
A  HIBA  
Köztudomású,  hogy  a  

népszerű  regényeket  a  
televízió  —  több  keve-
sébb  sikerrel  —  szereti  
képernyőre  vinni.  Az  se  
titok,  hogy  a  tévénéző  
szívesen  gyönyörködi  
végig  foteljében  ülve,  a  
másutt,  másokkal  meg-
történő  bűntényeket.  így  
hát  csak  üdvözölni  lehet  
a  Televízió  dramaturgi-
ájának  azt  a  szerencsés  
ötletét,  hogy  a  görög  An-
tonisz  Szamarakisz  A  hi-
ba  című,  nálunk  is  meg-
jelent  nagysikerű  regé-
nyéből  Horváth  Z.  Ger-
gely  forgatókönyve  alap-
ján  és  rendezésében  té-
véfilmet  készített.  

Az  1965-ben,  még  az  
ezredesek  uralma  előtt,  
megjelent  regény  a  fa-
siszta  politikai  rendőrség  
gépezetét  mutatja  be.  A  
hiba  sikerének  titka  
mégsem  abban  keresen-
dő,  hogy  egy  szabadsá-
gáért  küzdő,  görög  anti-
fasiszta  írta,  hanem  ab-
ban;  hogy  a  szerző  nem-
csak  igaz  ember,  de  jó  
művész,  tehetséges  író.  
Szamarakisz  kisregénye  
elbűvölő  olvasmány.  
Egyszerű,  pátosztalan.  
Olyan  politikai  krimi,  
amit  valami  bűbáj,  vala-
miféle  köznapi  poézis  
leng  körül.  

A  képernyőről  ez  a  
varázslat  eltűnik,  nyoma  
sincs,  mintha  egy  látha-
tatlan  kéz  letörölte  vol-
na.  Ne  'köntörfalazzunk:  
dramaturgiai  bűntény  
történt.  Megöltek  egy  re-
gényt. 

Pedig  a  filmben  lát-
szólap  mindaz  megtör-
ténik,  elhangzik,  amit  az  
író  megírt.  Sorra  meg-
elevenednek  a  szerep-
lők:  a  Főnök,  a  Kihall-
gató,  a  Menedzser  (a  

rendszer  odaadó  hívei,  
az  NBO  nevű  titkos-
rendőrség  emberei)  és  a  
Sportkávézós  néven  sze-
replő  „békeszerető  athé-
ni  polgár":  a  gyanúsí-
tott.  A  szereposztás  (Ko-
zák  András,  Lukács  
Sándor,  Garas  Dezső)  
éppoly  hibátlan,  akár-
csak  a  Nemzetbiztonsági  
Iroda  (NBO)  terve  a  re-
gényben  és  a  filmben.  
A  titokzatos  Terv  célja,  
hogy  egy  rokonszenves,  
a  Sportkávézóban  üldö-
gélő,  és  hanyagul  kis  
köröket  firkáló  fiatal-
emberre  rábizonyítsák:  
a  Rendszer  ellensége.  

A  Főnök  utasítását  
követve  a  Kihallgatónak  
és  a  Menedzsernek  becé-
zett  hekusok  —  egy  
hosszú  autóút  alatt  —  

emberi  álarcot  öltenek;  
úgy  tesznek,  mintha  
könnyed,  jópofa,  velük  
egykorú  foglyukhoz  ha-
sonló  fiatalemberek  vol-
nának.  Haverkodnak  a  
gyanúsítottal,  még  fe-
nyegetéseik  is  viccesek,  
a  bánásmód  pedig  egye-
nesen  gyöngéd;  érzel-
mes.  így  ír ja  elő  viselke-
désüket  a  Terv.  Az  ak-
ció  mégsem  sikerül,  
mert  az  út  végén  kide-
rül,  hogy  a  Kihallgató-
nak,  aki  ragyogóan  ala-
kítja  előírt  szerepét,  
nemcsak  megjátszott,  de  
valóságos  emberi  érzé-
sei  is  varunak.  A  meg-
játszott  barátságból  iga-
zi  vonzalom  születik  
észrevétlenül,  ellenőriz-
hetetlenül  és  a  Tervvel  
szöges  ellentétben.  Fo-
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goly  és  börtönőre  között  
a  láthatatlan  fal  leom-
lik.  Valami  összeköti  
őket,  amivel  az  NBO  
nem  számolt.  „Hiba  van  
a  Tervben,  a  Rendszer-
ben" . . .  Ez  a  hiba  „lop-
va  terjed  mindenüvé,  és  
bizonytalanná  teszi  azt  
is,  amit  eddig  biztosnak  
és  bizonyosnak  hittünk,  
egy  hiba  valahol  körü-
löttünk,  valahol  miben-
nünk"  —  ezeket  gondol-
ja  a  Kihallgató  a  dráma  
döntő  pillanatában  —  
ami  a  halál  pillanata  
is.  Közben  revorverrel  a  
kezében  azért  könyörög  
a  szökést  megkísérlő  
foglyának  —  a  barátjává  
lett  gyanúsítottnak  —,  
hogy  meneküljön,  ment-
se  az  életét.  

„Menekülj,  mert  lö-
vök!"  A  fogoly  a  Nem-
zeti  Nagyszálló  párká-
nyáról  hipnotizáltan  néz  
a  rámeredő  revorver-
csőre.  Nem  mozdul,  nem  
igyekszik  a  tüzlétra  fe-
lé,  mereven  bámulja  a  
másikat,  a  barátjává  lett  
Kihallgatót.  félti  őt,  
mert  tudja,  ugyanolyan  

életveszélyben  van  az  
ablak  mögött,  mint  ő,  
itt  az  ablakon  kívül,  a  
keskeny  párkányon.  

A  Rendszer  híve  és  el-
lensége  együtt  buknak  
—  egyikőjük  a  belépő  
Menedzser  golyójától  ta-
lálva,  másik  a  hihetetlen  
fordulattól,  zavaros  ér-
zéseitől  elgyengülve,  
egyensúlyát  vesztve,  —  
a  mélybe.  

A  könyvben  átéljük  a  
fiatalemberekben  végbe-
menő  pszichológiai  drá-
mát.  De  a  tévénk  előtt  
ülve  értetlenül  és  
unottan  meredünk  a  
képernyőre.  Nem  értjük  
a  tragikus  fordulatot:  
egy  revorverrel  hadoná-
szó.  kétségbeesett,  meg-
zavarodott  titkosrendőrt  
látunk  csupán,  a  Rend-
szer  hívét,  akit  magával  
ránt  a  pusztulásba  a  
Rendszer  ellensége.  A  
film  végső  kockáin  
együtt  fekszenek  a  Nem-
zeti  Nagyszálló  udvará-
nak  kőkockáin:  bűnös  
és  ártatlan,  üldöző  és  ül-
dözött. 

A  regényt  is  mellékel-
ni  kellett  volna  az  adás-
hoz,  abból  megtudhat-
juk,  amit  a  filmből  nem:  
a  letartóztatott  valóban  
antifasiszta  ellenálló  
volt,  s  azért  nem  szökött  
meg  a  szabadságízű  kö-
zös  sétákon,  mert  ez  a  
„bűnössége"  bevallása  
lett  volna.  Ezenkívül  
benne  is  kialakult  vala-
mi  emberi  rokonszenv  a  
kísérője  iránt.  Nem  
akarta  bajba  taszítani  
az  utolsó  pillanatig,  
amikor  menekült  —  és  
mégsem  menekült,  ha-
nem  bénultan  bámult  
a  baráttá  vált  ellenség  
pisztolycsövére. 

Kár,  hogy  a  tévéfilm  
készítői  kicsit  úgy  bán-
tak  velünk  nézőkkel,  
mintha  mi  is  az  NBO  
emberei  volnánk,  akik-
kel  tilos  közölni  a  tel-
jes  igazságot.  Mivel  adó-
sak  maradtak  a  pszicho-
lógiai  indoklással,  a  
tragikus  szituációt  izga-
lommentessé  és  hihetet-
lenné  sterilizálták.  
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