
ARC 
Az arc, a politikai rendőrség ál-

tal körözött fiú arca lassan és bi-
zonytalanul ölt körvonalat a fény-
képen a hivóoldatban, fokozatosan 
élesedve, miként azt a negyvenné-
gyes sötét telet hívja elő emlékeze-
tünk. Az arc mindvégig szembenéz 
velünk Zolnay Pál filmjében, s mi 
nem tudjuk pontosan, inkább csak 
sejtjük, mi rejlik a lázasan fénylő 
tekintet, a vonások, a cselekedetek 
fiziognómiája mögött Mintha a film 
tükre, amely eredetileg egy megle-
hetősen saokványos ellenállási törté-
netet óhajtott visszaverni, az idő 
múlásával széttört volna, s a szilán-
kok hiányosan és szeszélyesen köz-
vetítenék a kronológiailag pontos 
valóságot, a cselekedetek okozati 
összefüggéseit Zolnay Pál filmjének 
széthulló dramaturgiai darabkáit 
összeilleszteni erős figyelmet kíván 
a nézőtől, a széttört tükör részecs-
kéi türelmes kirakós játék után ad-
ják csak ki az eredeti formát Egyes 
cserepek elvesztek, lyuk maradt a 
helyükön, képzeletünk egészíti ki a 
folytatást. 

A fiú megszökik a börtönből, 
fenyképes körözést adnak ki elle-

ne . . . Megpróbálja összekötni az el-
szakadt illegális kapcsolatot keresi 
az alkalmat, hogy tovább harcol-
hasson, de a veszedelmes arc csak 
veszélyt hozhat elvtársaira . . . Rej-
tezkedésre kap parancsot... A Fiú 
azonban megszegi az illegalitás sza-
bályait — életkorából fakadó nyug-
talansága, s a förtelmes külvilág 
nem kedvez a józan meggondolások-
nak —, felkeresi ellenálló barát-
ját . . . Tudomást szerez egy fegyve-
res akcióról, de a tett színhelyén 
már csak legyilkolt barátainak holt-
testét találja.. . Lelkifurdalást érez 
megmenekülése miatt, vakmerő, ön-
gyilkos gesztussal kézigránátot dob 
be egy nyilasház ablakán... A kol-
lektív cselekvés lehetőségeitől meg-
fosztott létezésének légüres terében 
fuldokolva, magáramaradottságában 
kapcsolatot keres, de provokátornak 
nézik és csaknem agyonverik. . . 
Szerelem ... Megnyugvás .. . Belső 
elzárkózás... S amikor már csak 
egy pár nap választaná el a felsza-
badulástól, egy detektív felismeri, s 
szenvtelenül lelövi, akár egy kiirtás-
ra szánt kutyát. 

Amikor azt írtam, hogy az Arc 

Koltay János a filmben 



cselekményének tükre széttört, nem 
fejeztem ki pontosan magam. Ezt a 
tükröt szándékosan földhöz vágták 
és széttörték. Köllő Miklós és Zol-
nay Pál forgatókönyve nem drama-
turgiai ügyetlenségből szerkeszt la-
zán és hézagosan, szinte csak jelzés-
szerűen, merész kihagyásokkal élve. 
Ez a film tudatos koncepciója. Nem 
egy bizonyos konkrét ellenállási tör-
ténetet kíván elmesélni, aprólékos 
indokokkal, izgalommal, gondosan 
feltárt összefüggésekkel, nem törté-
nelmi illusztrációt, nem publiciszti-
kát, nem patikamérlegen adagolt 
nemzeti önvizsgálatot. Az Arc meg-
próbál kiszakadni az események 
naptári valóságából, s egy magatar-
tásforma, egy élethelyzet, egy törté-
nelmi közeg jelképes ábrázolásává 
igvekszik emelni a nem különöseb-
ben egyéni bonyodalmakat. Nem a 
logikára apellál, nem a cselekmény-
vezetés feszültségére, hanem fogé-
konyságunkra, megérzéseinkre. A 
történet inkább csak ürügy, hogy 
foltszerű, impresszionista képet ad-
jon a tehetetlenség és elszigetelődés 
drámájáról, a terror fojtogató lég-
köréről. _ 

A camera stylo közismert, ma már 
túlságosan is közismert kifejezés a 
módszerre, amikor a rendező éppoly 
magától értetődő természetességgel 
használja a felvevőgépet, mint az író 
a töltótollát. A töltőtoll a fogalmi 
megközelítés képzetét társítja. Zol-
nay Pál rendező és Ragályi Elemér 
közös munkájára inkább a camera 
pinceau, az ecsetkamera elnevezés 
illenék. Filmjük ihletése többet me-
rített a festészetből, mint az iroda-
lomból. Az Arc szinte szavak nél-
kül, a szándékoltan szürke, szemcsés 
képek, a lüktető gépmozgások ecset-
vonásaival, a hangulatok szuggesz-
tiójával közvetíti mondanivalóját. Ez 
az érzékletes képi nyelv — éppen 
mert kizárólagosnak véli önmagát, s 
lebecsül minden más kifejezési mó-
dot — néhol már modorosságba té-
ved. mégis, kevés alkotást láthattunk 
a magyar filmművészetben, amely 
lúdbórőztetőbben idézte volna fel 
1944 végének sáros és véres valósá-
gát. 

A tükör szilánkjaiban felködlik az 
a latyakos, párás tél, rejtezkedő ut-
cáival, hulló vakolatú külvárosi há-
zaival. A nyilasokkal megrakott te-

herautók- fenyegetően vesznek a ho-
mályba. Sivárság a képen és sivár-
ság a szívekben. Az arcok olyan va-
lóságosan és esetlegesen derengenek 
fel. akár a cinéma direct módszeré-
vel örökítették volna filmszalagra. 
Az ismert színészek arca idegen, 
mintha először látnánk őket. A film 
hősökről beszél, de a romantikus pá-
tosz szikrája nélkül. Kiábrándító-
nak, lealázónak mutatja a világot, 
amelyben a tisztességes ember hős-
nek lenni kényszerül. Az Arc szürke, 
szivacsos képi anyagszerűsége mö-
gött, mintha Radnóti szavai kopog-
nának: 

„Oly korban éltem én e földön,/ 
mikor ki szót emelt, az bújhatott,/ s 
roghatta szégyenében ökleit, —/ az 
ország megvadult s egy rémes vég-
zeten/ vigyorgott vértől és mocsok-
tól részegen." 

Zolnay filmje inkább sugall, mint 
indokol. Feldúlt arcú asszony siet 
az utcán, homlokáról vékony vér-
csík csorog K i ez az asszony? Hon-
nan jön? Hová tart? Ki bántotta? 
Mindegy. Nem érdemes részletezni. 
Ebben a világban természetes, hogy 
valaki feldúltan siet az utcán és 
homlokáról vér csorog. A film a köl-
tői általánosítás magasságába sze-
retne felszárnyalni, megpróbálva sa-
játos jelképrendszerét kialakítani. 
Ehhez azonban nem egészen sike-
rült eltalálnia a kényes egyensúlyt, 
amelyben az ellenállási történetek 
közismert rekvizítumai és a saját la-
za ecsetkezelésű folttechnikája töké-
letes harmóniába olvadna. Mintha 
a tükörben eredetileg visszaverődő 
cselekmény túlságosan is konkrétan, 
túlságosan is hagyományos drama-
turgiával bonyolódott volna, hogy az 
apró szilánkokra való széttördelés-
ben ne érezzünk némi mesterkéltsé-
get. Nem a kihagyásos, festői stílus 
és az elvonatkoztatás zavar, csupán 
az. hogy az anyag természete és az 
ábrázolási mód nem teljesen fedik 
egymást. Ha a film nem utalna ilyen 
konkrétan egy bizonyos fegyveres 
akció történetére, talán nem lenne 
hiányérzetünk, amikor a logikai 
építkezésben törések mutatkoznak. 

Az alakok nem egyénített jelle-



rr.ek; jelképes értékű sakkfigurák 
egy meghatározott történelmi játsz-
mában. Szirtes Ádám a munkás-apa 
figurájában kivétel ez alól, csaknem 
szavak nélkül, tekintetével éreztet 
meg egy súlyos karaktert. Á fősze-
replő Fiú — név nélkül, így álta-
lánosságban, a Fiú — egy magatar-
tás, egy életérzés modellje. A szí-
nészvezetés technikája talán legin-
kább Jancsóéra emlékeztet, de itt a 
külső, leíró mozgásrendszer egy 
alapjában pszichológiai drámát pró-
bál piszi chológiai eszközök nélkül 
ábrázolni. A főiskolás Zala Márk 
szinte csak arcának fiziognómiáját 
kölcsönzi a figurának, az űzött és 
magányos kifejezést a tágult pupil-
lákban, a veszedelmes Arcot, ame-
lyet nem lehet levetni, amelyet mint 
gyógyíthatatlan leprasebet kell vi-
selnie haláláig. Drahota Andrea 
eléggé jellegtelen szerelmi szálat 
képvisel a filmben (a Fiú szempiont-

jából fontos dramaturgiai szerepe 
van)—.Drahota egyéniségéből azon-
ban mindig árad valami különös 
báj és titokzatosság. Cserhalmi 
György főiskolai hallgató rokon-
szenvesen formálja meg az ellenálló 
fiatal munkás alakját. 

Zolnav Pál fi lmje — bár néha az 
az érzésünk, mintha a mű maga is 
beleveszne a szándékosan választott 
szürke színek egymásbamosódó ár-
nyalataiba — erőteljes és józan köl-
tészetet sugároz, a dokumentációs 
stílus költészetét. Lehet, hogy túlsá-
gosan is komoly megpróbáltatás elé 
állítja a nézőt, amikor rázúdítja az 
eseménymozaikokat, s megkívánja 
tőle, hogy maga egészítse ki fantá-
ziájával a hiányzó részleteket, de a 
tehetséges és képi nyelvében erede-
tiségre törekvő munka megérdemli 
ezt a fáradtságot. 
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