
Az An gyal szív vé ge fe lé a fõ sze rep lõ Harry
Angel ma gán nyo mo zót (Mickey Rourke) egy New
Orleans-i ka to li kus temp lom ba ren de li meg bí zó ja,
Louis Cyphre (Robert de Niro), aki vagy ma ga az
ör dög, vagy an nak ad ja ki ma gát. Ami kor Cyphre
fi gyel mez te ti Angelt az il len dõ nyelv hasz ná lat ra,
ar ra utal va, hogy még is csak temp lom ban van nak,
Angel így fe lel: „Igen, temp lom ban va gyunk. Ha -
nem mon dok én ma gá nak va la mit: na gyon sok a
val lás eb ben az egész ügy ben. Én ezt nem ér tem.
És ron da az egész.” Ami kor egy újabb ká rom ko dás
után Cyphre megint fi gyel mez te ti, Angel így fe lel:
„le sza rom, hogy temp lom ban va gyunk. Utá lom a
temp lo mo kat. Ki ráz tõ lük a hi deg.” Cyphre meg -
kér de zi: „Ön ate is ta, Mr. Angel?” Mi re Angel:
„Brooklyni va gyok.” A „Brooklyni va gyok” mon -
dat szin te ref rén sze rû en is mét lõ dik: Angel min dig
e szá má ra ma gá tól ér te tõ dõ ön azo no sí tás ré vén
jel zi, hogy õ a ra ci o na li tás, a jó zan ész szkep ti kus
és vi lá gi kép vi se lõ je, s így sem mi kö ze sincs sem
ba bo na ság hoz, sem vuduhoz, sem sem mi fé le hi -
va ta los val lás hoz. A „Brooklyni va gyok” ki té tel hi -
va tott je lez ni Angel érint he tet len sé gét – más szó -
val hübriszét. 

A fõ sze rep lõ érint he tet len sé ge azon ban nem
víz hat lan: nem csak a temp lom ban ráz za ki a hi deg
(gives me the creeps), de Cyphre kö zel sé gé be már
a leg el sõ je le net ben is be le bor zong. Azok ban a
„ki esett” idõ sza ka szok ban, ame lyek ben a gyil kos -
sá gok tör tén nek, Angelt lá to má sok gyöt rik, ame -
lyek össze kap csol ják az erõ sza kot a ka to li kus val -
lás kel lé ke i vel (s ezt erõ sí ti fel az or go na ze ne): Dr.
Fowler ha lá lá nak pil la na tá ban Angel pél dá ul két
Bib li át ol va só apá cát lát. Mind ez ar ra utal, hogy az 2014/3

...az el foj tott, 
meg ha lad ni vélt 
transz cen dens di men zió
és szem lé let mód épp 
el foj tott sá ga okán 
dé mo ni ként tér vissza,
akár csak a gó ti kus 
iro da lom ban vagy a 
hu sza dik szá za di 
ör dög re gé nyek ben...
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An gyal szív ben ma ga a val lás vá lik fre u di ér te lem ben is hát bor zon ga tó vá, és épp
azért ijesz tõ, mert na gyon is is me rõs. A film (és az alap já ul szol gá ló re gény) azok nak
a mû vek nek a so rá ba il lesz ke dik, ame lyek a modernitás és az el vesz tett transz cen -
den cia vi szo nyá val fog lal koz nak: az el foj tott, meg ha lad ni vélt transz cen dens di men -
zió és szem lé let mód épp el foj tott sá ga okán dé mo ni ként tér vissza, akár csak a gó ti -
kus iro da lom ban vagy a hu sza dik szá za di ör dög re gé nyek ben, Louis Cyphre pe dig
nem is oly tá vo li ro ko na Wolandnak és A Karamazov test vé rek ben, a Dok tor
Faustusban vagy John Gardner Sunlight Dialogues („Nap fény-pár be szé dek”) cí mû re -
gé nyé ben sze rep lõ ör dög ala kok nak. Még pon to sab ban fo gal maz va: az An gyal szív a
gó ti kus és horrorirodalom és -film hát bor zon ga tó ha tá sá nak alap ve tõ for rá sát, a tes -
tet, a men tá lis te vé keny ség ál tal el foj tott szer ves élet „vissza té ré sét”1 össze kap csol ja
a val lás vissza té ré sé vel. 

Alan Parker 1987-es An gyal szí ve, amely William Hjortsberg 1979-ben meg je lent
Falling Angel cí mû re gé nyé nek2 adap tá ci ó ja, te kint he tõ misz ti kus thrillernek, me ta -
fi zi kus kri mi nek, sõt hor ror film ként is em le ge tik.3 Jack Morgan an nak a sze rin te sa -
já to san ame ri kai almûfajnak a pél dá ja ként lát ja, amely ben a bûn(tett) gó ti kus, hor-
rorisztikus vo ná so kat ölt.4 Eb ben az írás ban a mi to ló gi ai uta lá sok fel fej té se ré vén a
bûn „gó ti kus sá” vá lá sá nak oka it vizs gá lom, azt, hogy mi lyen sze re pet ját szik a film -
ben – és az alap já ul szol gá ló re gény ben – a ter mé szet fö löt ti, me ta fi zi kai di men zió, és
hogy Parker film je ho gyan gon dol ko zik a val lás ról mint az alteritással va ló kap cso -
lat fel vé tel te re pé rõl. 

A film két szer kez dõ dik, ek ként he lyez ve egy más ra a me ta fi zi kai és a „va ló sá -
gos”, az éj sza kai és a nap pa li tör té ne tet és szín te ret. A nyi tó kreditek alatt lát ha tó,
szin te klip sze rû en kü lön ál ló kép sor a klasszi kus noir hely szí nét, az ame ri kai nagy -
vá rost vál toz tat ja nyíl tan al le go ri kus tér ré: az al só né zõ pont ból fény ké pe zett, kí sér -
te ti e sen meg vi lá gí tott ké pe ken az el ha gya tott si ká tor ból a csa tor na fe de le ket, a ku ká -
kat, a fen ti sö tét ség be ve szõ tûz lép csõ ket lát juk, va la mint kó bor ku tyá kat és macs ká -
kat, egy ti tok za tos, tá vo zó fér fi ala kot, és egy holt tes tet, ame lyet azon ban a kép so rok
nem a szo ká sos mó don áb rá zol nak: a hul la nem bûn ügyi rej tély, ha nem en nek a vi -
lág nak a ré sze, a kó bor ku tya ál tal meg vizs gált tár gyak egyi ke, ugyan olyan hul la dék,
mint a ku kák tar tal ma. A film nem is te szi fel az ál do zat tal kap cso la tos kér dést: csak
a holt test van, amely már eb be a vi lág ba tar to zik, és a film egé sze nem is lé te sít nar -
ra tív kap cso la tot a nyi tó je le net tel – va gyis a fõ rej tély nem kap cso ló dik a holt test hez.
A kap cso lat más szin ten jön lét re – fõ ként ha a bot já ra tá masz kod va tá vo zó fér fit Lu -
ci fer rel azo no sít juk. A nyi tó je le net szín te re az al vi lág mint a ki se lej te zett dol gok
gyûj tõ he lye és mint po kol: a csa tor nák ból fel tö rõ gõz pá ra, a sem mi be tû nõ tûz lép -
csõk lát vá nya egy ér tel mû en az „oda lent” kép ze tét és ér ze tét kel tik. 

A film má so dik kez de te a nap pa li: a fel irat pon to san meg ad ja a he lyet és az idõt
(New York, 1955), mi köz ben a la tya kos-ha vas New York-i ut cán szem mel lát ha tó an
ott ho no san moz gó Harry Angelt lát juk iro dá ja fe lé kö ze led ni. A film ze ne el hall gat,
és az ut ca za ját hall juk: az ide ge nek vá ro sá ban zsi dó si ra tó éne ket – az iro da be já ra -
ta mel let ti fel irat is hé ber. A tét a két vi lág kö zöt ti kap cso lat, s ezen az sem vál toz -
tat, hogy a rej tély nek ra ci o ná lis, a transz cen dens szfé rát fi gyel men kí vül ha gyó meg -
ol dá sa is le het sé ges. 

A film annyi ban min den kép pen Hjortsberg egyéb ként kö ze pes re gé nyét kö ve ti,
hogy a hard-boiled vagy noir szü zsé be nem egy sze rû en a kri mi oedipusi alap mí to -
szát il lesz ti vissza, de össze is kap csol ja azt Fa ust tör té ne té vel. Johnny Favorite (ere -
de ti leg Jonathan Liebling) nem más, mint Johannes Faustus, a tör té net pe dig a Sá -
tán nal kö tött szer zõ dés újabb vál to za ta. Johnny Favorite sztár akart len ni, s en nek ér -
de ké ben el ad ta a lel két az ör dög nek, aki a tör té net kez de tén, 12 év el tel té vel meg je -
le nik, hogy kö ve tel je, ami jár ne ki: Favorite lel két. A misz ti kus-ter mé szet fö löt ti fik -66
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ció sze rint Favorite úgy akart túl jár ni az ör dög eszén, hogy 1943-ban meg ölt egy fi a -
tal ka to nát, Harry Angelt, le nyel te an nak szí vét, és az óta Angel el lo pott iden ti tá sá -
val és em lé ke i vel (va la mint a há bo rús se be sü lés után mû vi úton át vál toz ta tott arc -
cal) éli to vább az éle tét, ma gán nyo mo zó ként. Az ame ri kai re gény rõl írott klasszi kus -
sá vált köny vé ben Leslie Fiedler ír a Fa ust-mí tosz és az „ame ri kai mí tosz” kü lö nös
ha son ló sá gá ról: „Kö zös ben nük a re mény, hogy min den ha tár és kor lá to zás át tör he -
tõ, hogy el ér he tõ a tö ké le tes sza bad ság nak az a he lye, ahol bün tet le nül le het
(el)tagadni a bûn beesést”,5 va gyis azt, hogy az em ber nem tel je sen ura ön ma gá nak,
hogy más tól kap ta lé tét. 

Ezen a pon ton ér össze a Fa ust-mí tosz nem csak az ame ri kai mí tosszal, de
Oedipus mí to szá val is, hi szen Oedipus az, aki is te ni se gít ség nél kül fej tet te meg a
Szfinx ta lá nyát. Louis Cyphre, va gyis Lu ci fer ter mé sze te sen épp Harry Angelt, ezt a
mûfajtipikusan ma gá nyos noir de tek tí vet bíz za meg Favorite fel ku ta tá sá val, aki nek a
film ben még a la ká sát, a sze mé lyes te rét sem lát juk, akit csak az ér de kel, hogy vé gé -
re jár jon az ak tu á lis ügy nek, s aki eh hez nem ri ad vissza a tör vény sze gés tõl sem. A
fik ció sze rint õ nem más, mint Johnny Favorite, a két sze re sen grá nát nyo má sos ka to -
na, aki egy má sik em ber ho má lyo san fel sej lõ múlt já ból él (ér de kes, hogy a re gény -
ben Angel, aki a sa ját múlt ját alig ké pes fel idéz ni, min dent tud New York múlt já ról).
Angel fel ke res min den kit, akik is mer het ték Favorite-et, de a ta núk sor ra vé res, ri tu -
á lis nak tû nõ gyil kos sá gok ál do za tai lesz nek. A tör té net vé gé re ki ala kul egy faj ta meg -
ol dás: az Angelben la kó Johnny öl te meg mind azo kat, akik el ve zet het né nek hoz zá.
Ez azon ban csak az egyik le het sé ges ver zió (no ha a film mint ha a misz ti kus meg ol -
dást ré sze sí te né elõny ben, nem iga zít el egy ér tel mû en: Louis Cyphre uj ján lát juk vi -
szont Dr. Fowler sátánista gyû rû jét, amely csak a gyil kos nál le het). Meg ol dás le het
az is, ha az egész szcenáriót – a ter mé szet fö löt ti ele mek kel együtt – egy grá nát nyo -
má sos ka to na pszi cho ti kus fan tá zia vi lá ga ként ér tel mez zük: Angel ki ta lál ja ma gá nak
mind Lu ci fer, mind Johnny Favorite alak ját. A kór há zi lá to ga tás elõtt pél dá ul Angel
ki nyit ja a tás ká ját, amely ben össze haj to ga tott új sá got lá tunk egy szem üve ges nõ ké -
pé vel, aki a meg té vesz té sig ha son lít a kö vet ke zõ je le net ben sze rep lõ re cep ci ós nõ -
vér hez. El kép zel he tõ ra ci o ná lis meg ol dás is: pél dá ul az, hogy a ma gát Sá tán nak ki -
adó ügy fél vé gez ni akart né hány em ber rel, és ter vé hez ki ta lál ta ezt a ba rok kos fik ci -
ót Johnny Favorite-rõl: eb ben az eset ben Harry Angel ál do zat, aki a tör té net vé gé re
ment he tet le nül be le ga ba lyo dik a meg bí zó ja ál tal szõtt szá lak ba, és más va la ki bû ne -
i ért bûn hõ dik. 

Adott te hát az oedipusi szcenárió: a fõ hõs nem egy sze rû en ön ma ga után nyo moz,
de a nyo mo zás so rán olyan tu dás ra tesz szert, amely szét rom bol ja iden ti tá sát és ön -
ma gá ról va ló tu dá sát is. Nem vé let len, hogy a re gény mot tó ja Tiresias mon da ta – a
film ben Lu ci fer szá já ból hang zik el: „Mily ret te ne tes a tu dás, amely bõl sem mi jó
nem szár ma zik”.6 A mí to szi uta lá sok so ra (Angel iro dá já nak el ne ve zé se Crossroads,
va gyis „Ke reszt út”) nem egy sze rû en ékít mény, és nem is csak annyit je lent, hogy a
nyo mo zás tét je a de tek tív iden ti tá sa. A tét nem, vagy csak rész ben lé lek ta ni (ahogy
mond juk Alain Robbe-Grillet Radírokjában). Pár hu zam in kább James Hogg 1824-es
The Confessions of a Justified Sinner („Egy Is ten ál tal iga zolt bû nös val lo má sai”) cí -
mû õskri mi jé vel kí nál ko zik: mind va ló di le he tõ ség ként szá mol az alteritásnak az
em be ri vi lág ban va ló meg tes te sü lé sé vel: Angel/Favorite lá nyá nak, aki vel a fõ sze rep -
lõ vér fer tõ zõ vi szonyt kezd, nem vé let le nül Epiphany Proudfoot, va gyis „Epi fá nia
Büszkeláb-Oedipus” a ne ve. Az oedipusi sze re pek és att ri bú tu mok ugyan ak kor nem
oszt ha tók le a sze rep lõk kö zött: a jós nõ (Favorite egy ko ri meny asszo nya) Margaret
Krusemark egy szer re Iokaste, Tiresias és Sybilla: az õ la ká sá ban áll a tripódus, a há -
rom lá bú áll vány (130)7; Laios alak ja hi ány zik, és Kreon sem azo no sít ha tó a rend -
õrök kel, még ak kor sem, ha egyi kü ket Deimosnak hív ják (õ volt a fé le lem egyik is te -
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ne a gö rög mi to ló gi á ban). A Szfinx sze re pét Lu ci fer (a Cyphre rejt je let is je lent) és
ma ga Angel/Favorite játssza, aki hib rid ször nye teg nek ne ve zi ma gát (240).  

A film vé gig ha lad a bi zony ta lan iden ti tás ob li gát ké pi jel zé se in (ho má lyos üve -
gen tú li, el mo só dott arc vo nás ok, szét ha sadt tü kör be né zõ fõ sze rep lõ), és el jut az
oedipusi mon dat – „Tu dom, ki va gyok” – ra di ká lis két ér tel mû sé gé ig. Angel egy fe lõl
biz tos ben ne, hogy õ „Harry Angel”, más fe lõl vi szont, ami kor utol já ra ej ti ki a mon -
da tot, tud ja, hogy „õ az, aki el kö vet te mind ezt”: Oedipus út ját jár ja vé gig. Angel már
a nyo mo zás so rán oedipusian rög esz més el szánt ság gal dol go zik az ügyön („Sem mi
nem aka dá lyoz hat meg ben ne, hogy meg tud jam az igaz sá got” [145]), pél dá ul ami kor
éle tét koc káz tat va a fel hõ kar co ló ab la kát mos sa, csak hogy ki hall gat has son egy be -
szél ge tést. Még is ab ban kö ve ti leg in kább Oedipust, hogy egy pon ton õ is an nak el le -
né re sa ját ja ként vál lal ja a lu ci fe ri cse lek mény bõl, a so ro zat gyil kos ság ból ön ma ga
szá má ra ki raj zo ló dó ön azo nos sá got, sa ját Johnny Favorite-ságát, hogy bû nös sé ge
nem bi zo nyí tott. Ami kor Oedipus Szo phok lész tra gé di á já ban „vál lal ja” azo nos sá gát,
s ez zel az apa gyil kos ság és a vér fer tõ zés vád ját, már nem ér dek li a nyo mo zás, az
„igaz ság”, csak az, hogy mi u tán fel is mer te ön ma gát a bû nös Oedipusban, a mí to szi
tör té net vé gig fus sa a sa ját lo gi ká ját, s õ vég leg el fog lal ja a szá má ra ki je lölt he lyet a
szim bo li kus rend ben. 

A leg fon to sabb moz za nat e te kin tet ben a gyil kos sá gok mo ti vá ci ó ja. Ami kor Angel
„öl”, az ál do za tok nagy ré sze már min dent el mon dott, amit tu dott. Akár a tu dás vá -
gyá ban túl buz gó Angel a gyil kos, akát Favorite, a gyil kos sá gok tu laj don kép pen nem
vál toz tat nak a meg sze rez he tõ tu dás mennyi sé gén; Angel mint ha olyas mit akarna
meg tud ni tõ lük, amit nem tud nak, nem tud hat nak (Dr. Fowler és a ze nész Toots
Sweet sem mi kép pen); olyas mit akar a szó szo ros ér te lem ben ki szed ni be lõ lük, ami
már nem el mond ha tó, a test be van ír va. S épp ezért van az, hogy a meg szer zett tu -
dás ma ga a gyil kos ság: er re de rül fény a nyo mo zás so rán. A nyo mo zás ered mé nye a
négy gyil kos ság, és még va la mi: Angel tu dá sa, amely re más ként nem te he tett vol na
szert, hi szen a nyo mo zás so rán lett az zá a ször nye teg gé, amely után nyo moz nia kel -
le ne. Lu ci fer – ha el fo gad juk a ter mé szet fö löt ti szü zsét – ter mé sze te sen már tud ja
azt, ami nek ki nyo mo zá sá val Angelt meg bíz za (õ Tiresias, aki már tud ja a meg ol dást),
s csak azért bíz za meg Angelt a nyo mo zás sal, hogy az ne kí vül rõl, kül sõ tu dás ként
tud jon meg va la mit ön ma gá ról, ha nem be lül rõl: a gyil kos sá gok je len tik a tu dást,
nem pe dig a meg fej té sük, amely má sod la gos. 

Fo gal maz ha tunk ta lán úgy, hogy a Fa ust-tör té net mint egy fe dõ tör té net ként szol -
gál az Oidipus-történet mel lé, a gyil kos sá gok ré vén szer zett tu dás és (ön)ismeret
szupp le men tu ma: a nyo mo zás so rán szer zett tu dás gyil kos sá gok ban tes te sül meg, és
nem más ról ad hírt, mint a fa us ti szcenárióról, az alteritás je len lé té rõl mind ab ban,
amit te szünk, ar ról, hogy „so ha nem cse le ked he tünk tel je sen egye dül”.8

A fel tárt bel sõ más ság, alteritás ugyan ak kor a „brooklyni” Angel szá má ra csak dé -
mo ni ként je len het meg. Ez a moz za nat vissza ve zet ben nün ket az Oedipus-
mítoszhoz és a val lás sze re pé hez. Jean-Joseph Goux sze rint Oedipus tör té ne te de vi -
áns mí tosz, il let ve a de vi an cia mí to sza, amely je len tõs pon to kon kü lön bö zik a gö rög
mi to ló gia hõsnarratíváitól: más hõ sök tõl el té rõ en Oedipus nem áll ki fi zi kai pró ba -
té telt (hi szen „csak ” egy fel ad ványt fejt meg), és szin tén ki hagy ja a nõi-anyai
khtonikus ször nye teg gel va ló küz del met, va gyis Goux Fre ud dal szem ben úgy vé le -
ke dik, hogy Oedipus mí to sza nem a „nor má lis” szub jek tum fej lõ dést tes te sí ti meg.9

Ha el fo gad juk mind Goux vé le ke dé sét, mind azt, amit Kal már György mond, mi sze -
rint a hor ror film olyan tér, „ahol a „»helyes« vagy »normális« iden ti tás le he tet len sé -
gé nek drá má ja ját szó dik,”10 azt mond hat nánk, hogy Parker film je a gó ti kus iro da lom
(és a hor ror film) paradigmatikus tör té ne tét ta lál ja meg Oedipusban.  
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Angel konk rét „abnormalitásának” mi ben lét éhez a film val lá si uta lá sa i nak vizs -
gá la ta vi het kö ze lebb. Hjortsberg re gé nye Harry Angel szét hul lá sát és Johnny
Favorite-ként va ló „új já szü le té sét” nagy hét re te szi, és a tör té net Hús vét hét fõ jén zá -
rul. No ha Parker film je nem konk re ti zál ja az idõ pon tot, gon do san ügyel rá, hogy a
ka to li kus iko nok majd nem ugyan olyan gyak ran buk kan ja nak fel a hát tér ben, mint a
sok je len té sû ven ti lá tor: pél dá ul ami kor Angel egy New Orleans-i presszó ból te le fo -
nál, vé gig ott lát juk mö göt te a szí nes val lá sos szob rot, de Toots Sweet szo bá já ban is
le ve rik a Ma don na-fi gu rát du la ko dás köz ben. 

A ka to li kus ele mek hang sú lyos je len lé te ko ránt sem ide gen a gó ti kus ha gyo mány -
tól: a ka to li ciz mus ritualisztikus, lát vá nyos ele me i nek, martirológiájának gó ti kus -
ként va ló új ra kép ze lé se már a do mi nán san pro tes táns klasszi kus gó ti kus iro da lom -
nak is (Radcliffe, Lewis, Maturin, LeFanu, Stoker mû ve i nek) egyik vissza té rõ to po -
sza volt.11 Brooklyni szem mel a re lik vi ák, szen tek tes ti ma rad vá nya i nak imá dá sá ban
va ló ban ta lál ha tunk gó ti kus vo ná so kat, és fon tos, hogy ezek a vo ná sok több nyi re a
test, a tes ti ség hang sú lyo zott, nem csak me ta fo ri kus jelenlétéval kap cso la to sak. A ka -
to li kus val lás vi lá gá nak igé zõ ha tá sát Camille Paglia ab ban lát ja, hogy a pro tes tan tiz -
mus és a fel vi lá go so dás ál tal uralt eu ró pai modernitás a ka to li ciz mus hoz köti a lát -
vány köz pon tú po gány ság to vább élé sét: „vér, kín zás, ön kí vü let, könnyek... ha tás va -
dász és lát vá nyos szen zá ció haj há szás”.12 Mint ha a ka to li ciz mus – foly tat ja Paglia –,
amely több po gány sá got ol vasz tott ma gá ba, mint amit a pro tes tan tiz mus he lyén va -
ló nak tart, job ban meg ér te né a ke resz tény ség elõt ti dis kur zu so kat – és ép pen ezért
(mint pél dá ul a Drakulában) ha tá so sabb nak is bi zo nyul a sö tét erõk kel szem ben. 

Az An gyal szív azon ban nem csak a ka to li ciz mus lát vány vi lá gá nak ele me it vi szi
szín re, ha nem több más val lá sét is. Angel és Cyphre el sõ ta lál ko zó já nak hát te re va -
la mi fé le szek ta gyû lé se Har lem ben. Pastor John („Já nos pap”) gyü le ke ze te in kább a
val lás pa ró di á ja (a ve ze tõ szí vük és pénz tár cá juk meg nyi tá sá ra szó lít ja fel hí ve it), de
már a val lá sos ság pusz ta for má ja, az eksz ta ti kus kö zös sé gi ta pasz ta lat is meg idé zi a
köz pon ti ese ményt: Angel meg lát ja, hogy az egyik szo bá ban va la ki épp a fal ra fröcs-
csent vért si kál ja. 

Be szé des moz za na ta a film nek a nar ra tív szem pont ból fe les le ges tö meg je le ne -
tek so ra: mind Har lem ben, mind ké sõbb, New Orleansban szá mos je le net az zal in -
dul, hogy egy cso port épp va la mi fé lig-med dig ün ne pi nek tû nõ te vé keny sé get foly -
tat, amely nek Angel – ahogy a né zõ is – min dig csak kül sõ szem lé lõ je: a rí tu sok és
ün ne pek – ha azok egy ál ta lán – ma gya rá zat és kö vet kez mé nyek nél kül ma rad nak.
Angel leg fel jebb meg za var ja a szer tar tást, mint ab ban a je le net ben, ami kor me ne -
kü lés köz ben le bo rít ja a hí võk vál lán hor do zott Já nos pa pot. Angel ön kí vü le ti pil -
la na tai min dig a dé mo ni re gisz te ré ben je len nek meg, pe dig a film a szub jek tum
fel ol dó dá sá nak, a tes ti ség nek, az ön kí vü let nek, az alteritás ta pasz ta la ta i nak szé les
ská lá ját vi szi szín re a dé mo ni-ijesz tõ tõl a kar ne vá li-ko mi ku sig, a New York-i új évi
nép ün ne pély tõl és a vi dám park vi lá gá tól a vudu-szertartásig. Az evés és a sze xu a -
li tás kar ne vá li, élet igen lõ rí tu sai Angel rém ál ma i ban össze mo sód nak a vér rel és a
gyil kos ság gal; a re gény ben a gyil kos sá gok alatt Angel hang sú lyo san evés sel töl ti el
az idõt (128).  

A ra ci o ná lis, hé zag men tes brooklyni iden ti tás ré se i re más kö rül mé nyek is utal nak,
pél dá ul Angel csir ke fó bi á ja; a ven dég lõi je le net ben Angel sót szór hát ra a vál la fö lött,
ami azt jel zi, hogy ba bo nás. A csir ke fó bia mé lyebb je len té se Angel ne vé vel is kap cso -
lat ban le het, amennyi ben az an gyal és a ma dár kö zött ar cha i kus kap cso lat lé te zik,13 a
ma dár ugyan ak kor a Szfinx egyik al ko tó ele me is; ta lán nem vé let len, hogy az el sõ ál -
do zat épp Dr. Fowler, va gyis „ma da rász”, ahogy az sem, hogy az egyik zá ró je le net ben
Angelnek épp csir kék tö me gén kell át ve re ked nie ma gát, hogy meg me ne kül jön. 

69

2014/3



A film ben a Dél (Louisiana) kez det tõl fog va a csir kék vi lá ga, ide gen, ar cha i kus,
más kép pen multikulturális vi lág, amely ben Angel egy ál ta lán nem ér zi ott hon ma gát.
Hogy a Dél vi lá gá ba be lép hes sen, hogy szem be néz hes sen és meg küzd hes sen az zal,
ami ott vár ja, szük sé ge van a mi ti kus hõ sök nek ki já ró má gi kus vé de lem re, s a film -
ben ezt a sze re pet az a ne vet sé ges orr vé dõ játssza, ame lyet Angel a nap el le ni ol tal -
mul kap, mi e lõtt át lép egy má sik vi lág ba. Az orr vé dõ egy fe lõl iro ni kus uta lás az
oedipusi pro té zis re (a har ma dik láb ra), amely az em ber mint olyan meg ha tá ro zá sá -
nak ré sze, más fe lõl a mi ti kus tör té net ben a nap (pon to sab ban a Nap) el le ni, ha tás ta -
lan nak bi zo nyu ló apotropaikus vé de ke zés, har mad részt vi szont – fõ ként úgy, ahogy
Angel vi se li, szem üveg éhez erõ sít ve – en ged mény az alteritással va ló össze ol va dás
vi lá gá nak, hi szen az orr vé dõ va la mi fé le gro teszk ál arc kez de mény is: lát juk, hogy
Epiphany gyer me ke meg ré mül tõ le, majd Angel pár perc cel ké sõbb já té ko san ez zel
ijeszt ge ti a hely bé li gye re ke ket. Az orr vé dõ, az ál arc va la hol a film ben (és a re gény -
ben) szám ta lan mó don meg idé zett kar ne vá li vi lág fe lé tett gesz tus, Angel „át ala ku lá -
sa” gro teszk, ré misz tõ, kar ne vá li fi gu rá vá.14

Az orr vé dõ Harryre ru há zá sá nak je le ne te más szem pont ból is ér de kes. A mise-
en-scène ki fe je zet ten me ta fi zi kai ma gányt su gall (az el ha gya tott ho mo kos par ton, a
víz és az ég bolt hát te re elõtt Angel és a nyug ágy ban ül dö gé lõ Izzy pár be széd ét
messzi rõl lát juk, az apollóni tisz ta kör vo na lak vi lá ga ez), mi köz ben a „tar ta lom”
vissza fo got tan dionysusi. Izzy – mint el mond ja – az zal töl ti az ide jét, hogy le ha rap -
dál ja a pat ká nyok fe jét, Izzy fe le sé ge pe dig (vissze ret gyó gyí tan dó) de ré kig a ten ger -
ben áll. Angel ci põ ben, öl töny ben pró bál tu da ko zód ni a nõ tõl, mi köz ben el ug rál a
nyal do só hul lá mok elõl. Az asszony egy Johnny Favorite-dalt éne kel a víz ben, s a kö -
vet ke zõ je le net már dé len, Louisianában ját szó dik – bi zo nyos szem pont ból a diony-
susi prin cí pi um ha zá já ban,15 no ha a dionysusi elem leg fel tû nõbb be tü rem ke dé se
már a film leg ele jén meg je le nik: Angelt egy Winesap, va gyis „Bor ne dû” ne vû ügy véd
ke re si, már pe dig en nél dionysusibb ne ve alig ha le het ne an nak az ügy véd nek – va -
gyis an nak a prin cí pi um nak –, amely kap cso lat ba hoz za a „brooklyni” in di vi du a lis -
ta Angelt az alteritással és mind az zal, amit Cyphre alak ja tes te sít meg. 

A ka to li ciz mus a film ben egy fe lõl az alteritással va ló szám ve tés le he tõ sé gét és rí -
tu sa it kí nál ja, más fe lõl azon ban a film mint ha – a po gány vudu meg je le ní té se ré vén
– meg is mé tel né Bataille és má sok ant ro po ló gi ai in dít ta tá sú kri ti ká ját, amely sze rint
a ke resz tény ség meg fe led ke zett a szak rá lis (va gyis „érint he tet len”, a pro fán lé te zés -
tõl el kü lö ní tett) ere den dõ ket tõs sé gé rõl, és a szak rá lis erõ sza kos, vad, tes ti fe lét a
tisz tá ta lan, a go nosz, a dé mo ni ka te gó ri á já ba szám ûz te, a szent fo gal mát a sze mé -
lyes, diszkontinuus, apollóni is te ni iden ti tás hoz köt ve.16

Angel csir ke fó bi á ja sa ját „an gyal sá ga” egy ré szé nek, (madár)testének ta ga dá sa, s
eb ben megint csak Oedipust is mét li, aki nem küzd meg a (nõi) ször nye teg gel, va gyis
nem esik át a ri tu á lis-szim bo li kus meg ha lás és új já szü le tés fo lya ma tán: a fe jét hasz -
nál ja, a rejt vényt fej ti meg, és a Szfinx a mély be ve ti ma gát – Oedipus ezért nem tud
„fel nõ ni”, ezért ma rad nem csak szim bo li kus ér te lem ben az anya be fo lyá sa alatt. A
Szfinx a ha gyo mány sze rint (mint Izzy) ál do za ta i nak fe jét fal ta fel, már pe dig
„Oedipus épp a fe jet nem haj lan dó fel ál doz ni. Oedipus ra ci o ná li san gon dol ko zik,
ref lek tál, és nem en ge di, hogy meg fosszák gon dol ko dó ké pes sé gé tõl. [...] Nem akar ja
el ve szí te ni a fe jét.” Szá má ra a Szfinx fel ad vá nya épp azért meg fejt he tõ, mert nem
hisz a rej té lyek ben, az ok kult je len té sek ben: „nincs a je len tés nek olyan di men zi ó ja,
amely ne len ne fel tár ha tó, nincs olyan fel ad vány, amely is te ni ere de tû, egyet len rej -
tély sem lép het túl azon, ami em be ri ésszel be lát ha tó”.17

Angel brooklyni iden ti tá sa (hübrisze) eb ben a te kin tet ben rész ben Oedipus meg -
is mét lé se: ta gad ja ön ma ga más sá gát, azt, hogy sem mit nem csi ná lunk egye dül, más -
fe lõl ugyan ak kor Angel a tes tet len, ár tat lan, szel le mi lé te zés alak ja is: bûn te len, éte -70
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ri lé te zõ ként te kint az em ber re. Bû ne sa ját bû nös sé gé nek ta ga dá sa, an nak a be lá tás -
nak a ta ga dá sa, hogy az éle tet más tól vesszük el.  
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