
KURUCOK a Farkashegyen 
Forgat ják „A Tenkes k a p i t á n y á é t 

A Tel'l Vilmos és a Robin Hood-so-
rozat sikere után nyilvánvalóvá vált, 
hogy a romantikus, kalandos, folyta-
tásos televíziós filmeket nagyon várja 
a közönség. Fejér Tamás rendező és 
Örsi Ferenc író ezt az igényt szándé-
koztak kielégíteni, amikor hozzákezd-
tek tizenhárom folytatásos televíziós 
filmjük, -A Tenkes kapitánya* elké-
szítéséhez 

A történet 1704-ben, II. Rákóczi Fe-
renc szabadságharcának idején ját-
szódik, amikor Siklós várát elfoglal-
ják az osztrák csapatok és a velük 
szövetkezett labancok. Ám a környék-
beli jobbágyok, szegénylegények közt 
egy ottmaradt kuruc kapitány, Eke 
Máté megszervezi az ellenállást. A 
szabadosapatokba tömörült hazafiak 
hol itt, hol ott támadnak az osztrá-
kokra. Ezernyi fondorlatos hadicsel, 
izgialom, romantika — jut ebből bő-
ven a tizenhárom folytatásra. Per-
sze a szerelem sem hiányzik. A ku-
ruc kapitány beleszeret az osztrák 

várparancsnok szolgálójába, Veroni-
kába. 

A kalandos történetnek a forgatá-
sa is kalandos. Fejér Tamás rendező 
két beállítás között elmondja, hogy 
kalandos meséjű filmjével nemcsak 
szórakoztatni akar. A sok izgalmas 
kalandon keresztül nevelni is szeret-
né a tv ifjú nézőit. Aztán a drama-
turgiai problémákra tereli a szót: 

— Minden egyes rész önálló dra-
maturgiai egység, befejezett történet. 
Ez így volt a Robin Hood és Teli 
Vilmos-sorozatban is. Ott azonban 
a folytatások nem alkottak nagyobb 
dramaturgiai egységet, mindössze a 
főbb szereplők voltak azonosak. Mi 
ezen szeretnénk túllépni. Ehhez az 
volt szükséges, hogy megteremtsük az 
önmagukban is egészet alkotó foly-
tatások külön-külön dramaturgiáját; 
másrészt az egész sorozatot a jelle-
mek fejlődése és a történet kiteljese-
dése szempontjából egy filmként ke-
zelő, átfogó dramaturgiát. 

Eke Máté vívni tanítjp Veronikát. (Vajda Márta és Zenthe Ferenc) 



Éktelen lárma szakítja félbe a ren-
dező szavait. Lódobogás, kiabálás, 
karikás ostorok pattogtatása. A Far-
kashegyi domboldalon kuruc- és la-
bancöltözetű, bámulatra méltó ügyes-
ségű férfiak most fékeznek meg né-
hány megvadult lovat. -Civilben- lo-
vasrendőrök. És a kényszerű szünet-
ben valóságos áradata indul meg a 
forgatási történeteknek. Mint a film-
ben, itt is Zenthe Ferenc, a tizenhá-
rom folytatás -nonstop- főszereplője 
viszi a szót: 

— Két dologért szeretem a Tenkes 
kapitányát. Eke Máté vérbő, izgal-
mas figura. Ráadásul ez a szerepem 
a -Rákóczi hadnagyára« emlékeztet. 
Másrészt maga a forgatás annyira iz-
galmas, hogy az ifjú koromban be-
lém szorult romantika- és kalandvá-
gyamat — ne nevessetek — most 
élem ki. 

S máris egymás szavába vágva 
mesélik, hogy is volt az, amikor 
Zenthe Feri a folyón úsztatott át lo-
vával, s annak fülébe ment a víz, 

Vajda Márta 

amitől a legtöbb ló elmerül. Mennyi 
izgalom, míg kimentették a lovat lo-
vasával együtt! Aztán jönnek a -Ba-
silides és a ló--történetek. A színé-
szek közül legnehezebben Basilides 
Zoltán barátkozott meg a lovakkal. 
Már az első forgatási napokon meg-
figyelték, hogy időnként titokzato-
san eltűnik. Egyszer kilesték. Az er-
dő mellett kikötött lovakat etette 
nagy óvatosan cukorral, kedveskedő 
szavakat motyogva. Hogy jobb szív-
vel legyenek iránta, ha kegyetlen 
rendezői parancsra valamelyikre fel 
kell ülnie. 

Egy alkalommal nem a lovak, ha-
nem a kutyák vadultak meg. A be-
állítandó jelenet szerint egy oáztrák 
katonát megkergettek a kurucok ku-
tyái. Először a perzselő kánikulában 
tlkkadtan fekvő kutyákat sehogyan 
sem tudták felbőszíteni. Bizony, fity-
tyethánytak a rendezői instrukcióra. 
No, erre az egész stáb nekiállt a ku-
tyákat riogatni. Azok aztán úgy 

Zenthe Ferenc és Ungvári László 



megvadultak, hogy a szegény sta-
tisztát nemcsak a kijelölt pontig, 
hanem jó egy kilométeren át ker-
gették. Lóhátról tudták csak nagy 
üggyel-bajjal megfékezni a csaholó 
állatokat. 

A stáb kedvence, az élete első fő-
szerepét alakító főiskolás: Vajda 
Márta. Nemcsak szerénysége és csi-
nossága, hanem bátorsága miatt\ is 
szeretik. Hamar megtanult lovagol-

Zenthe Ferenc, Mezei Istvftn operatőr és 
Fejér Tamás rendező a felvétel szüneté-

ben 

Pécsi Ildikó, Vajda Márta és 
Molnár Tibor 

ni, vívni, s néha valósággal akroba-
tika már, amit csinál. 

Molnár Tibor egy idősebb, ízes-
szavú, csavaroseszű jobbágyot ala-
kít. Elmondja, mennyire meghatotta, 
amikor a forgatásra a múzeumból 
hozatott, eredeti kuruc trombita és 
tárogató most — több évszázadnyi 
hallgatás után — újból megszólalt. Fő-
szerepet alakít a "A Tenkes kapitá-
nyáéban Szabó Gyula is. Pécsi Il-
dikó, a Veronika és Eke Máté szerel-
mét egyengető cigánylány szerepét 
formálja meg. A reguláris kuruc-
csapatok és az ellenség háta mögött 
tevékenykedő szegénylegények közt 
egy furfangos, minden hájjal meg-
kent -diák a hírvivő: Tordy Géza. 
Az osztrák várparancsnokot Ungvá-
ri László, feleségét Krencsey Ma-
riann, egy mindenhonnan, még a 
csatából is elkéső osztrák tábornok 
karakterszerepét Kovács Károly ala-
kítja. 

Már a következő képet forgatják. 
Eke Máté vívni tanítja Veronikát és 
a karcsú kislány a férfiakat is meg-
hazudtoló ügyességgel forgatja a sú-
lyos kuruc kardot. 

SZÁLKÁI SÁNDOR 


