
K A R D és KOCKA 
Cj MAGYAR FILM — SZÉLES VÁSZNON 

Szolidság és mértéktartás 
Ritkán emlegetett erénnyel dicse-

kedhet a Kard és kocka, Remenyik 
Zsigmond író és Fehér Imre rendező 
filmje. Mértéktartás és ízlés jellem-
zi a munkájukat , bizonyos szolid 
temperáitság, nyugalom, derűs hig-
gadtság. Ez erényektől, valljuk be, 
általában félni szoktunk. Hogy tán 
az egykedvűséggel, a bevált mód-
szerek ismétlésével határosak, hogy 
tündöklés helyett csak egyenlptes 
fényükről ismerszenek, hogy legjobb 
oldalukról sem ígérnek annyit, cáint 
más alkotások hibáikból is — egy-
szóval a szolidság, legtöbbünk gon-
dolatrendszerében sehogysem kíván 
azonosulni a jóval, értékessel és ne-
messel. ( 

Félő ezért, hogy a Kard és kocka 
Is csúful jár újdonságra és kísérletre, 
nagy izgalmakra, a szellem hajme-
resztő tornáira szomjas lelkek előtt. 
Holott ez a film mégis tartogat né-
hány jó ízt és derűs pillanatot. Nem 
ostromol felhőket, de nem is bukik 

a porba soha: csupa kellemes ará-
nyosság, illeszkedő mozaik. Nem 
több anekdotánál, története nem fej-
teget történelmet s mégis: a császá-
ri tiszt és a kuruc kapitány kocká-
zása, labancok és bujdosók tréfásra 
édesített küzdelme: kor, hangulat 
és cselekmény egységét valósítja 
meg. Nem zsúfolódik sok színhely, 
számtalan fordulat; takarékos ez a 
film még a tájfestésben, csatajele-
netben is. Egy bécsi batár, melyben 
a Tokaj körül állomásozó osztrák 
sereg zsoldját szállítják; egy vendég-
fogadó két bájos lánnyal, a kocka-
jelenet az asztal körül, egyik olda-
lán a német őrnagy, máslkán a 
magyar legény; egy percre felvillan 
a nádas, bujdosó kurucokkal; a la-
banc parancsnokság; egy klastrom, 
hol kurucot keresnek, megint a láp, 
megint a vendégfogadó, megint a pa-
rancsnokság — az ismétlések halk 
ritmust lopnak a cselekménybe, a 
vágások, váltások kifogástalanok 
máris a vég felé tör a mese, szép 
ldilljeivel, portyázásaival, magától-



értetődő szerelmeivel, az órajá ték 
csengő biztonságával. Humora fi-
nom, párbeszéde dallamosan magyar, 
a jelentéktelen replikák is zengéssel 
telnek meg • • • 

Mit akarhatnánk még? 
Ezek után, mérlegelve a mondot-

takat, mit akarhatnánk még? Idéz-
zük ide legharagosabb és legelfo-
gultabb énünket, hadd mondja a 
többit: 

Kísértő gondolat, hogy a film, ön-
nön mértékével is, sokat mulasztott. 
Hány csata megvívatlan itt, a ro-
mantika megannyi elve sürgeti, hogy 
néhány roham, dekoratív küzdelem a 
vászonra kerüljön — széles vászonra. 
A felirat alatt lát tunk csak igazi 
vívást — a film során menetelésbe 
fullad számtalan verekedés. S aztán, 
ha már a kardnál tar tunk: — mi-
féle párbajok azok, hol csak kavargó 
tömeget látunk jobbára, (talán a 
széles vászon parancsának engedel-
meskedve), de hol a személyes harc, 
a párviadal? Csak nem Arvay kapi-
tány és az őrnagy nehézkes, kardot 
buzogányként forgató összecsapására 
gondolnak? Bizony, a halk és ízléses 
ri tmust megyorsít hatná itt-ott a 

szenvedély, a lobogás, netán a ka-
landos izgalom, mely csak néhány 
jelenetben — a lápnál — jut ura-
lomra, de ahogy felparázslik, úgy is 
hamvad el, hirtelen, üszke se ma-
rad. 

Nagyon is jó, hogy az üres pátoszt 
itt a humor szorítja sarokba s bé-
nít ja meg — de mintha másfa j ta 
szordínók is fékeznének. Arvay ka-
pitány uram például, rokonszenves 
figurának mintázódik, de nagy hőssé 
nem igen magasodik. Arra kell tehát 
gyanakodnunk, hogy a szolidság, 
mértéktartás, higgadt fegyelem és 
ízlés nemcsak a bölcsesség jele csu-
pán — árulkodik talán vérszegény-
ségről, bágyadtságról, a merészség 
hiányáról is, s talán némi tapaszta-
latlanságról, a kinemaszkóp eljárást 
illetően. •> 

A végeredmény 
Tisztességtelen ügyeskedés így, 

egyik szót a másikba ölteni, érvelni 
és cáfolni, önmagunkkal perelve 
okoskodni. A Kard és kocka jó film 
marad attól, mert nem tűri az ob-
ligát jelzőket, „nem nyit ú j utat a 
magyar filmművészetben", nem 
„nagy kísérlet, melytől valós ered-



ményeket várha tunk" ; továbbá nem 
„nyit ú j utat a történelem filmbéli 
ábrázolásában". Van abban valami 
jó, ha egy rendező tiszteli az írói 
nyersanyagot, h a engedi magára 
hatni az írói ihletést, sőt, ha olyan 
kitűnő művész munkáiból választ, 
mint a Remenyik Zsigmondéi. Fe-
hér Imre a legderekabb értelemben 
klasszikussá érett eszközökkel, vé-
gigjárta egy téma megfilmesítésének 
egyik — s nem a legellenszenvesebb 
— útját . Jó, sokszor bevált színé-
szekkel dolgozott, s ezek legalább 
úgy játszottak, mint a középiskolák, 
fi lmgyári sorozásán kiválasztott t ra-
gikák. 

A színészek 

Balázs Samut emlí t jük elsőnek. 
Érett, nagy művész — a f i lmben 
szuggesztíven jeleníti meg a játék-
szenvedély megszállottját , az előke-
lősködő, lezüllött őrnagyot. Minden 
mozdulatában: személyiség; egyéni-
sége — val l juk be már -már a mo-
dorral határos egyénisége — karak-
terisztikus erejű. Szabó Ernő pompás 
komikus; f igurává nemesítette hely-
zetötletekre épített szerepét. Gábor 
Miklós és Ruttkai Éva megbízható, 

elegáns, fölényesen uralt alakítást 
nyújtot tak, Ruttkai bá ja merő meg-
jelenéséből is sugárzik. Bánhidy 
László erőteljes és markáns kuruca, 
Rajz János labanc őrmestere, Kibédy 
Ervin ostoba katonája , Garas Dezső 
villanásnyira fel tűnő játéka — em-
lékezetes. Töröcsik Mari bájos, ked-
ves. 

Az operatőr, Forgács Ottó, tehet-
séges képekkel szolgált — tónusuk, 
e derűs filmhez, itt ott sötét. 

Epilógus 
Egy-egy ú j magyar film bemu-

tatója után néha tigy érezzük, sze-
gényebbek lettünk. Gyártásunk szűk 
volumenjének rostáján áthull egy- ' 
egy téma, s bárhogy sikerült, tudjuk, 
hosszú ideig nem kerül rá sor; esz-
tendőkre elvirágzott. A Kard és koc-
ka nem a „Végleges Kuructárgyú 
Film", de nem is kudarc. Forgatása 
egy írót kapcsolt a filmhez, egy ren-
dezőt mutatot t meg sikeres indulás 
után a nyílt pályán, eszközei birto-
kában. 

Annyi reménytkeltő, érdekes, nagy, 
s felemás kísérlet mellett, a Kard 
is kocka — szerény és tisztes ered-
mény. UNGVÁRI TAMÁS 


