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ARCKÉP E6Y FIATAL MÁRTÍRRÓL 
BESZÉLGETÉS ZOLNAY PÁLLAL 

Arc — ez a címe Zolnay Pál új 
filmjének, amelynek forgatókönyvét 
Köllő Miklóssal közösen írta; opera-
tőr: Ragályi Elemér. Az áprilisban, 
ünnepi bemutatóként közönség elé 
kerülő film főszereplői: Zala Márk 
f. h., Szirtes Ádám, Drahota Andrea, 
Kozák András, Mensáros László, Ma-
daras József és Cserhalmi György 
f. h. 

— Mit jelképez ez a furcsa, rö-
vid cím, és miről szól az Arc? — 
kérdeztük Zolnaytól. 

— Nem szeretem elmesélni filmem 
storyját. Ha Bergman Szégyen-jének 
a puszta storyját foglalnám össze, 
semmit se mondanék el magáról a 
filmről. Minden valódi mű attól jó, 
hogy a különböző szintű és felké-
szültségű nézők különböző mélysé-
gekben képesek behatolni a film ér-
zelmi és gondolati rétegeibe; ki-ki a 
saját szellemi és érzelmi szintjén kö-
veti nyomon és értelmezi a hősök út-
ját. Az Arc esetében is arra törek-
szünk, hogy maga a történet minél 
populárisabb legyen; ami megköny-
nyíti a nézők számára a tartalmi 
mondandók befogadását. 

— Akkor hát: miről szól ilyen tá-
gabb értelemben a film? 

— Arról, hogy a féktelen terror 

korszakában és légkörében az em-
ber — akinek még nem tompultak 
el az emberi reflexei — kénytelen 
hőssé vagy tragikusabb esetben már-
tírrá válni. A mártirium csak a ro-
mantikus szemléletnek, s messziről 
visszatekintve: felemelő, sőt szép do-
log. Annak az embernek a számára, 
akit mártírhalálra ítélnek egy rossz 
kor körülményei — ez a lehető leg-
rosszabb, legkegyetlenebb választás 
kényszere, amit mégis vállalnia kell, 
hogy ember maradhasson. 

— Filmjük hősével tehát az ellen-
állás mártírjainak állít emléket? 

— Filmünk hőse fiatal, majdnem 
gyerek-ember. 1944-ben, a nyilas ura-
lom, a legféktelenebb terror idősza-
kában vagyunk. A fiú megszökik a 
politikai foglyok börtönéből. Fény-
képiét — egy emberi arc mását — 
száz példányban körözik; bárki fel-
adhatja, lelőheti, aki felismeri. A 
fiú keresi a felső kapcsolatát, de az 
ellenállási csoport vezetője elküldi, 
mert a politikai rendőrség által kö-
rözött fiú veszélyt jelent a csoport-
ra, amely az adott, végletes helyzet-
ben kétségbeesett akcióra: egy fegy-
verraktár megtámadására készül. A 
fiú egyik barátját akarja megkeres-
ni, akiről családja — a saját csiga-

Jelenet az Arc-ból 



A film egyik Jelenete 

házában rémülten meghúzódó átla-
gos magyar család — nem is sejti, 
hogy szintén köze van az ellenállás-
hoz. 

— A fiú számára felvetődik a lehe-
tőség: ha beépül ebbe a hangyalét-
be, s lemond a cselekvésről, esélye 
van a féktelenül tomboló terror-kor-
szak túlélésére. Egy lány — barát-
jának nővére — is idevonzza, s las-
sanként kénytelen-kelletlen kezdi 
átvenni a család életformáját, ami 
végül is odavezet, hogy őt is kive-
zénylik árkot ásni „a véderő" szá-
mára. Ilyenformán ő is beterelődik 
abba a cselekedni nem tudó és nem 
is akaró szürke tömegbe, amely még 
a passzív ellenállásig sem jutott el, 
s amelyet a fasiszta terror felhasz-
nálhatott a maga céljaira; ha más-
ra nem, hát árok-ásásra. A fiú mind-
ezt felismeri, ösztönei fellázadnak e 
hangya-sors vállalása ellen, és újra 
elindul társakat keresni az akcióhoz. 
A cselekvés, a mozgás azonban le-
hetetlen a terror közegében; a fiút 
felismerik és lelövik.. . így elmond-
va „banális" történet ez, s a film lé-
nyegének körvonalai egyáltalán nem 
rajzolódnak ki a storyból. 

— Szándékuk szerint tehát mitől 

I Iesz új és eredeti film, ennek a kri-
mi-izgalmak kiaknázására is lehető-
séget kínáló történetnek a megvalósí-

I tása? 
— Egyáltalán nem törődünk a kri-

mi-feszültség lehetőségeivel. Filmünk 
egy magatartás vizsgálata. A cselek-
vő magatartásé. Mit tehet egy gon-
dolkodó és cselekvő emoer — egy tu-
datos forradalmár — az ilyen vég-
letes szituációban? Nem háborús 

Í
film lesz az Arc — a „háborús film" 
konvencionális értelmében —, hiszen 

mindössze egyetlen pisztolylövés dör-
dül el a másfél óra alatt; nincs ben-
ne bombázás, ágyúdörgés. A lényeg 
a terror atmoszférájának felidézése. 
A történelmi változásokat nem a kül-
ső eseményekben, hanem az egyes 
emberi pszichékben próbáljuk felku-
tatni. Az egyes emberek belső mik-
ro-mozgásainak, pszichológiai rez-
düléseinek lefényképezésével kíván-
juk a nagyobb, társadalmi csoport-
mozgásokra rávetíteni a film általá-
nosabb mondandóját. 

— Hogyan jelentkezik ez a szán-
dék a film képi megformálásában? 
— kérdezzük Ragályi Elemér opera-
tőrtől. 

— Történelmi filmről lévén szó, 
általában kötelezőnek látszana 
bizonyos képi rekvizitumok — pél-
dául romok, robbanások, ágyúlövések 
— alkalmazása. Mi lemondtunk az 
efféle extenzív környezet-ábrázolás-
ról; inkább a szereplőkre, a szerep-
lők belső rezdüléseire koncentrálunk. 
Ügy is mondhatnám, hogy ennek a 
filmnek a szereplők arcára kell íród-
nia. A környezet is csak az ő szem-
szögükből jelenik meg; csak azt 
fényképezzük, amit és ahogyan ők 
látnak, észlelnek a környező világ-
ból. 

— Zolnay Pál előző filmjeiben 
általában kerülte a határ-helyzetek, 
a nagy drámai szituációk alkalmazá-
sát; a Négy lány egy udvarban, a 
Hogy szaladnak a fák, vagy a Prófé-
ta voltál, szívem szerkezetileg sokkal 
inkább pszichológiai mikrokonflik-
tusokra épült, s nem hagyományos 
drámai összecsapásokra. Az Arc ese-
tében a storynak az az adottsága, 
hogy a sajátos történelmi határ-hely-
zet szinte kötelezően felkínálja u 



Zala MArk, a film főszereplője 

krimi-feszültség, a kalandosság ha-
tás-lehetőségeit — megkönnyiti-e 
avagy inkább megnehezíti a rende-
ző dolgát művészi szándékainak 
megvalósításánál ? 

— Néha megkönnyíti, sokszor 
azonban meglepő zavart okoz — 
folytatja Zolnay. — Féltem a hős 
belső intenzitását a konvencionális 
hatás-lehetőségektől. Egyebet sem 
teszünk Ragályival, mint próbálunk 
elkerülni minden felesleges hatás-
keltést; egymás után kihagyjuk az 
úgynevezett nagy feszültség lehető-
ségeit, mert ennél nagyobb művészi 
feladatokat szeretnénk megoldani. A 
film egyik jelenetében például négy 
ellenálló — a fiú volt akció-csoport-
ja — elesik. Számunkra nem az a 
drámai csomópont, hogyan esett el 
ez a négy hős, hanem az, amikor a 
fiú mindezt megtudja; az érzelmi és 
gondolati reakció, amit az esemény 
belőle kivált. Fontosabbnak tartom 
egy várakozás, mint egy ütközet áb-
rázolását. Ebben a jelenetben a vá-
rakozás bemutatása 120 méter 
hosszú, a halottaké 30 méter. 
Filmünkben nagyobb szerepe 
van a légkör feszültségének, 
mint a lövöldözős nagyjelene-
teknek. Azt remélem, hogy ettől 
az ábrázolási módtól többirányú-
ak lehetnek a néző gondolati asszo-
ciációi. Meggyőződésem, hogy a ha-
tásról nem szabad lemondani, de ke-
rülöm azokat az eszközöket, ame-

lyek általában az emberek alantas 
ösztönvilágát mozgatják meg. Az 
Arc témája is alkalmas lenne kri-
mi- és „stukker-feszültség" elérésé-
re, ez a film azonban másféle ér-
zelmi húrokra komponálódik. 

— Megfogalmazhatná pontosabban 
is ezeket a másféle hatás-lehetősége-
ket ? 

— Megpróbáljuk bekapcsolni a 
közönséget valamiféle áramkörbe, 
hogy ezzel el lehessen indítani egy 
érzés- és gondolatvilágba. Ha ezt az 
áramkört sikerült létrehozni, a né-
zőt érzelmi és gondolati döntésekre 
lehet késztetni a vásznon folyó cse-
lekmény fordulatai mellett vagy el-
len. Ha érzelmileg követni tudom a 
fiút, ha elfogadom alaphelyzetét, a 
gondolati következtetések sem ma-
radnak majd el. S akkor felismerem, 
hogy a terror hangyává zsugorítja az 
embert. És megérzem és átélem azt 
az ellentmondást, ami a fiú helyze-
tének alapkonfliktusa: ne mozdulj, 
ne menj ki az utcára, mert lelőnek; 
rejtőzz, alkudj meg, próbálj csak a 
túléléssel törődni; — és mégis ér-
zem, hogy ki kell mozdulnia, csele-
kednie kell, mert egyszerűen nincs 
más választása. 

— Stiláris szempontból az Arc ho-
gyan kapcsolódik előző filmjeihez? 

— A stiláris kérdések számomra 
sohasem lényegesek. Éppenúgy sze-
retem Faulknert, mint Hemingwayt. 
Nem szeretném, ha rabja volnék va-
lamilyen stílusnak. Csak a tartalom-
nak, a saját gondolataimnak és rög-
eszméimnek vagyok a rabja Csodál-
koztam, amikor néhányan azt írták 
és mondták: furcsa, hogy a Próféta 
voltál, szivem stílusa mennyire kü-
lönbözik a Hogy szaladnak a fák-
étól. Persze hogy különbözik! Talán 
unatkoznék is filmkészítés közben, 
ha kétszer egyformát kellene csi-
nálnom. Az Arc esetében is csak 
egyetlen — ha úgy tetszik: stiláris — 
gond izgat: a tömörség, a szűkszavú-
ság. Szeretnék elkerülni minden túl-
magyarázást, hogy a film engedje a 
közönséget beleérezni és belegondol-
ni a hősök sorsába Ha ezt a célt 
sikerül kicsit is megközelítenem, 
elégedett leszek a filmmel. 
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