
Egy vándorló téma 
A „KÉT F É L I D Ő " A N G O L ÉS S Z O V J E T V Á L T O Z A T A I 

' I. 

Az angol „Dühös Fiatalok" írói köré-
nek tehetséges tagja Alan Sillitoe. Második 
filmje a fiatal munkásíró 1959-ben megje-
lent — a Nagyvilágban magyarul is napvi-
lágot látott — ragyogó kisregényéből, ,,A 
hosszútávfutó magányosságá '-ból készült, 
Tony Richardson rendezésében és a film 
számára általa felfedezett, ezzel debütáló 
fiatal Old Vic-színcsz, Tom Courtenay fő-
szereplésével. A film hőse egy betörésért 
javítóintézetbe zárt prolifiú, akiben a bör-
tönigazgató (Michael Redgrave) ritka 
sporttehetséget vél felfedezni, és ezért bün-
tetésének ideje alatt hosszútávfutónak ké-

pezteti ki. Szorgalmas edzéssel a fiú való-
ban remekül fejlődik és játszva meg is 
nyerhetné a fegyintézetek közt rendezett 
futóversenyt, dicsőséget szerezve ezzel 
igazgatójának és börtöne színcinek. O 
azonban nem hajlandó tudását és tehetsé-
gét az őt fogvatartó, ellenséges társadalmi 
rend szolgálatába állítani, és vállalva in-
kább a szabadulásáig még hátralevő fél év 
minden poklát, szándékosan elveszíti a 
versenyt. 

Mint ebből a rövid tartalmi kivonatból 
is kiderül, ez a mélyen szimbolikus értel-
mű, súlyos társadalmi mondanivalójú re-
gény és a belőle készült, élénk vitákat ki-
váltó, de tagadhatatlanul remekbeszabott 
és nagyhatású film alapötletében némi-
képp emlékeztet a „Két félidő a pokolban" 
konfliktusára és problematikájára. De még 
különösebb és hangsúlyozottabb a párhu-
zam Fábri filmje és Sillitoe 1960-ban meg-
jelent és rövidesen szintén megfilmesítésre 
kerülő legújabb, harmadik regénye, „A 
tábornok" között. Egy közelebbről meg 
nem határozott, képzeletbeli háborúban az 
előrenyomuló „gorshek" hadsereg foglyul 
ejti a szemben álló ország egy száz tagú 
szimfonikus zenekarát, amely a katonák 
szórakoztatásáfa éppen a frontra készült. 
Mivel a gorshek államrendjében nincs he-
lye és funkciója a zenének, és a foglyok őr-
zése különben is nehézségekbe ütköznék, a 
főparancsnokság utasítja a hadosztálytá-
bornokot, hogy végeztesse ki a zenekar 
tagjait. 

A feudális és militarista szellemtől átita-
tott, de neveltetésében „régivágású" tá-
bornok azonban nem bírja magát rászánni 
erre a „logikus", de barbár pusztításra, és a 
parancsot megszegve felajánlja a zenekar-
nak, hogy elhalasztja kivégzésüket, ha elő-
adnak neki egy szimfóniát. A muzsikusok 
az elé a dilemma elé kerülnek, hogy játsz-
szanak-e vajon néhány nap haladék remé-
nyében a hazájukat megtámadó ellenség-
nek. Végül azonban győz az az érv, hogy 
a zenekarban rejlő művészi erő potenciális 
fegyver lehet az agresszió és az erőszak el-
leni harcban, nekik pedig még megalkuvás 
árán is kötelességük ezt a fegyvert hasz-
nálni és az emberiség érdekében megmen-
teni. Eljátsszák tehát Csajkovszkij Pathe-

T o m Courtenay „ A hosszútávfutó magá-
nyossága" című filmben 



tique-szimfóniáját a tábornoknak, aki vé-
gül is visszaretten a tömeggyilkosságtól, és 
— bár számára ez a koncentrációs tábort 
jelenti — szabadon engedi a zenekart. 

„A tábornok" közeljövőben forgatásra 
kerülő filmváltozatának, mint a regénynek 
— és mint a „Két félidő"-nek — is, csak 
férfiszereplői vannak; ez a problematika, 
úgy látszik, par excellence férfiügy és férfi-
munka, nálunk és Angliában egyaránt. 

LIEBNER JÁNOS 

Jelenet a „Vészterhes felhők"-ből 

II. 

A két most elkészült új szovjet film kö-
zül az egyik még több azonosságot mutat 
Fábri filmjével . . . De előbb néhány szót 
a másikról. 

V. Akszjonov, a szovjet irodalom egyik 
izgalmasan mai fiatal írójának „Kollégák" 
című kisregényét és a belőle készült szín-
művet egyöntetű lelkesedéssel üdvözölte a 
hazai kritika. Nem így második könyvét, 
a „Csillagos jegy"-et. Mégis Alekszandr 
Zarhi rendező vállalkozott arra, hogy a vi-
tatott értékű kisregényből filmet készítsen. 
„Az én öcsém" című film elkészült, a kri-
tika szerint cselekménye teljesen azonos a 
regényével, és körülbelül a regény értéké-
vel egy színvonalú. Az alkotókat ezúttal 
„nem csókolta homlokon" a filmművé-
szet múzsája. „Az én öcsém" a kicsit köny-
nyelmű, néha cinikus mai fiatalok mai éle-
tét láttatja a nézőkkel. Azokról szól, akik 
most kapják az első leckéket az élettől — 
de a film valahogy mégis elkerüli a való-
ságot. Figyelmet érdemel azonban a fiatal 
színészek, Oleg Efremov és a korábbi fil-
mekből már ismert Ligyija Marcsenko na-
gyon tehetséges játéka. 

A Moszfilm Stúdió új produkciójában 
Fábri Zoltán „Két félidő a pokolban" 
cínjű filmjével azonos témát dolgozott fel / 

A . Zbrujev, A. Mironov és O. Dal 
„ A z én öcsém" című filmben 

megtörtént esemény alapján Alekszandr 
Borscsagovszkij forgatókönyvíró és Jev-
genyij Karelov rendező. 

A külső felvételek — a hitlerista fasiszta ' 
csapatok és a kijevi Dinamó futballcsapata 
közötti élethalálharcot jelentő mérkőzést 
most Ogyesszában játszották le. A stáb rö-
vid időre bevonult a Moszfilm Stúdió mű-
termébe. Itt készülnek el a „Vészterhes fel-
hők" című film belső jelenetei. 

POTOCZKY JÚLIA 

G. Juhthya „Vészterhes felhők"-ben 


