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 Az üresség kapuja?
    Gaspar Noé: Enter the Void c. 
     filmjének posztkolonialista olvasata

Gaspar Noé 2009-es filmje, az Enter the Void kapcsán sorra olyan értékelések láttak nap-
világot, melyek egy újabb provokációról, vizuális határfeszegetésről, legfeljebb a drogos 
szubkultúráról és a buddhizmusról folytattak eszmefuttatásokat.
A vizualitással való kísérletezés elismerése mellett, és anélkül, hogy bármiféle gazdag 
rejtett tartalmat próbálnék az alkotásnak tulajdonítani, szükségesnek érzem annak bemu-
tatását, hogy a film rendelkezik egy „másik” olvasattal is, melynek felfejtéséhez csupán 
némely posztmodern elmélet használatára van szükségünk, és amely olvasat végül is nem 
áll túlságosan messze megszokott „nyugatiságunktól”.

Sajátságos szerkezetet épít fel Noé a mindvégig a főszereplő szemszögéből 
fényképezett vizuális anyagból. Ez a sajátos alakzat leginkább a hevenyészett 
véletlenszerűségben egymásra rakódott palarétegekhez hasonlít.
Előhangként egy typo-motion-graphic főcímet kapunk, melynek vizuális erő-
szakossága olyan érzést kelt, mintha Kitano szembe szúrt evőpálcáit Norman 
Bates kaparintotta volna a kezébe, és egy diszkólámpával felszerelt sötét-
kamrában játszadozna velem. Az egyes szám első személy vagy harmadik 
személy összemosódása itt veszi kezdetét. 

A bevezetés – mintegy bevezetés a bevezetés művészetébe – 28 perc alatt 
nem csak az összes szereplőt mutatja be tökéletesen (félelmek, emlékek, 
megkötözöttségek), de a sztori teljes kigöngyölítését is elvégzi. Amivel még-
sem ér végére a történetnek, hiszen egy „réteggel feljebb” ugyanebből a tör-
ténetből egy újabb értelmezés, újabb „látás” kerekedik. 

A főszereplő Oscar, Tokióban sodortatja magát az élettel. Egyszerűen és vi-
szonylag gyorsan nem csak drogfüggő, de drogdíler is lesz. Mindezt azzal a 
magabiztos tudattal, hogy se nem drogos, se nem díler. Az ő esetében ugyan-
is csupán a cél szentesíti az eszközt, vagyis ez lesz a megoldás arra, hogy 
a húgának kifizesse a repülőjegyet, amivel Tokióba jöhet, hogy végre ismét 
együtt legyenek.
Persze mindez egyszerűen fedőtörténet, a szó szoros értelmében fabula! Noé 
megfelelő ritmusban engedi hömpölyögni a történetet, miközben időnként ér-
telmezési mérföldköveket helyez el, mint habok közül előmeredő sziklák.
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Az egyik ilyen mérföldkő a tibeti buddhizmus. Bár a rendező nyilatkozataiban 
kifejezte elhatárolódását mindenféle vallási hiedelemtől, legalábbis a támoga-
tás, propagálás szintjén, mivel mindegyiket egyformán egy előző társadalmi 
berendezkedésből itt maradt szemfényvesztésnek tartja, mégis letagadhatat-
lan a buddhista szellemiség hatása. Ezt egyszerűen be lehetne tudni annak 
az érdeklődésnek, amit egyrészt a halál utáni élet1, másrészt a reinkarnáció 
lehetősége, vagy amit mi itt „nyugaton” annak gondolunk, kiválthat.
Hogy a buddhista szellemiség még sem merül ki csupán puszta fantáziálga-
tásban, arra több érvet is találunk a teljes film szövedékében. Az első a tibeti 
halottaskönyv megjelenése és szerepe a történetben. A könyvet Alex – a 
mérsékelten drogos, életművész, festő, a filmben megjelenő karakterek közül 
a szálakat leginkább gubancoló – adja kölcsön Oscarnak. Következő találkozá-
sukkor, mintegy kedvcsináló trailerként Alex egy „gyorstalpaló” előadást tart 
Oscarnak a köztes létről és a reinkarnációról csupán pár perccel annak meg-
lepő fordulatként bekövetkező halála előtt.
Természetesen a gyorstalpaló nekünk is szól, ismét belekeverve minket is 
a történetbe. A tudás megszerzése után már is következhet a tapasztalás. 
Hiszen a film 29. percétől a második réteg veszi kezdetét, ahol Oscar már a 
testén kívülről, szellemi lényként szemtanúja az eseményeknek és egyben 
eszköze (vetítője?) az eseményen kívüli vizuális egységeknek. 
Ebben a tapasztalati részben a vizuális megjelenítés teljes mértékben a budd-
hista gondolkodásra épít. A testet elhagyott lélek a halál színhelye, az életben 
„hátramaradott” szerettek és közeli szereplők további cselekedetei és a meg-
élt élet emlékei között szárnyal csendesen. Az egyes helyek és emlékek között 
mintegy átjárókként használva fel minden olyan tárgyat, amelyben fény vagy 
tűz lobog, vagy annak emléke él.2

Fontos utalás a film gondolati keretrendszerére – bár ez nem kizárólagosan a 
buddhizmusra érvényes – a sztriptíz bár homlokzatán megjelenő fényreklám, 
melyen három kulcskifejezés található: szex, pénz, hatalom.3

Ha alaposan megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy minden olyan dolog, cselekvés, 
vágy, ami a buddhizmus esetében, mint a földi léthez kötő erőként – a keresz-
ténységben pedig bűnként – jelenik meg, ebből a három idolból táplálkozik! 
A buddhista szellemiség egyik központi eleme a reinkarnáció, amely lényeges 
tovább vezető nyomunk az értelmezés legfontosabb területére. Ugyanis a re-
inkarnációról szólva a film NEM a buddhista, vagy bármely más keleti vallásban 
megtalálható reinkarnáció elmélet szerint beszél az újjászületésről és az élet 
körforgásáról, hanem annak nyugati értelmezése szerint, mely értelmezés 
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1 Lásd R.A. MOODY híres-hírhedt könyvét!

2 Urna, hamutál, lámpák, gázégő, makett vulkán, tűzet ábrázoló festmény, stb.

3 Sex, money, power (szex, pénz, hatalom)



egészen másról beszél, és egészen máshová helyezi a hangsúlyt.
A modern nyugati társadalomban egyre komolyabb tabuvá vált a halál ténye. 
A halállal való szembenézésre számos stratégiát kidolgoztunk, például, hogy 
megszépítjük a halál tényét – hosszú álom; vagy adott esetben akár meg-
váltásnak is beállítjuk – neki jobb így, ott már nincs szenvedés. A „legbarát-
ságosabb” változathoz azonban a buddhizmus adta a muníciót a reinkarnáció 
tanának szélesebb körben történő elterjesztésével. 
A keleti vallásokban a reinkarnáció a folytonos újjászületés kényszere, ami 
alól nem tud menekülni az átlagos halandó. Éli az életét, bűnöket4 követ el, 
amik a következő születése és élete szempontjából igen fontos meghatározó 
tényezők lesznek. A domináns vágyak alakítják ugyanis, hogy a következő 
születése milyen létformában történik, és ha emberként születik újra, akkor 
milyen társadalmi kasztban látja meg újra a világot. Ahhoz, hogy az ember 
megszabadulhasson ebből a kényszerűségből, fel kell ébrednie, mint Budd-
hának.5 Így egyre inkább el tudja kerülni azokat a vágyakat, amik rossz kö-
vetkezményekkel járnának a következő életére nézve, és néhány újjászületés 
után már ki tud törni az újjászületések körforgásából és a nirvánába juthat.
Összefoglalva, egy buddhistának a reinkarnáció nem más, mint egy rossz 
kényszerűség, amitől minden erejével próbál szabadulni. Ehhez képest a re-
inkarnáció a nyugati világban, mint egy lehetőség jelenik meg: ha ebben az 
életemben el is rontottam dolgokat, bűnöket követtem el, a vágyaimnak él-
tem, semmi baj, hiszen a következő életemben majd „jóváteszem” ezeket a 
hibákat. Nincs következménye a tetteimnek, hiszen van következő lehetőség. 
Mint a videojátékokban: ha elrontottad, semmi baj, van másik életed!
Ez a másféleképpen értelmezett reinkarnáció vezet el minket ahhoz a kérdés-
hez, ami valójában az értelmezésünk centrumát is meghatározza rögtön: a 
Kelet, az Kelet?

A szöveg eddigi részében már többször előkerült a nyugati értelmezés, nyu-
gati szemléletmód, illetve jelző. Történt ez némi cinkos hallgatással vegyítve, 
ami akár az egyetértést is jelenthetné, a kelet-nyugat világfelosztás csupán 
ideológiákban létező virtuális világrészeinek valóságként történő elfogadását.

Azonban ez a fajta szembeállítás teremti meg Noé filmjének azon értelmezési 
terét, ami teljesen új dimenziók felé nyitja meg az egyébként valóban eléggé 
egyszerűre, sőt szentimentálisra sikeredett történetet.
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4 Fontos szempont, hogy nem csak a bűnnek minősített, de minden más cselekvésnek is 
van következménye a következő élet milyensége szempontjából! Tehát ebben az eset-
ben nem érvényes a katolikus jócselekedet-bűn mérlegelési elv!

5 Sziddharta herceg „pálfordulása” utáni nevének jelentése is ez: „felébredt”.



Azt, hogy a „kelet”6 mint olyan, nem más, mint a „nyugat”7 konstrukciója, 
Edward W. SAID 1977-ben Orientalism8 címen megjelent munkája óta leg-
alábbis nem leplezhetjük tovább. Azonban nem csak megalkotta a nyugat a 
keleti világot, de ezáltal határozta meg saját magát is! Vagyis a nyugati az, 
ami nem egyenlő a keletivel, értsd ez alatt, a keleti fogalma alá sorolt tulaj-
donságokat nem birtokló világot, kultúrát.
Így a kelet világa a mássággal együtt megszerezte a zavaros, rendezetlen, 
ösztönös, és mindezek együttes eredményeképpen az alacsonyabb rendű jel-
zőt is. Ha alaposan megfigyeljük ezt a konstrukciót, nem kerülheti el a figyel-
münket az a tény, miszerint az alapvetően férfiközpontú nyugati gondolkodás 
a saját hatalmi hierarchiájának felépítését exportálta a keleti világ meghatá-
rozásához.
Így jöhettek létre azok a diskurzusok, amelyekben lényegileg háromféle cso-
portba sorolhatóak be a keleti emberek: állat, gyermek, nő. Minden olyan 
kontextus esetén, amikor az agresszió eszközét „kellett” alkalmaznia a nyu-
gatnak, akkor a keleti (tömeg) az állat kategóriába esett, így még lelkiisme-
ret furdalásra sem volt szükség a pusztán gazdasági előnyök megszerzése 
érdekében végzett mészárlások alkalmával.9 Minden olyan esetben, amikor az 
alacsonyabb rendűség a tudatlanság, civilizálatlanság, stb. fogalmaiból táplál-
kozik, könnyen folyamodhatott a gyermek kategória használatához, hiszen így 
egyértelműen pozitív, jótevő, atyai szerepben határozhatta meg viselkedését, 
ezáltal a látszólag negatív tettek is a „másik érdekében szükségszerűen meg-
hozott nehéz, de célravezető lépésnek” minősültek.
Végezetül a legkellemesebb kategória természetesen a nő volt, az a keleti nő, 
akivel szemben nem voltak érvényesek a nyugati szabályrendszerek, ráadá-
sul mássága ez esetben még egyfajta egzotikussággal is párosult. Azt sem fe-
lejthetjük ki továbbá, hogy a „mesés kelet” ismét csak a gyermeki szférákba 
utalja a keleti világot, ami nem is olyan furcsa, ha csak a viktoriánus Anglia 
gyermekközpontú, fantáziavilág-alkotó és erotizáló orientációjára gondolunk.

Mindezek a szempontok megtalálhatóak Noé anyagában is, ha nem is a nyers 
felszínen, de kontextuális erőterét meghatározó módon, nyilvánvalóan.
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6 Kelet alatt értve a világnak azon részeit, amit a „nyugati” civilizáció oriens világnak 
nevez. (lásd még a következő jegyzetet!)

7 Nyugat, vagyis az occidens világ, kultúra, aminek fő meghatározó tulajdonsága, hogy 
ellentéte az általa megalkotott „keleti” világnak, kultúrának!

8 Edward W. SAID, Orientalism, London, Penguin, 1977 (magyar fordítás: Edward W. SAID, 
Orientalizmus Bp., Európa, 2000)

9 Az arctalan tömeg érzése a keleti embercsoportokkal szemben számos beszámolóban 
jelenik meg ismételten. (Vö.: SAID id. mű)



Az első és alapvetően meghatározó szempont, maga a történet tere, amit 
elsőre talán úgy határoznánk meg, hogy nem más mint Tokió. Azonban 
Foucault a térre vonatkozó következő alapfeltevéséi - melyeket két legjelen-
tősebb archeológiai munkájában fogalmazott meg10 - mentén haladva már 
egészen mást kell, hogy gondoljunk erről: 
1.) a tér a diskurzus által formálódik; 
2.) a térben jelenlévők maguk is a diskurzus részeseivé válnak, azáltal lesznek 
meghatározva, mint létezők; 
Ez teljes mértékben megalapozza a történet színhelyére, terére vonatkozó 
értelmezést.

Ennek központi objektuma az a makett, melyet Alex japán lakótársa építget 
a közösen használt lakásban. A makett egy virtuális Tokiót ábrázol, amiről vi-
szont a történet szereplői úgy gondolják, hogy benne élnek. Ez a nem létező 
Tokió, nem csak a történet valós színtere, de egyben a kolonializáló nyugati 
ember által konstruált, hatalmi viszonyokat is magába záró fikcionális tér.
Egyetlen ellenvetés merülhet fel ezzel szemben – de az is csak egy mondat 
erejéig – miszerint a makettet nem Alex, vagy bármelyik másik nem japán 
szereplő építi, hanem pontosan Alex japán lakótársa – aki vélhetően a lakás-
nak is tulajdonosa, de legalábbis főbérlője.
A tényeket tekintve ez igaz, azonban a szereplők karakterelemzése pontosan 
alátámasztja, hogy ez is csak a látszatot próbálja fenntartani. Amikor Oscar 
először találkozik a makettal, annak készítésének folyamatával, azt Alex mu-
tatja be neki, mintha Ő lenne az egésznek a kreátora, vagyis nem csak az 
ötlet kiötlője, de az adott térnek megalkotója is. A jelenetben Alex és Oscar 
beszélget egymással, míg a japán férfi csak háttere ennek a beszélgetésnek, 
a diskurzusban nem vesz részt. Alex és Oscar állnak a jelenetben, míg a japán 
férfi a makett mellett ül. (stb.)
A maketten látható tér, maga a nyugat által konstruált keleti tér, amit a nyu-
gati vágyálmok, sztereotípiák, kontextusból kiragadások alakítanak és építe-
nek fel. Az Oscar halála utáni jelenetekben többször is azt tapasztaljuk, hogy 
a „valós” világ és a makett képe között mintegy „átjár” a kamera, vagyis 
a kettő összeolvadásának, egymásba folyásának létjogosultságát, valóságát 
próbálja leírni.

A filmben megjelenő karakterek által betöltött szerepek részletes vizsgálata 
további érveket szolgáltat a már eddig is körvonalazott elmélethez, olvasat-
hoz.
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10 Michel FOUCAULT, A tudás archeológiája; A szavak és a dolgok



Férfi szereplők

Oscar – a film tulajdonképpeni főszereplője. Mivel a teljes történetet az Ő 
szemszögéből, majd pedig az Ő projekciója által láthatjuk, ezért fontos feltér-
képezni azokat az erőtereket, amelyek befolyásolják személyiségét és véle-
ményalkotását. 
Oscar életére és személyiségének alakulására egyértelműen rányomta a bé-
lyegét – legalábbis a rendező szándéka ez volt – szüleinek horrorisztikus au-
tóbalesete, melynek szemtanúja, nézője és szereplője volt egyszerre. Arra 
nézve, hogy ez a gyerekkori trauma milyen mértékben okozza a személyiség-
nek olyan irányú változását, ami aztán alkalmassá teszi a filmben láthatóhoz 
hasonló életutak kialakulását, egy széleskörű pszichiátriai kutatás adna eg-
zakt választ. A film mindenesetre azt sugallja – sőt, sulykolja – hogy alapve-
tően ott siklott ki a két testvér élete, valahol ott gyökerezik az a probléma, 
ami teret adott annak, hogy nem csak Oscar, de Linda is tulajdonképpen el-
fecsérelje az életét.
Oscar személyiségét meghatározó érzelmi terület, az apjához való viszonya. 
Oscar apját kétféle jelenetben láthatjuk: 1.) amikor a családdal együtt látjuk 
őt, teljesen érzelemmentesen jelenik meg, azt is mondhatnánk, hogy a gye-
rek Oscar szemén keresztül látjuk, ezért nem látunk belőle mást, mint amit 
már Freud is leírt az apafigurával kapcsolatban, Ő a törvény, a világot össze-
tartó hatalom, erő. 2.) De megjelenik egy másik oldala is ennek a szobormód, 
idolszerű alaknak, ez pedig a szülők véletlenül és titokban meglesett szeret-
kezése alkalmával megnyilvánuló – a rendező ezt még ki is hangsúlyozza a 
szeretkezők pozíciójával – agresszív és egyértelműen állati.
Oscarnak az anyjához való viszonya ezzel szemben teljesen pozitív, bár már 
a kora gyerekkori jelenetek felvillantásában is megjelenik az anya irányába 
meglévő erőteljes vonzalom, amit először mintha akadályozni látszana a kis-
testvér megérkezése, majd ez lassan átalakul azáltal, hogy kialakul benne a 
kép, egyszer majd Ő veszi át az apa helyét, és akkor Ő lesz az, akinek vigyáz-
nia kell a testvérére, tehát nem jelent akadályt a számára.
Ennek következtében testvérével életre szóló szövetséget kötnek, eszerint is 
viselkedik a későbbiekben is Oscar, ez lehet a motivációja is arra, hogy Lindát 
Tokióba hozza.
Oscar alapvetően kifelé magabiztos, azt a képet mutatja a környezetének, hogy 
teljesen tudatában van annak, amit tesz, Ő irányítja életét, kézben tart min-
dent. Ezzel szemben mi hamar megtudjuk, hogy bár életkora szerint felnőtt, 
személyiségfejlődésében elakadt korábban és még mindig az a gyermek, aki 
egyfelől lázad apja ellen, másfelől pedig azzal kell megbirkóznia, hogy nincs 
már lehetősége az apja kiiktatására, sőt, a magára hagyatottságot és a vesz-
teséget is neki kell feldolgoznia. Vagyis kétszeresen vesztes helyzetből indul, 
arról nem is beszélve, hogy mindjárt a vágyott anyát is örökre nélkülöznie kell.
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Alex – korábban már említettem, talán Alex az a figura, aki a leginkább ga-
balyítja a történet szálait, miközben úgy tűnik, Ő az, aki legkevésbé akar 
bármit is, azonkívül, hogy közelebb kerüljön Lindához. Egyszerre életművész, 
művész, az élet értelmét kereső elveszett lélek és egyszerű ember. Azokban 
a jelenetekben, amikor Oscart figyelmezteti életvitelének veszélyeire, illetve 
szembesíteni akarja tettei várhatóan végzetes következményeivel, Oscar sze-
mében átveszi az apa szerepét, ezért rögtön teljes mértékű hárítással fogadja 
ezeket a megnyilvánulásait. Ezért is figyelmezteti, hogy ne kezdjen a testvé-
rével, hiszen ahhoz nincs „joga”.
Alex fontos szerepben jelenik meg a filmnek abban a jelenetében, amit a szer-
kesztés alapján Linda álmának foghatunk fel. Ezzel kapcsolatban csak annyi 
kétség merül fel, hogy az álom tartalma alapján inkább lehetne Oscar „álma”, 
mint Lindáé, vagyis itt olyan információkat kapunk, amik az egyértelmű olva-
satot megakadályozzák, helyette csak feltételezéseket alakíthatunk ki, persze 
nem ez az egyetlen ilyen pillanata a filmnek.
Linda álmában Alex úgy jelenik meg, mint ha a köztes létben lévő lélek mellett 
azt a szerepet töltené be, amit annak idején azok a szerzetesek, akik a halott 
mellett felolvasták a tibeti halottaskönyvet, mint egy útmutatót, használati 
utasítást adva a még a földtől el nem szakadt léleknek, aki keresi a legjobb 
utat magának.
Így Alex is tanácsokat ad Oscarnak: Elégettek, mi? Keresd meg a hamvaidat! 
Emlékezz! 

Victor – Oscar történetének fontos figurája, ha csak „véletlenül” is, hiszen Ő 
az, aki bosszúból feladja Oscart a rendőrségnek, és ezzel közvetetten a halá-
lát okozza. Kettejük között a barátság és az üzleti kapcsolat furcsa keveréke 
alakul ki, azonban a film némely utalásából arra is következtethetünk, hogy 
Victor talán szeretett volna ennél „komolyabb” kapcsolatot kettejük között, és 
az igazi problémát nem is az jelentette, hogy Victor anyjának szeretője lett 
Oscar, hanem, hogy Oscart a nők érdeklik egyáltalán.
Victor apja ismét hozza azokat a hatalmi- és nemi struktúrákat, amiket az 
egész filmbeli, felépített világrendszer alapjának is tekinthetünk, ahogy saját 
fennálló világrendünk is ezeket vallja magáénak.

Bruno – Oscar történetének furcsa, de fontos szereplője. Homoszexualitása 
talán azt a gyerekkori állapotot tartotta fenn, amiben az egyneműek szoros 
összetartozása, összetartása adja a saját világ kereteit. Azzal, hogy kijelenti 
Oscarnak, hasonlítanak egymásra, van bennük valami közös, mintegy emlé-
kezteti Oscart erre az állapotra, bejelenti egyfajta igényét Oscar „visszatéré-
sére”.
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Mario – Annak az információnak a hiányában, hogy a Mario egy átlagos japán 
férfinév, joggal gondolhatnánk, hogy egy olasz maffiózó arcról van szó, amikor 
még megjelenése előtt beszélnek róla. Azonban a megjelenésével sem válto-
zik szinte semmit szerepköre, hiszen pontosan azokat a viselkedési formákat 
hozza, ami egy már „kolonializálódott bennszülöttől” elvárható. Pontosan úgy 
bánik a nőkkel és úgy viselkedik a vetélytársnak, vagy legalábbis „probléma-
ként” megjelenő férfi szereplővel (Oscar).

Női szereplők

Linda – talán a legjellemzőbb az a kép, ahogyan megjelenik a tokiói re-
pülőtéren, kezében a gyerekkorából megmaradt macival. Nem csak a maci 
maradt meg, de Linda is „megmaradt” a gyerek-én állapotában. Ezt később 
több jelenetben is alátámasztja viselkedésével. Próbálkozása, hogy Oscarral 
ketten élnek majd együtt a kis lakásban és Ő majd gondot visel a testvérére, 
tulajdonképpen csak annyi ideig működik, mint egy gyermeki szerepjátékban. 
Alkalmatlan arra, hogy ezt a szerepet komolyan, a valóságban is betöltse. 
Néha még annak az érzése is elfog minket nézőként, hogy az emlékképekben 
megjelenő gyermek Linda határozottabb, nagyobb akaraterővel rendelkező 
személyiség, mint a felnőtt Linda. 
Jellemző a férfiakkal való kapcsolata is: Mario teljes mértékben csak kihasz-
nálja, és amikor már problémát jelent neki, szakít vele. Eközben Linda számára 
Mario a „komoly” kapcsolat, a felnőttségének bizonyítéka, aminek a vége merő 
kiábrándultság és egy abortusz. Innen egyértelmű visszamenekülés az Alexhez 
fordulása. Alex bizonyos mértékben egyfajta apakép Linda számára, még ha 
ezt nem is vallja be, sőt, a történet elején még Ő figyelmezteti Oscar-t, hogy 
Alex csak kihasználja őt, először drogost csinál belőle, majd buddhistát.

Victor anyja – a másik női szereplő, akinek tényleges szerepe van a dolgok 
alakulásában. Önállóságát tekintve viszont semmi jelentőset nem mondha-
tunk. Egy Oscarral közös családi vacsora során férje elmeséli találkozásuk 
történetét: amikor Victor apja Tokióba érkezett egy go-go bárban látta meg a 
nőt először, aki ott dolgozott, mint táncos. Összeismerkedtek, majd összehá-
zasodtak. Az apa kommunikációjából ítélve azóta sem változott viselkedése, 
vagyis vélhetően „modern, nyitott házasságban” élnek, de legalábbis a férfit 
biztos megilleti egy kis szórakozás. Ami a nőt már nem, bár Victor anyja így 
gondolja, amikor elcsábítja Oscart és viszonyt kezd vele. Miután a titok kipat-
tan, valószínűleg ismét a férfi által uralt cselekvési térbe korlátozódik élete, 
háztartásbeliként tengetheti napjait továbbra is.
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Japánok („bennszülöttek”)

A korábban már felvázolt értelmezésnek, valamint a filmben található világ 
szimbolikus felépítésének alátámasztására a legjobb példa a filmben bemuta-
tott „bennszülöttek” megjelenítése, karaktereik ábrázolása. 

A legtöbb jelenetben nem játszanak említésre méltó szerepet, inkább a mi-
liőábrázoláshoz van rájuk szükség. Ilyen értelemben jelennek meg Alex la-
kótársai, vagy a sztriptíz bár alkalmazottjai is. A másik megközelítés, amikor 
valamilyen fajta hatalmi viszonyrendszerben jelennek meg a szereplők, ez 
már sokkal érdekesebb a számunkra, már csak a posztkolonialista megköze-
lítés miatt is.
Az egyik ilyen fontos jelenet Oscar üzletelése Brunó lakásán. Brunó mellett 
egy félmeztelen japán férfi hever a kanapén teljes öntudatlanságban, amit 
még Brunó meg is tetéztet néhány szippantás kokainnal. Magyarázatul csu-
pán annyit közöl, hogy szegény fiú egész éjjel anyuci után sírt. 
A hatalmi viszonyok itt egyértelműek: Brunó az, aki az ellenőrzést és az irá-
nyítást is képviseli a másik felett, hiszen az nem képes a saját érdekeinek 
képviseletére.
A másik típusú jelenetek, ahol a japánok jelennek meg, mint a hatalom bir-
tokosai. Ezekben a jelenetekben tökéletesen bemutatásra kerül, hogy milyen 
félelmek táplálják a posztkolonialista hatalmi struktúrák fenntartása iránti 
erőfeszítéseket. 
Az első ilyen jelenet Oscar halála: a szórakozóhelyen, ahol Oscar találkozik 
Victorral, hogy kábítószert adjon el neki, hirtelen megjelennek a rendőrök. 
Oscar bemenekül a wc-be és próbálja eltűntetni a nála lévő tablettákat. Eköz-
ben kintről a rendőrök ordibálnak neki és ütik az ajtót. Oscar először arra 
próbál hivatkozni, hogy ő külföldi és értesítsék a követséget, majd szorult 
helyzetében azt kiabálja, hogy ne jöjjenek a közelébe, mert fegyver van nála. 
Válaszul néhány pillanattal később az ajtón keresztül lelövik.
Amennyiben egy hasonló jelenet, egy az Egyesült Államokban játszódó film-
ben zajlik le, teljesen elfogadhatónak látnánk a rendőröket fegyverrel fenye-
gető lelövését. Jelen esetben több alkalommal is negatív minősítést kap a 
japán rendőrség eljárása. Először Alex mondja el úgy a történetet, hogy a 
rendőrök egyszer csak lelőtték Oscart, utána pedig Linda kifakadásában hall-
hatjuk, hogy bár nem volt Oscarnál fegyver, lelőtték és senki nem tesz sem-
mit, hogy hagyhatják ezt.

Összegezve, ha a hatalom olyanok kezébe kerül, akikről már korábban megál-
lapítottuk, hogy nem képesek még a saját érdekeik képviseletére sem, akkor 
számolnunk kell a következményekkel. Ezt erősíti Oscar és Mario összetűzése 
is: amikor Mario rajtakapja Oscart azon, hogy a táncos lányoknak kínál drogot, 
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kitiltja a bárból. A helyzet hasonló: az a Mario, akinek „megengedte” Oscar, 
hogy a testvérével kapcsolatba kerüljön, most egyszerűen kidobja. Ilyenek 
ezek a „bennszülöttek”, az ember jót tesz velük, majd a kezébe harapnak kö-
szönet helyett. 

Láthatjuk, hogy a film minden részletében tökéletesen megfelel azoknak a 
nyugat által konstruált szabályoknak és virtuális képeknek, amelyek alapve-
tően jellemzik a posztkolonialista diskurzust.

A geográfia helyszínt felváltja egy virtuálisan konstruált Tokió, ahol a gyar-
matosító vágyak alapján egyszerűsödik le mind a térnek, mind a benne meg-
valósuló rendnek a részletei. Ebben a virtuális, bekebelezésre váró térben 
a térhez kapcsolódó helyiek szerepe nem is lehet más, mint díszletként és 
statisztaként hozzájárulni és megfelelni a teremtő képzelet által elvárt funk-
cióknak. Ha mégis hiba kerülne a rendszerbe és a megengedhetőnél több ha-
talom kerül át a másik oldalra, akkor sajnos kellemetlen következményekkel 
kell számolnia a virtuális teret meghódítani akaró felfedezőnek. Természete-
sen ezek az esetek csak még inkább megerősítik azt az alaptételt, miszerint 
a felfedező – nyugati ember – mindenképpen felsőbbrendű és ezért neki kell 
minden hatalommal rendelkeznie, hiszen pontosan tudja, hogy mikor mit kell 
kezdenie a hatalommal és kivel szemben kell azt használnia. 
Ebben a struktúrában meghatározó szerepe csak egy férfinak, csak egy fe-
hér férfinak lehet, mindenki más számára csak másodlagos, kiszolgáló szerep 
lehetséges. Legyen szó akár a saját testvérünkről, vagy a másik csoporthoz 
tartozó egyedekről. A két csoport között – gyarmatosítók és gyarmatosítot-
tak – nem lehetséges semmilyen együttműködés, mivel alapvetően az egész 
rendszer arra épül, hogy az egyik csoport felsőbbrendűsége és hatalma által 
lesz a másik csoport alávetett és irányított. Így nincs lehetőség a két csoport 
tagjai közötti szerelmi viszonyra sem, mert ha az abban részt vevő egyedek 
nem is érzik annak eleve elvetélt voltát, amikor a pillanat bekövetkezik, leg-
feljebb művi vetélés útján kell véget vetni a kapcsolatnak. Amikor már meg-
történt a baj, pontosan látszik, hogy mi a valóság és nem kápráztathatja el a 
szemét holmi szerelmi ábrándozás.

A film által bemutatott gondolati struktúrák nagymértékben táplálkoznak 
azokból a pszichés meghatározottságokból, melyek főleg Oscar és Linda sze-
mélyiségét és fejlődésének alakulását jellemzik. Hogy ezek mennyire jelentő-
sek, arra talán elegendő példa a Deleuze-Guattari alkotópáros által már 1972-
ben az Anti-Ödipusz című korszakalkotó könyvükben megfogalmazottak.
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Koncepciójuk szerint az Ödipusz-komplexus a társadalom általános szintjén 
is működik, ami a tekintélyelv-gátlás erőtengely mentén kialakuló struktúrát 
eredményez. A vágy gépezetét az Ödipusz-komplexus által generált mecha-
nizmusok blokkolják. Hiába Freud felfedezése, mivel az Ödipusz-komplexusban 
nem látta meg a társadalmi elnyomás ideológiai eszközét, így azt az egyén 
fejlődésének normális állomásának könyvelte el, ezzel segítve annak kon-
zekvens elfojtását. Az eredmény: a pszichoterápiás intézményrendszer is a 
társadalmi elnyomóhatalom eszközévé vált, annak felszámolása helyett. Aho-
gyan a vágy is társadalmi produktum, úgy nem létezik individuális képzelet 
sem, csak társadalmi.

A film fináléja, egy korábbi jelenetben elbeszélt vágykép „képzeletbeli megvaló-
sulása”, amelyben egy love hotel szobáiban Oscar minden ismerőse – vagy úgy 
is fogalmazhatnánk, hogy a történet kulcsszereplői – kapcsolódnak a szexualitás 
gépezetének valamilyen INPUT nyílására. 
A felvillanó jelenet-képeket Linda és Alex szeretkezése zárja. Az Oscar által 
„megfigyelt” jelenetben Oscar szellemi „jelenléte” által nem csak megfigyelő, de 
résztvevő, sőt az emlékképek síkjának bemosódása révén Oscar végül is saját 
anyjával szeretkezik. Ez utóbbival kapcsolatban meg kell említeni, hogy a rende-
ző gondoskodott arról, hogy ne legyen egyértelmű, hogy az újjászületésként fel-
fogható és bemutatott születés jelenetben végül is Linda, vagy Oscar édesanyja 
látható, hiszen a „csecsemő” homályos látása miatt, nem vehető ki az anya arca. 

Az ödipális erőtér ennek ellenére működik, de ekkor már nem ez izgat minket, hanem 
a film „csattanója”, amikor is megjelenik a főcím „második” része: a „THE VOID” felirat.
Ezzel mintegy beteljesítve azt a korábbi gondolatmenetet, amiben a reinkarnáció ered-
ménye visszatérés ebbe a sivár világba, ahol újra kezdődnek szenvedéseink, míg csak 
fel nem ismerjük a világ valódi mibenlétét a virtuális, képzeletbeli, vágyaktól deformált 
maketten túl!
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