
Surányi László 

Ezúttal a nyakazás elmarad 

Erdély Miklós filmjének, a Tavaszi kivégzésnek főszereplője – nevezzük nagyszerű alakítójáról, Bori 

Bálintról B.-nek – egy olyan városban él, amelynek főterén idegenforgalmi látványosságként nem 

ókori diadalívet, nem gótikus templomot mutatnak a turistáknak, hanem a francia forradalomból 

„örökölt” nyaktilót. Természetesen működés közben. A sorozatgyilkosság eszköze ennyire magától 

értetődő tartozéka már valóságunknak: nem harcolunk ellene, hanem flegmán mutogatjuk. A 

kivégzést – a szünetben körmüket unottan manikűröző – fiatal hölgyek végzik, a turisták számára a 

látványosság mellett szuvenírbolt áll. A kivégzés megtekintése után fogadás a tanácsházán. 

B. épp egy ilyen fogadáson vesz részt, amikor elegáns kis tálcán kikézbesítik számára a „behívót” a 

másnap hajnali kivégzésre. Sok ideje nincs, ha valamit tenni akar. Egyik pillanatról a másikra fel-

borulni látszik a rend, amelyben eddig élt, s hirtelen teljesen új perspektívába kerül egész élete. Az 

idő új jelentést kap. Egyéni apokalipszis. Mi, nézők is megtelünk izgalommal, együttérzéssel, 

szorongással. S ahogy látjuk, hogy szűkebb és tágabb környezetében mindenkit kicsinyes gondok 

gátolnak, hogy azonosuljon a határhelyzetben lévő B.-vel, úgy nő bennünk a feszültség és az 

együttérzés. Izgatottan drukkolunk neki, hogy törje át ezt a szituációt. Mert amilyen kicsinyes volt a 

rend, olyan kicsinyes a felbomlása is. A tanácsháza udvarán váratlanul megjelenik a felesége és közli, 

hogy csak később lesz vacsora. A táviratot, amit B. ijedten mutat neki, majd otthon olvassa el. A 

panaszirodista nő is inkább maga panaszkodik, hogy semmit nem talál, mert költözködés van, 

szörnyű, a komputer is rossz, mennyi gond, láthatja B., hogy szeretne segíteni, de nem tud. 

Együttérzésünket először az zavarja meg, hogy B. elhatározza: elmegy a kivégzésre. „Lássák, mit 

csinálnak velem.” De az igazi váltás a „kivégzési jelenet”. Amikor ugyanis kiderül, hogy a 

kivégzőosztag ugyanúgy nem működik, mint a panasziroda vagy a mindent irányító komputer, B. 

megrökönyödésünkre úgy dönt, hogy akkor ő maga fogja végrehajtani a saját kivégzését. Eddigi 

együttérzésünk most már elutasításra vált át. Mi ez a görcsös ragaszkodás egy gyilkos rendhez? És 

visszamenőleg is sok minden gyanússá válik. 

Amikor például B. megkapta a behívót, és ijedten járkált a folyosón, az Erlkönig fenyegető-szorongó 

zenéje szólt. Azt hittük, hogy B. belső zaklatottságát volt hivatva – kissé ironikus szimpadiassággal – 

aláfesteni. De aztán kiderült: nem B. belső zaklatottsága tartozik ehhez a zenéhez, hanem két merev 

úr, aki blazírtan próbálja a Schubert-dalt egy hivatali helyiségben. S az is eszünkbe jut, hogy B. 

bátorságából csak egy szemrehányóan félszeg, panaszkodó kérdésfélére tellett tiltakozásként, valami 

ilyesmire: „Hát miért csinálják ezt velem?” Ez a mulya, nemet mondani képtelen, gyámoltalan B.! – 

háborodunk fel visszamenőleg. 

Ez az utólagos felháborodás persze egyaránt gyanússá teszi korábbi együttérzésünket és mostani 

felháborodásunkat is: vajon nem azért vagyunk-e felháborodottak, mert lelepleződtünk önmagunk 

előtt, mi is a mulyasággal érzünk együtt. Tényleg felháborító, hogy B. inkább önmagát ítéli halálra – 

az ön-halálraítélés a rendmorál végkövetkeztetése –, s közben a mártírt játssza, de ez csak annál 

kínosabbnak tünteti fel eddigi együttérzésünket. És Erdély – nem kis malíciával – hosszan elidőz a 

hamis mártíromság pózainál, a nyaktilónak ellenállni képtelen B. grandguignolszerűen mulatságos-



iszonyú téblábolásánál a guillotin alatt. Meglehetősen alacsony, ócska tákolmány – jól alá kell 

feküdni, hogy valóban „lélegzetelállítóan borzalmasnak” tűnjön. A súlytalan lét tragikumvágya 

komikus. Komolyságot csak az a megfelelés ad neki – ha ad –, hogy a film vékony, súlytalan valósága 

nagyon is pontos mása a nézőt körülvevő, mindennapinak nevezett valóságnak. Avantgárd filmtől 

egyedülálló teljesítmény, hogy úgy tud avantgárd lenni, hogy szinte nincs benne nem realista jelenet. 

Egyetlen kivétellel. Erdély tud egy másik valóságról is. A nyaktiló motorházában az áramot huncut 

mosolyú angyal kapcsolja le épp abban a pillanatban, amikor B. megnyomja a nyaktilót működtető 

gombot, így – mily szörnyű rendetlenség – a nyaktiló sem működik. „Ezúttal a nyakazás elmarad.” B. 

kegyelmet kapott!??? 

Vigyázzunk! Hiszen a valóságban a guillotine be sem volt kapcsolva, csak B. képzeli ilyen önmagától, 

működtető nélkül működőnek a rendet. De akkor az angyal mosolya is csak B. képzeletében él! 

De él-e ott? Nem úgy néz ki. Örül, hogy megúszta a nyakazást, de a valóság, amely körülveszi, nem 

változott. Családtagjai kedves ripacsok módján nyugtatgatják, munkahelyén hátba veregetik, jól 

megúszta, még kávét is melegítenek neki e bravúr láttán. Csak nagyobbik fia fordul el és pironkodik, 

ha B. ránéz. Érzi, hogy B. nem találkozott a mosolygó angyallal, mert nem sugárzik belőle annak 

jelenléte. De a nem-találkozás keltette hiányérzetét félreérti. Azt hiszi, az a baj, hogy apja nem lett 

mártír, nem találkozott a komor angyallal, s azért súlytalan az élete. Ki tud itt róla, hogy milyen súlya 

van a mosolygó angyalnak? 

De ha a mosolygó angyalt csak B. képzelhette oda, ő viszont nem tud róla, akkor hogyan kerül mégis 

a filmre? És már megint fel vagyunk háborodva: micsoda ócska deus ex machina ez Erdély részéről, 

ilyen vacak trükkel menteni meg a nyámnyila B.-t! 

De nem gyanús-e az esztétikai felháborodásunk is? Nem arról van-e szó, hogy Erdély a mosolygó 

angyalt – a mi kedvünkért jeleníti meg? Hogy legalább mi, nézők, mi, XX. századiak, Kafka és Nossack 

utániak, megértsük, hogy a tragikus létforma is csak akkor kezdődik, ha a mosolygó angyalt 

megláttuk, s az ő mosolya színezi át a valóságunkat kint és bent. S akkor talán erre a felháborítóan 

allegorikus megjelenítésére sem már szükségünk. 

De most még van. Az 1985-ös filmet a Művész mozi játszotta, egy hétig, talán először a hivatalos 

mozik közül. A nézőtéren öten ültünk. 

Magyar Napló/1989. december 15. 

Vissza a főoldalra 

 

http://lajosszabo.com/SL/indexmagyar.htm

