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Valamit kurtán, kizárásos mód-

szerrel, előre kell bocsátani. 
Bizonyos, hogy a Ház a sziklák 

alatt dolgot adhat a kritikának. Sok 
minden van ebben a filmben, van-
nak azonban dolgok, amelyek, sze-
rencsére egyáltalán nem fordulnak 
elő benne. Ilyenek: szánalmas szín-
dilettanda, szorgoskodó fél dilettan-
cia, felszínes-felemás fuserálás, ve-
rejtékesen kiagyalt mache, szepegő, 
magát mórikáló érzelgés, giccs. 

A Ház a sziklák alatt mindenes-
tül a művészet körébe tartozik. Min-
den elismerés, amely elhangzik fe-
lőle, mint ilyet illeti meg, ha mind-
ez nem is jut kifejezésre minden el-
ismerésben. És minden kritikai 
elemzés művészetként veheti vizsgá-
latba a filmet: a jogos kifogások, 
az adódó tanulságok, az értékes mű-
vészi kérdések határain belül fog-
nak felsorakozni. 

Erős hangulatú, tisztán és ponto-
san formált képek, merészen meg-
lendített, nagyvonalúan vezetett cse-
lekmény — ezzel köszönt a nézőre 
a Ház a sziklák alatt. A képek, a 
vágások mindig tartalmasak; sűríte-
nek, kiemelnek és értelmeznek, nem 

csupán mutogatnak valamit. Magas-
fokú, feszültséget sugallmazó ben-
nük már a puszta megjelenítés. A 
cselekmény indítása, fogottan-oldot-
tabban kialakuló ritmusa is céltuda-
tos művészi akaratot — a fegyelem 
és az ökonómia mértékeit követi. 
Nem holmi jól-rosszul lefényképe-
zett sztori billeg és ballag a vász-
non; élet születik, sorsok bomlanak 
ki, hevük és valóságuk megcsap, és 
rögtön, hevesen rászomjaztat a drá-
mára. Felkelti a kívánságot, hogy 
szemtől-szembe láthassuk azt a fel-
sőbb, tiszta és szigorú rendet, amely -
lyel a dráma világa a köznapok fölé 
magasodik. 

Mégis, a Ház a sziklák alatt nem 
használja ki eléggé a fogékonysá-
got, amelyet kitűnő eszközökkel ki-
váltott, nem szabja ki a nézőre a 
dráma igazi, nemes és nemesítő te-
herpróbáját. A filmben a film ma-
gasabb igényeket támaszt, mint ami-
lyeneket a dráma kielégíthet; az 
folytonos telítettséggel pereg, emez 
nem kristályosodik eléggé. 

Honnan és hogyan adódik elő az 
eltérés? — amely azonban hibának 
is többet ér, mint háromszor ennyi 
híg siker. Ami hibázik, az főképp a 
tudatosság a drámában. A tudatos-



Ság és a szenvedély, de a kettő tu-
lajdonképpen ugyanaz. Ezek a mű-
vészi elvek, amilyen villogóan ki-
fejtik magukat a kifejezés zónájá-
ban, valamiképpen elbizonytalanod-
nak és elerőtlenednek újra és ismét, 
ha a dráma belsőbb köreiben kelle-
ne munkálkodniuk. A képeket te-
remti valaki, formáló akaratát, mű-
vészi invencióit mindvégig érezzük 
és látjuk — a dráma csak van. Lát-
hatók a lehetőségei, de a kínálkozó 
fordulatok valahogy elmosódnak, a 
kívánatos következményeik fokról 
fokra kioldódnak, egy szinten és egy 
hőfokban marad meg minden, és a 
törvényszerű helyett, amit a dráma 
adhatott volna, végül csak a hihe-
tőt kapjuk. 

Felmerül rögtön a kérdés: milyen 
lett volna az a dráma, amely most 
elbizonytalanodik a filmben? És ki-
nek, minek lett volna a drámája? 

Hagyjuk el mindazokat a kombi-
nációkat, amelyek hol az időtlen-
kötetlen sorstragédiák mumusát szó-
longatják perbe a film miatt (vagy 
esetleg a sorstragédiát keveslik: ha 
már lúd, miért mem kövérebb!). 

A nagy drámák, az igazi tragédiák 
csak idővel válnak időtlenné; ezt a 
bűnt nem lehet szándékosan elkövet-
ni, és a film megalkotói nyilvánvaló-
an nem is szándékolták elkövetni. 
(Hogy a púpos lány -sorstragédiás-
figurája ránőtt a térben és időben 
meghatározott történetre, ez viszont 
szintén a drámai tudatosság tartozik-
rovatát terheli.) • 

Itt van azonban a főhős passzívságá-
nak a kérdése; ez már jobban figyel-
met érdemel De ugyancsak nem azért, 
mintha ez a passzívság, ez a sod-
ródó és sodortatott jellem akadá-
lyozná a dráma kibontakozását. El-
lenkezőleg. Éppen ennek az erőtlen 
embernek a drámáját kellett volna 
erősebben, teljesebben megkapnunk. 
Ez az ember: van. Ügy általában is 
szépen megvan az életben — de 
nem ez a fontos. Ez az ember, úgy, 
ahogy van, súlyos örökség, súlyos 
valóság, és még inkább az volt a 
film lejátszódásának időpontjában. 

Ez itten Joó György, a szegény, 
szorgos, szomorú, boldog ember, 

1945 nyarán, a történelem roppant 
fordulatában, aki az új feleséghez 
majd összerakna jövőre valami ú j 
vityillót, mikor új életet, új sorsot, 
új valóságot kellene neki felraknia. 
Vagy — ha merészebben akarom 
agnoszkálni a figurát — ez a me-
sebeli János, a legkeserűbb, legfá-
jóbb Ady-versek jelkép-hőse. Haza-
jött a gyűrkőzésből, mert ha már 
állta, hát kiállta, és most, amikor 
merhetne, amikor mernie kellene ki-
lépni a meséből, csak gunnyaszt a 
sziklák alatt — a Füredi úr gyáva, 
balek cselédje . . . (Ady: .. meg-
bénultan gunnyasztani fogsz, ha 
merhetsz, öreg bűnödön, a Múlton.«) 

Túlzás volna ezt a valóban —nem 
puszta külsőségekben, nem a Rigó 
Jancsi sallangos ümögjében — nem-
zeti jellegű, történelmi súlyú és ta-
nulságú drámát .a filmben meglátni, 
és attól magasabb fokon számon-
kérni? . Semmiképpen sem. Ez az a 
dráma, amely a Ház a sziklák alatt-
ban adva van, és amelynek a mon-



danivalója így is, most is át-áttetszik 
a képeken. És amely, nem utolsó 
sorban, adva volt a filmben együtt 
munkálkodó tehetségek potenciája 
szerint is. 

Ezt a drámát kellett volna telje-
sebben megkapnunk; éppen ezzel a 
tehetetlen-szerencsétlen főhőssel, és 
ezekkel a hősökkel. A katonatárssal, 
aki a szabadulástól lázasan-meré-
szen már kilép a meséből, a púpos 
lánnyal, aki mintegy a testi mivoltá-
val teszi szorongatóan jelenvalóvá a 
Múltat, és az új feleséggel, aki nem 
akar többé boldogtalan lenni, de a 
férje mellett, a férje miatt, a szik-
lák aljának nyomasztó világában, 
nem törhet ki a boldogtalanságból. 

De a középpont: a főhős, az esett-
sége, az öntudatlansága, Ez az ön-
tudatlanság is nagyon szükséges: 
Kós Ferenc — és a hozzá kötődő 
sorsok — tragédiájának éppen az a 
lényege, hogy ő öntudatlan a saját 
tragédiája tekintetében. Csakhogy 
más és más dolog a tragédiát élő hős 
— és a drámát megteremtő művész 

. öntudatlansága. Az öntudatlan ság 
ábrázolásához éppenhogy kétszeres 
tudatosság szükséges a művészi rész-
ről. Fokozott hangsúlyozása az áb-
rázolásban. a kifejtésben annak, ami 
a jellemanyagból fokozottan hiány-
zik, különben az író. a rendező 
egybeesik a hősével. Csak a történetet 
lehet különben -behozni- a filmbe, 
dráma éles vonalait, törvényszerű 
menetét, kérlelhetetlen logikáját és 
végső igazságát már csak kevéssé. 
Ahogy ezt a Ház a sziklák alatt 
nagy drámai lehetőségei és cseké-
lyebb drámai valósága tanúsítják. 

Kós Ferencet elviszik végül a rend-
őrök, mert megölt valakit, ami ugyan 
szomorú, de mégiscsak rendben levő 
dolog — ez van most a filmben. 
Holott annak kellene bent lenni: 
hogy Kós Ferencnek el kellett 
pusztulnia, mert a számára sors-
döntő pillanatban ő maga a pusztu-
lást választotta. Emlékezzünk csak 
az A boldog ember befejezésére. 
-Ezen a Joó Györgyön nem lehet se-
gíteni, ez az ember mégsem volt 
hős...- — írta Móricz a regény vé-

gére. ö tudta, amit a filmben meré-
szebben meg kellett volna valósítani, 
hogy Joó Györgynek, Kós Ferenc-
nek él kell pusztulnia. Ha ez volna 
a filmben, ha ez benne volna éleseb-
ben és határozottabban, akkor talán 
nem sajnálkoznánk olyan rossz-
kedvűen és szánakozón Kós Ferenc 
esetén, de annál inkább megrendül-
nénk a sorsától, és könnyezve-fel-
szabadulva búcsúznánk tőle magától. 
És akkor nem lehetne a filmet a 
nyomasztó voltában elmarasztalni; 
akkor tisztító erejű volna, eszméi-
tető. tragikusan felemelő hatású. 

* 

Olyan filmről beszéltünk, amely 
még a kifogásoknak is rangot ad. 

Tatay Sándor emberteremtő ereje, 
szűkszavú, erős realizmusú meseszö-
vése kitűnően mutatkozik meg a 
filmben; a dráma új műfaj a szá-
mára, szépprózától eltérő, erősebb 
kötöttségeit nem alkalmazta eléggé a 
forgatókönyvben. A rendezést, ma-
gasfokú biztonságát. megvalósító 
erejét, eredeti és teli művészetét 
már jellemeztük az eddigiekben: 
külön ki kell emelni azt a finom, 
erős ízlésű és fegyelmű mértéktar-
tást, ahogyan Makk Károly sem a 
táj, sem a könnyen romantikussá 
billenő mese ábrázolásában nem en-
ged a felesleg csábításainak. (De ta-
lán ennek a nagyszerű mértéktartás-
nak volt valami öntudatlan szerepe 
a dráma bizonytalanságában is: a 
mértéktartás abban a vonatkozásban 
túl sokat kíván a nézőre bízni.) Illés 
György képei erőteljesek, emlékeze-
tesek. egyes jelenetekben — mint a 
pálinkafőzés vagy a lakodalom eseté-
ben — egészen remeklőek. Hadd 
idézzük fel Psota Irén rendkívüli 
alakítását, és hadd mondjunk vétót 
Görbe János játéka ügyében: aho-
gyan ő a figurát, ezt a szegény 
-gyűrkőzz-jánost- megteremtette, az 
mélyen hiteles volt. Bara Margit, 
egyebek mellett éppen azért, mert 
filmbeli útját nem szabta meg a 
dráma egy erősebb koordinátája, a 
közhelynél alig tudott többet átvenni 
a szerepéből. Bihari József, Orbán 
Viola kitűnőt nyújtottak; a régi világ 
egész hátterét a főhős mögé vará-
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