Izanagi mítoszhoz itt is felismerhető. A teljesen fehér környezet 
úgy tűnik a néző számára, mintha nem is egy evilági helyszín lenne, hanem 
egy meghatározhatatlan hely, ahol mindez történik. 

Új vallások Japánban

Még ha a japán emberek igen eltérően nyilatkoznak is arról, mely vallás(oka)t 
követik, általában elmondható, hogy a sintoizmus és a buddhizmus alapvetően 
meghatározza a gondolkodásmódjukat. A sintó, vagyis az istenek útja, Japán 
eredeti vallása. A másik legfőbb vallás a buddhizmus a VI. században érkezett 
az országba Kínából a konfucianizmussal együtt. Természetesen a két vallás és 
filozófiai rendszerük is számtalan alkalommal hatottak egymásra a történelem 
folyamán, és számos irányzat alakult ki mindkét vallásra alapulva.

A XX. században aztán ezekre a buddhista irányzatokra épülve új vallások jöt-
tek létre. Az új vallások, vagyis a shin shūkyō minden szervezett vallást magába 
foglal, amely a sintón és a buddhizmuson kívül létezik. Itt természetesen igen 
sokféle típusú vallás találunk. Láthatunk ténylegesen a buddhizmusból kinőtt 
szektát, félig vallásos, félig társadalmi szerveződésként megjelenő mozgalma-
kat, és a leginkább regénybe illő misztikus, de néha veszélyes kultuszokat is.

Az új vallások közül a legnagyobb tagsággal a Sōka Gakkai rendelkezik. 
Jelenleg több mint 10 millió követője van. A Nichiren buddhista iskolából 
építkező szekta 1930-ban jött létre. A más buddhista iskolákkal szembeni in-
toleráns megnyilvánulásai és a politikai érintettsége miatt számos szervezet 
kritizálta. A Nichiren buddhizmusból nőtt ki a másik két legnagyobb bázissal 
rendelkező szekta is, a Risshō Kōseikai és a Nichiren Kenshōkai. De persze nem 
minden szekta választja ezt az utat. A japán történelem egyik kitörölhetetlen 
emléke az Aum Shinrikyō, amely révén alapvetően megváltozott a vallások 
nyilvántartásba vételének teljes rendszere Japánban, és még más is.
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Az Aum Shinrikyōt 1984-ben Shōkō Asahara alapította, aki magát Krisztusnak 
és az Isten bárányának titulálta. Tanításai egyfajta szinkretista elegyét mutat-
ták az ázsiai vallási rendszereknek, mint a kínai asztrológia, vagy a taoizmus, 
és a kereszténységnek, továbbá Nostradamus írásainak. A ’80-as évek végén 
az Aum háza táján számos megosztó eset következett be: erőszakos tagtoborzás, 
a tagok akaratuk ellenére történő visszatartása, adományok kierőszakolása. 
Megesett néhány felettébb gyanús eset is, azonban az Aum felelőssége nem 
volt bizonyítható. 

Az utolsó mérföldkő a történetükben az 1995-ös sarin-gáz támadás volt 
a tokiói metróhálózatban. A szörnyű támadás 13 ember halálát és 54 ember 
komoly sérülését okozta. Egy hónapon belül 150 szekta tagot tartóztatott le 
a rendőrség, és végül a szekta vezetői közül többet is halálra ítéltek.   

De miért is olyan fontos ez Jissōji filmjei kapcsán? Először is, mivel Jissōji 
Mandarája valószínűleg az első olyan japán művészi alkotás, amely egészen 
pontosan leírja a vallásos szekták természetét. Minden fontos részletet meg-
találunk a filmben: a karizmatikus vezető, a hétköznapi élettől való eltávolodás, 
a tagok manipulálása, a vezető parancsának minden egyéb erkölcsi szabály 
fölé helyezése, egy misztikus, vallási vezető, aki közvetlen kapcsolatban van 
a transzcendenssel, és végül egy fordulópont, amikor a szekta túllép egy bizo-
nyos határon – fogvatartás, nemi erőszak, gyilkosság. 

Még nyilvánvalóbbá válik Jissōji jelentősége, ha a Mandara elemeit össze-
hasonlítjuk Haruki Murakami 1Q8418 című nem régiben megjelent művével. 
Murakami, a nemzetközi ismertségnek és elismertségnek örvendő író egy közel 
ezeroldalas regényt írt, melynek a középpontjában egy misztikus-vallási szek-
ta áll. A korábban felsorolt elemek nála is mind megtalálhatóak. És még több 
is. Murakami regénye nyilvánvalóan zseniális munka, és mondhatjuk, hogy 
az ő magnum opusa. De azt mindenképpen le kell szögeznünk, hogy negyven 
évvel korábban volt egy szintén japán alkotó, aki ezt a témakört igencsak sajá-
tos hangvételben már bemutatta. Jissōji szétszedte ezeket a rendelkezésre álló 
elemeket és egy koherens, ámbár feltételesen-létező világgá gyúrta össze.

Transzgresszív kapcsolatok

Jissōji trilógiájában a kapcsolatok zömét a fent leírtak alapján transzgresszívnek 
kell neveznünk, azonban Jissōji a transzgresszivitásra mint az egész koncepció 

18 Haruki Murakami, 1Q84, London, Harvill Secker, 2011, 1–3. [Ford. Jay Rubin, Philip 
Gabriel]
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alapfogalmára a Mujóban, a trilógia első darabjában19 már egyértelműen fel-
hívja a figyelmünket. Deklarálja a transzgresszivitás alapvető mivoltát. 

A film első szekvenciájában, amikor Masaót először(!) látjuk meg, éppen egy 
kőkerítésen mászik át. A közelben tábla hívja fel a figyelmünket: „Tilos az átjárás!” 
Szimbolikus cselekedet, amit látunk. Ezzel a lényegtelennek tűnő tettel fejezi ki 
a rendező nem csak Masao személyiségének alap attitűdjét, de azt is, hogy művé-
nek alapkérdése is a határátlépés lesz. Masao hajlandósága a transzg resszivitásra 
és a szuverén magatartásra csupán képessé teszi arra, hogy ennek a történetnek 
(ennek a sajátos világnak) főszereplője legyen. Igazi transzgresszív cselekedete, 
a nővérével való szexuális kapcsolatának létrejötte után Masao már minden 
lehetséges határt áthág: viszonyt folytat a vendéglátója és mestere feleségével, 
folytatja a viszonyát nővérével, aki később már férjes asszony, háromszor is úgy 
vélhetjük, hogy ő a felelős egy másik ember haláláért. Végül pedig valóban átlépi 
a legutolsó határt is és egy másik világba, egy másik valóságba lép be.

A Mandarában már az első szekvenciában megtapasztaljuk a kapcsolatok 
transzgresszivitását és ez alatt most nem a szeretkezést értem, hanem első-
sorban azt a pillanatot, amikor kiderül, hogy két párt látunk, akik éppen párt 
cseréltek. A transzgresszivitás fokozása a szekta erőszakos szexuális cseleke-
deteiben nyilvánul meg, majd a rituális eseményekben, illetve a szektavezető 
feleségének az istenekkel való erotikus aktuson keresztüli kommunikációjában 
éri el a csúcspontját. 

Ezzel szemben az Utában a kapcsolatokon belüli transzgresszivitás fő terepe 
nem a szexualitás – bár itt is megjelenik, de inkább csak mellékesen meg-
említettként – hanem a másik fölött gyakorolt hatalomban, vagyis az erőszak 
által a saját valónk kiterjesztésében és a másik valóságának korlátozásában 
jelenik meg.

A kapcsolatok transzgresszivitása még evidensebb módon tapasztalható 
meg mindhárom filmben az ember-Isten (transzcendens/szent) kapcsolat 
bemutatásában. A főszereplő alapkonfliktusa mindegyik filmben az a kihívás, 
amelyet a saját életének diszkontinuitása jelent, amelyet a transzcendens felé 
törekvésben próbál feloldani. Ezekben a próbálkozásokban az erotika hol meg-
oldás, hol eszköz, hol pedig csak járulékos elem. A lényeg, a legfőbb mozgató 
erő mindig a létezés diszkontinuitása felől a kontinuitás felé tartó törekvés.

19 Természetesen nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy az első film létrejöttének pillanatában 
még nem beszélhetünk valójában a trilógia alapkoncepciójáról, de a mostani időpillanatban 
elvégzett retrospektív elemzés során már nem kezelhetjük önmagukban az egyes darabokat, 
csak összességében értelmezhetjük azokat. Így viszont meg kell látnunk, hogy az első darab 
alapgondolata az egész trilógián végighúzódik. 
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Transzgresszív kereszteződések

A filmek részletes elemzése eredményeként egy olyan fogalmat szeretnék 
bevezetni, amely ugyan Bataille-nál nem szerepel, de amelyet az itt felvetett 
konstellációk alapján indokoltnak érzek.

A transzgresszív kereszteződés alatt azokat a transzgresszív aktusokat értem, 
amelyek esetében a három kiemelt transzgresszív terület közül valamely kettő 
egyszerre van jelen, egyszerre fejti ki hatását. 

Mivel a transzgresszív kereszteződésre a trilógia mindegyik filmjében talá-
lunk példát, úgy gondolom, nem hagyhatjuk ki ennek tárgyalását.

A Mujóban a legjobb példa a transzgresszív kereszteződésre a már koráb-
ban említett jelenet, amelyben Masao és Yuri szeretkezése látható. Itt Masao 
néhány pillanatig Yuri csontvázát pillantja meg a szenvedélyesen szeretkező 
lányra pillantva. Az erotika és a halál transzgresszív rétegei csúsznak egymásra 
ebben az aktusban. 

A Mandarában a transzgresszív kereszteződés jelenik meg többek között 
a szektavezető feleségének médium voltában. Ahogy a nő kommunikál az iste-
nekkel, extatikus szexuális révületben, egymásra vetülnek az erotika és a transz-
cendens transzgresszív lehetőségei.

Végül az Uta ebben is hozza a kiüresítés folyamatának végállapotát. A film-
ben két példát találunk a transzgresszív kereszteződésre. Mindkét példa egy-
ben a sikertelenséget is magában hordozza. Így azt is kifejezi, hogy valójában 
mennyire nincs is lehetőség a transzgresszivitásra.

Az első Toru erőszakos közeledése Natsukóhoz. Itt bár Torunak minden 
esélye meglenne arra, hogy megerőszakolja a nőt, végül annak reakciói miatt 
(testileg megadja magát, de közben szinte megállíthatatlanul sikoltozva kö-
nyörög) mégis feladja. 

A másik, ami egyben a film lezárása is, Jun halála. A megelőző események 
miatt egyértelműen állíthatjuk, hogy Jun nem csupán véletlenül meghalt, ha-
nem halála egyben szakrális áldozat is. Feláldozta saját magát azért az ideáért, 
amely minden cselekedetét is meghatározta. Azonban áldozatának sikerében 
egyáltalán nem reménykedhetünk. Halálától semmilyen változást nem vár-
hatunk a dolgok alakulásában.
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Konklúziók

Continuity is what we are after, but generally only if that continuity which 
the death of discontinuous beings can alone establish is not the victor in the 
long run.  What we desire is to bring into a world founded on discontinuity 
all the continuity such a world can sustain.20

Bataille ebben a két mondatban mintegy megadja azt az alapgondolatot, ame-
lyet a trilógia főszereplőinek jelmondatává is tehetnénk. Masao, Hiroshi vagy 
Jun azon a keskeny határvonalon egyensúlyozik, amely elválasztja az életüket 
attól a ponttól, amikor a világ (létezés) már nem bírja tovább azt a kontinui-
tást, amelyet cselekedeteikkel előidéztek. 

Masao esetében ez a létezés horizontjának kitágítását, megváltoztatását 
eredményezi. Hiroshinál azt mondhatjuk, hogy az egyensúlyozás közben 
visszabillen oda, ahol a kevesebb kontinuitás révén meg tudja védeni világát 
a széthullástól. Jun pedig, éppen ellenkezőleg, a holtponton átlendülve elveszti 
diszkontinuus létezését és meghal. 

Jissōji triógiája sok szempontból jelentős és megkerülhetetlen alkotásai nem 
csak a japán, de az egyetemes filmművészetnek is. Egyrészt jó példája annak, 
amikor a japán filmművészet nem csak kölcsönöz a nyugati kultúrától, hanem 
individuális módon reagál a nyugati kultúrában megjelenő eredményekre. 
Másrészt izgalmas bemutatása annak, hogyan lehet a transzgresszivitást egy 
alkotás alapkoncepciójaként felhasználni. A transzgresszív kereszteződés fo-
galmának bevezetésével pedig, úgy gondolom, árnyaltabb képet sikerül festeni 
a transzgresszivitás természetéről. 

A francia filozófiai gondolkodás és a japán filmművészet egymásra hatásá-
ból olyan interkulturális eredmény született, amelynek elemzése, értelmezése 
további lehetőségeket rejt magában.

20 Death and Sensuality 19. (Az angol változatban úgy gondolom, a hangsúlyok máshol vannak, mint 
a magyar fordításban, ezért inkább ezt használtam. Magyar változat: Keressük a folytonosságot, 
de általában csak akkor, ha a folytonosság, amelyet véglegesen csak a nem folytonos lények halála 
teremt meg, nem kerekedik felül végérvényesen. Arra vágyunk, hogy a megszakítottságon alapuló 
világba bevezessük mindazt a folytonosságot, amelyet ez a világ elvisel. Az erotika, i.m., 21.)
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Jissōji Akio filmográfia

1966–’67:  Urutoraman: Kuso tokusatsu shirizu (Ultraman: A Special Effects 
Fantasy Series) TV-sorozat (5 epizód)

1967–’68: Urutora sebun (Ultraseven) TV-sorozat (4 epizód)
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1968–’69: Kaiki daisakusen (Operation: Mystery!) TV-sorozat (4 epizód)
1969:  Yoiyami semareba (When Twilight Draws Near) f-f. rövidfilm (43p) 

Forgatókönyv: Oshima Nagisa
1970:  Mujo (This transient life) f-f. játékfilm (144p) Forgatókönyv: Ishido 

Toshiro /Gyártó: ATG/
1971:  Mandara (Mandala) színes játékfilm (136p) Forgatókönyv: Ishido 

Toshira /Gyártó: ATG/
1971–’72: Shiruba kamen (Silver mask) TV-sorozat (összesen 26 epizód)
1972:  Uta (Poem) f-f. játékfilm (119p) Forgatókönyv: Ishido Toshira /Gyártó: 

ATG/
1974:  Asaki yume mishi (Living in a dream / Life of a Court Lady)21 színes 

játékfilm (120p) Forgatókönyv: Jissōji Akio /Gyártó: ATG/
1977: Utamaro: Yume to shiriseba (Utamaro’s world) színes játékfilm (140p) 
1979:  Urutoraman (Ultraman) színes játékfilm (az 1966-os TV-sorozat anya-

gait felhasználva készült)
1983: Nami no bon (Obon waves) TV-film22

1986: Blue lake girl színes rövidfilm23

1988: Teito monogatori (Tokyo: The Last Megalopolis) színes játékfilm (135p)
1988:  Akutoku no sakae (Marquis de Sade: Prosperities of Vice) színes játékfilm 

(96p) de Sade írásai alapján
1989: Arietta színes rövidfilm (52p) /Az Eros-trilógia első darabja/
1990:  Ra varusu (La Valse) színes rövidfilm (60p) /Az Eros-trilógia második 

része/
1990:  Urutora Q za mubi: Hoshi no densetsu (Ultra Q the Movie: Legend from 

the Stars) színes játékfilm (112p) 
1993: Jeanne d’Arc au Bucher (Jeanne d’Arc at the Stake) zenés TV-film (72p) 
1993:  Jissouji Akio kantoku sakuhin: Watashi, nandemo shimasu! (…) színes 

játékfilm (97p)
1993:  Yaneura no sanposha (A Watcher in the Attic) színes játékfilm (74p) /

Edogawa Ranpo novellája alapján/

21 Több forrás is úgy említi ezt a filmet, mint amelyet Jissōji Yamato Waka mangája alapján készített 
(amely a Genji monogatari képregény feldolgozása), azonban az időpontok ezt meghiusítják, 
hiszen ez a manga eredetileg 1980-1993 között jelent meg, míg Jissōji filmje 1974-ben került 
bemutatásra.

22 Ezt a TV-filmet csak Alexander Jacoby említi a „Critical Handbook of Japanese Film Directors” c. 
munkájában. (Stone  Bridge Press, Berkeley, California, 2008) 99.

23 Ez a film a Geneon Entertainment által kiadott Jissōji rövidfilmeit tartalmazó DVD-n található, 
minden további információ nélkül. (Geneon Entertainment catalog number: GNBD-1008)
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1996: Urutoraman: Tiga (Ultraman: Tiga) TV-sorozat (1 epizód)
1997: Urutoraman Daina (Ultraman Dyna) TV-sorozat (1 epizód)
1998:  D-Zaka no satsujin jiken (The D-Slope Murder Case / Murder on D Street) 

színes játékfilm (95p) /Edogawa Ranpo novellája alapján/
2004: Urutora Kyu: Daku Fantaji (Ultraman Q: Dark Fantasy) TV-sorozat
2005: Ubume no natsu (Summer of Ubume) színes játékfilm (123p)
2005:  Kagami Jigoku (Mirror Hell) színes rövidfilm /az egyik epizódja a Rampo 

Jigoku c. sketch-filmnek/
2005–2006: Urutoraman Makkusu (Ultraman Max) TV-sorozat (2 epizód)
2006:  Yume ju ya (Ten nights of Dreams) 10 epizódból álló színes játékfilm, 

melyet Jissōjin kívül még 10 rendező készített el. (100p) /Natsume Soseki 
regényének adaptációja/

2006:  Shiruba Kamen (The Silver Mask) 3 epizódból álló színes játékfilm. (130p) 
Jissōji az első részt rendezte (50p)

*
é.n.: Longing for Spring színes rövidfilm
é.n.: Snapshots of Tokyo színes rövidfilm24

24 Mindkét film a Geneon Entertainment által kiadott Jissōji rövidfilmeit tartalmazó DVD-n 
található, minden további információ nélkül. (Geneon Entertainment catalog number: GNBD-
1008)




