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bal imitálták a szobát, de a színészek előadás 
közben a teakonyhát és a mosdót is bejárták, 
mintha tényleg egy lakásban játszanának. A 
történet a mai hazai közbeszédben vitákat 
generáló kérdéseket is érint: a családalapítást, 
gyermekvállalást, beleértve a meleg párok 
gyermekvállalását is, a mozaikcsaládok hely-
zetét, a szexuális orientációt. Közben egy szín-
házi közegben játszódó történet ez a barátság-
ról és szerelemről, érzelmekről, dilemmákról, 
elköteleződésről és az attól való félelmekről.

Luca és Petya régóta barátok, Petya ráadásul 
szerelmes a lányba, aki viszont a barátnőjével 
szeretne gyereket vállalni. Ehhez kéri Petya 
segítségét. Ez így akár egy hollywoodi szüzsé 
is lehetne, hogy mégsem lesz belőle könnyed 
romantikus komédia, azt az érzelmek, dilem-
mák, a kimondott szavak mögötti tartomány 
megmutatása és a színészi játék teszi.  

A szobaszínházban elkerülhetetlen intim 
közelség (a közönség és a színészek között) 
érzékeny, visszafogott játékot igényel. Megnő 
a gesztusok, a mimika szerepe, egy pillan-
tás, egy félmosoly is erősen hathat. Barna 
Lilla és Boda Tibor eltalálták a határvonalat, 
természetes játékuk mintha egy véletlenül a 
látókörünkbe került baráti-szerelmi kapcsolat 
tanúivá tett volna bennünket. 

A játék egy pontján azonban megálltak, és 
a drámafoglalkozás vezetője, Manyasz Erika 
vette át a szót, hívta beszélgetésre a közön-
séget. Az, hogy a beszélgetésre nem az előa-
dás végén került sor, hanem megszakítot-
ták vele a játékot, megosztotta a közönséget, 
sőt, még a szakmai vendégeket is. Az egyik 
oldal úgy érezte, agyoncsapták a színházat, ő 
nem a nézőtársai véleményére kíváncsi, haza 
akarja vinni az élményt, és maga kezdene vele 
valamit. Talán iskolásnak is tartja ezt a mód-
szert, ami nem illik felnőtt emberekhez.

Mások szerint a beszélgetés olyan szempon-
tokra hívta fel a figyelmet, amelyekre maguktól 
nem gondoltak volna, és kifejezetten élvezték, 
hogy megvitathatják a különböző állásponto-
kat. Ők azért (is) járnak színházba, hogy a játék 
mellett alkalmuk legyen élő eszmecserére. 
Lehet, hogy most, a hosszú elzártság után 

talán még jobban is, mint korábban. Nem 
beszélve arról, hogy az egyre agresszívebb 
közösségi médiás kommentháborúk korában 
milyen fontos lenne, hogy tudjunk élőben, a 
másikat meghallgatva beszélgetni, vitatkozni. 

Ehhez persze az is kell, hogy a foglalko-
zás vezetője kézben tudja tartani a beszélge-
tést, anélkül, hogy rátelepedne a jelenlévőkre. 
Nem egyszerű feladat, mindannyian isme-
rünk „lelőhetetlenül” sokat beszélő embereket 
társasházi közgyűlésekről és egyéb rendez-
vényekről. Ebben az esetben a profi foglal-
kozásvezetés adott volt. Tény azonban az is, 
hogy a közönség kisebb része kapcsolódott 
be aktívan, a többség csak figyelt, vagy éppen 
bosszankodott. Például azért, mert szereti a 
kerek, lezárt történeteket. Itt azonban erről 
szó sincs, pontosabban a néző maga zárhatja 
le a történetet, úgy, ahogy ő gondolja. Ebben 
az esetben lerajzolhattuk, hogy látja majd a 
családját a most még csak tervezett kisgyerek, 
amikor az óvodában arra kérik, hogy készítsen 
családrajzot.  

Ahogy a drámafoglalkozás vezetője nem 
ítélkezik, nem minősíti a felvetéseket, hozzá-
szólásokat, „csak” alkalmat ad megfogalmazá-
sukra, a színház kontra nevelés vagy a színház 
kontra agora témában sem lehet egyértelmű 
válaszokat adni. Nekünk kell eldönteni, hogy 
mit várunk a színháztól, és olyan előadáso-
kat keresni, amelyek a várakozásainknak jó 
eséllyel megfelelnek. Persze, választani csak 
úgy tudunk, ha megvan bennünk a nyitottság 
az új formák megismerésére, ha belefér egy-
egy olyan este is, ami után kissé csalódottan 
megyünk haza. Mert lehet, hogy legközelebb 
egy olyan előadásba futunk bele, ami még a 
saját nappalinkba is szívesen meghívnánk.

Kb 35 Inárcs – Trainingspot Társulat: 
Nálatok is esik?
felnőtt szobaszínházi előadás drámás 
foglalkozással
Játsszák: Barna Lilla és Boda Tibor
Drámatanár: Manyasz Erika 
18 éven felülieknek ajánlják

Az ember, ha egy filmről csak annyit hall, vagy olvas, hogy hábo-
rús film, hajlamos a hatalmas csatajelenetekre, a lépten-nyomon 
lövöldöző s a (nem feltétlen ebből kifolyólag) üvöltöző bakákra, a 
repkedő repeszekre és hulló végtagokra gondolni. Nem véletlen 
tekint sok stúdió potenciális blockbuster-alapanyagként a háborús 
filmekre, mert a fentebb említett erős hatások nézőcsalogatók 
tudnak lenni. (Remek példa Spielberg Ryan közlegény megmen-
tése című alkotása.) Viszont vannak olyanok is, akiknek inkább 
Coppola Apokalipszis most című klasszikusa jut eszébe, ha a műfaj-
ról hall, nem véletlenül. Amennyire ugyanis egyszerűnek tűnik 
elsőre a műfaj, annyira lehet komplex és változatos. Nagy Dénes 
Závada Pál hasonló című regényét, annak egy részét feldolgo-
zó Természetes fény című filmje is a háború - a szó legszorosabb 
értelmében mind negatív, mind pozitív - emberi oldalát hivatott 
bemutatni a hatalmas és dobhártyaszaggató robbanások helyett.  
1942-43 körül járunk valahol a keleti fronton, ahol csaknem százezer 

Csekő Tibor 

Fény a reménytelenségben 
Nagy Dénes Természetes fény című filmjéről
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Juhász Kristóf

A göcseji járótölgy
Az egykoron folyói méltósággal büszkélkedő Kerka-patak környéke, és valahai vízgyűjtő területe,  
vagyis a Kerka-vidék, azaz Hetés, másszóval Nyugat-Göcsej, éjente, különösen párás, esős időben  
ősi lények járta, titokzatos birodalom. E vidék egykori szellemi központja, sőt, a mondák szerint 
egész Göcsej-ország fővárosa a ma Lasztonya községhez tartozó, Kámaháza-puszta néven ismert 
terület.  A Kerka-, illetve a Válicka-patakot övező szittyós ligeterdőkben bolyongó, elszánt vándor 
a gyertyánok (Carpinus) és enyves égerek (Alnus glutinosa) mellett óriási kocsányos tölgyekre 
(Quercus robur) bukkan itt, aztán órákig elhallgatja, miképp lüktetnek a gyökerek, mint morajlik 
a törzs, és mint reszket a barkás, puha tengelyű, lelógó füzérvirágzat a föld vén méhéből rettentő 
erővel áramoltatott, éltető víztől.

Közeledjünk bármily szándékkal e gigászok felé, legyünk bár kérges szívű fakitermelők, 
vagy finomkodó faölelgetők, egyben biztosak lehetünk: a fák már tudnak rólunk mindent, 
mielőtt megpillantanánk őket. Tudnak rólunk a gyökereiket a mélyben összekötő, hírt vivő 
gombafonalaktól, ismerik gondolatainkat, számlálják lépteinket – és könnyedén keresztüllépnek 
rajtunk. Ez persze a legtöbb esetben csak afféle költői képe kisded, halandó emberlétünk, s a fák 
évszázados élete ellentétének, toposza a szakadéknak, mi a gyors, szenvedélyes ember-lét, s a 
lassú, bölcs fa-lét közt húzódik.

De kézzelfogható realitás lesz, mihelyst a göcseji járótölgyről (Quercus ambulatus gocolium) 
beszélünk. Nyugalmi állapotban e fajt semmi nem különbözteti meg egy kocsányos tölgytől: 
repedezett, vastag kérgével, földig boruló koronájával, 8, vagy 12 karéjú leveleivel, félkör, vagy 
háromszög alakú levélforradásaival, avagy ripacsaival (cicatrix), és idősebb korában hatalmas 
méreteivel vívja ki tiszteletünket. De csalódhat a vándor, ha napszállta előtt biztos éjjeli 
menedéket remélve tövébe heveredik: az éj sötétjében bármikor továbbállhat e ritka tünemény.

A tudomány mindig szívesebben keres választ a hogyanra, mint a miértre (ellentétben a 
hagyománnyal, ami utóbbira eleve tudja a választ, a többi meg magától értetődik számára), így 
tudományosan bizonyított, hogy a göcseji járótölgy valójában nem is jár, hanem lebeg, és ehhez a 
lebegő gyökértalaj-birodalmát (Imperium humusradix levitatum) használja. Vagyis gyökerestül-
földlabdástul-mindenestül kiemelkedik a földből, a levegőben megtesz – általában – pár száz 
métert, majd valahol máshol ismét a földbe ágyazódik. Ám ezt sokan cáfolják, mondván, hogy 
akkor a járótölgyek élőhelyein óriási gödrökre bukkannánk, hisz 20-30 méter mélyre is fúrhatja 
gyökereit egy korosabb példány. Márpedig gödör sehol, no meg fák tövében pihenni vágyó, majd 
csalódottan gödörbe pottyant turisták se szoktak panaszkodni a göcseji elöljáróságon. Erre a 
levitátumisták persze az úgynevezett aktív talajcserére hivatkoznak, mi szerint arról a helyről, 
ahová a járótölgy ellebeg, egy kellő méretű földdarabnak mennie kell, hogy helyet adhasson az 
odatelepedő gyökértalaj-birodalomnak. A bölcs járótölgy ezért az előre kiválasztott területet már 
menet közben megtanítja lebegni, az meg nyugodtan odalebeg, ahonnan a tölgy kilebegett, és 
szent a béke.

A levitátumellenesek, avagy lépésisták viszont azt bizonyították be tudományosan, hogy a 
járótölgy tényleg rendesen lépdel szerteágazó gyökérrendszerével, vagyis újra és újra kihúzza 
gyökereit az azokat féltő, óvó szeretettel útjukra engedő, dús göcseji földből, aztán újra és újra 
bedugja gyökereit az azokat áldó gondoskodással visszafogadó, hűséges talajba. Legalábbis 
bizonyos gyökereit, mert más gyökereket nem dug vissza járás közben újra és újra, hanem kúszó, 
kígyózó, egyensúlyozó mozgással (serpentus librus dinamica) a talaj felszínén. Ebből persze 
mozgás közben semmi nem látszik, és nyoma sem marad, hisz a göcseji járótölgy is az e tájegység 
több fajára is jellemzően a göcseji párhuzamos tereket és dimenziókat (Parallela locus gocolium)
használja. Hagyományaink szerint ugyanezt teszi például a göcseji gyertyás szarvas, mikor 
gigantikus agancsával oly csapásokon halad, mik haladása pillanatában adott terület jelenében 
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magyar katona teljesít szolgálatot, mint a 
szovjet területeket megszálló rendfenntartó 
erő. Semetka István (Szabó Ferenc) - akinek 
emberségét még nem ejtette teljes mérték-
ben fogságba a háború - és alakulata eldu-
gott falvakban keres esetlegesen rejtőz-
ködő, vagy bújtatott partizánokat, egyúttal 
a rendet is igyekszik fenntartani a falusi-
ak nem túl rendetlen mindennapjaiban.  
Nem egyszerű feladat a főleg dokumentumfil-
mesként és kisjátékfilmesként ismert, az első 
egészestés filmjét rendező Nagy Dénesnek 
ilyen témájú művel foglalkozni. Egyrészt a 
magyar filmtermés nem igazán bővelkedik tör-
ténelmi, s azon belül is háborús remekekben, 
olyan pedig, amiben a magyarokat nem dicső 
hősként, hanem megszálló erőként ábrázolják 
szinte egyáltalán nincs. A rendező úgy jeleníti 
meg a háború mocskát és gyötrelmeit, hogy a 
szövegkönyv sincs több, kis túlzással 5 oldalnál 
és a képi világot sem a harckocsik felrobba-
nására hegyezi ki. Sokkal inkább a remekbe 
szabott atmoszférára, képi világra, a karakte-
rekre, a színészek hiteles alakításaira, arcukra, 
mimikájukra. Méltán kapta meg a film a 71. 
Nemzetközi Berlini Film Fesztiválon (Berlinale) 
az Ezüst Medve díjat a legjobb rendezésért. 
Remek döntésnek tűnik a direktortól, hogy 
szereplőknek - a katonáktól kezdve a falu-
siakig - amatőr színészeket választott, még 
akkor is, ha nem feltétlenül ehhez van szokva 
a filmszeretők legjava. Nemcsak Ágh Márton 
látvány- és jelmeztervező munkája előtt kell 
megemelnünk azt a bizonyos kalapot, hanem 
példának okáért a főszereplőt (és a többi 
karaktert alakító „színészek” előtt is. Ezek a 
tényezők mind-mind hozzátettek ahhoz, hogy 
bár nem egy kimondott konkrétan megtörtént 
eseményt mesél el a film a cselekményben, 
a lehető leghitelesebbnek érződnek a hábo-
rús környezetben a karakterek. A film lassan 
indul, láthatjuk, ahogy a bakák egy elejtett 
szarvast koboznak el a civilektől, láthatjuk, 
ahogy a megsüllyedt lovas szekeret tolják ki a 
mocsárból erőnek erejével. Csupa realisztikus 
vágókép és látszólag jelentéktelennek tűnő 
snittek halmaza tarkítja a film első felét, míg-
nem lassan-lassan elkezd kibontakozni egy 

történet. A mű nagy része szürkületben, vagy 
félhomályban játszódik, ami remekül érzékel-
teti a magyar katonák és a falusiak életének 
kilátástalanságát és reményvesztettségét. Ez 
a képi világ és a fent említett jelenetsorok 
is nagyszerűen megteremtik azt a nyomasz-
tó, hasonlóan kilátástalan és reményvesztett 
atmoszférát, ami az egész alkotást jellemzi.  
És nem csak mocsaras, saras képeket látunk. 
Dobos Tamás operatőr ugyanannyira mutatja 
be a táj szépségeit, mint amennyire elmélázik 
a fagyos és rideg vadonon, illetve a szürke és 
egyszerű viskókon. Ezek, a táj gyönyörűségét 
kihangsúlyozó képek (főleg az utolsó jelenet-
ben, amikor Semetka a teherautón ül) legin-
kább dokumentumfilmre emlékeztetőek, való-
színűleg nem véletlenül. Ugyanis az operatőri 
munka dokumentarista felfogását a megje-
lenítésben mutatja a rengeteg közeli felvétel 
használata is. Az alkotók ezzel is bele szerették 
volna helyezni a nézőt a filmbe, közelebb akar-
ják vinni a nézőt a dolgok sűrűjéhez, mintha 
én, a néző is egy lennék a katonák vagy a civilek 
közül. Ezt az operatőri munkát látva, eszünk-
be juthat egy másik magyar film, a Saul fia, 
ahol szintén ezt az egyedi megoldást láthattuk.  
A Természetes fény nem könnyű, nem könnyed 
mű, a maga komótos tempójával, nyomasztó 
atmoszférájával, ezért aki a háborús film kife-
jezés hallatán inkább a cikk elején említett 
Spielberg filmre asszociál, nem feltétlen fogja 
élvezni. Aki viszont kedveli a lassabban csordo-
gáló, egyedi látásmódot és technikát használó 
műveket, kifejezetten élvezni fogja ezt a nem 
mindennapi témát alapul vevő művet, ami 
a stáblista vetítése közben hagy egy kis időt, 
hogy elgondolkodjunk, hogy a háború(k) győz-
tese és vesztese egy és ugyanaz: maga az ember.  
 
 
(Természetes fény, magyar film, rendező: Nagy 
Dénes, operatőr: Dobos Tamás, író: Závada 
Pál, forgatókönyv: Nagy Dénes, jelmez- és 
látványtervező: Ágh Márton, vágó: Nicolas 
Rumpl, szereplők: Szabó Ferenc, Bajkó László, 
Franczia Gyula. Bemutató: 2021. március 1.) 


