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„halott gyermek” motívuma a XIX. század vé gén
az egyik mûbôl a másikba vándorolt. Meg ta -

lálhatjuk Ibsen A kis Eyolfjában, Maeterlinck Ente ri -
ôrjében és Tintagiles halála címû darabjában, Csehov
Sirályában és Cseresznyéskertjében. Noha e halálesetek
oka minden drámában más és más, az emberi akarat-
tól mindegyik független. Legyen bár többé-kevésbé
diagnosztizált betegség, baleset, fulladás vagy zuhanás
– az elôreláthatatlan és tragikus esemény életeket
kavar föl, írott vagy íratlan szövetségeket rombol szét,
egyszóval megtöri azokat, akiknek egy gyermek el -
pusztulásának sokkját kell elviselniük. A következmé-
nyek szélsôségesek, mivel a szereplôk egzisztenciális
tervei omolnak össze, s ugyanakkor az alapvetô szer-
ves kapcsolat szörnyû végét is megtapasztalják. Ki kell
emelnünk: a korabeli magas gyermekhalandóság,
amely egyesek szemében indokolja a darabokban levô
számos halálesetet, a korszak szövegeiben jelképesen
is jelen van. „A gyermek halála” a tragikus, vak és elô -
reláthatatlan végzet „mellékcsapásaként” sújt le a sze-
replôkre. Senki nem háríthatja el; ahogy következmé-
nyeit, ôt magát is el kell viselni, el kell fogadni. „A gyer -

mek halála” a végzet agresszív brutalitásával rendelke-
zik – a döbbenet forrása és egyben felszólítás: add
meg magad! Egy olyan korszakban, amelyben Ibsentôl
Csehovig a legtöbb szerzôt vonzotta a görög tragédia,
egyáltalán nem képtelenség azt feltételeznünk, hogy
ez a végzetnek egyfajta visszatérése, annyi végzetnek,
amennyi a diadalmas racionalizmus idején megma radt.

Ezt az értelmezést kiegészíthetjük egy másikkal,
amely közvetlenül összefügg a XIX. és XX. század for-
dulóján oly forrón bálványozott fejlôdés megnyilvánu-
lási formáival. A végzet e mérhetetlen optimizmus
gôg  jét bünteti, s ennek következménye a nemzedéki
cik lus brutális megszakítása. Ahol meghal egy gyer-
mek, ott a családok folyamatosságának és túlélésének
biztonsága is eltûnik. Elvesznek a fejlôdés megnyug-
tató erényei, s a bénulás perspektívája rajzolódik ki: a
halál balesete ellentmond a technika eredményei kel-
tette biztonságérzetnek és a belôlük sugárzó optimiz-
musnak. Azok számára, akiknek gyermekére lecsapott
a végzet, a stagnálás és a termékenység kioltódása eg -
zisztenciális állapottá válik. A fejlôdésbe vetett bizo-
nyosságok meginognak, a megújulás perspektívája pe -

Georges Banu

„A gyermek halálától” – 
„a gyermek megöléséig”

(mellesleg az idén Oscart elnyerô A mások életé bôl
ismerhetjük) két órán keresztül ül a heverôn (nem
igaz, egyszer jár egyet, és a tévéhez támaszkodó Nôhöz
is feláll kétszer, a képernyôt bámulva gépiesen döfködi
a szôke kurvát), de ott eljátszhatja egy ügynöknek neve-
zett ember életét, vértolulásig üvölthet, alhat, böföghet,
kúrhat, távkapcsolójával dirigálva uralhatja a világot,
egyszer felesége haját érintve mintha meg is simogat-
ná az asszonyt, akitôl a gondosan hajtogatott zakót kap -
ja majd, hogy füttyös repülése után beöltözzön a teme-
téshez. Thieme alakításának kulcsa az, hogy nem ért
semmit: mint bármelyikünk az úgynevezett fejlett vi lá g -
ból, azt éli meg, hogy minden az övé, és ez a minden
csúszik ki kezébôl. Ez itt már nem az „amerikai álom”,
ez a világot uraló ember tévképzetének csôdje: bámul
bambán, nem érti, mi történik vele. Volt, nincs. Linda
(Carola Regnier) sem ért semmit, de ezt nem is vágyja,
beéri azzal, hogy vigyázza Willy zakóját, és a képernyô
irányában elnéz a végtelenbe. Szeretetet csihol a sem-
mibôl. Megbocsátón és tehetetlenül asszisztál fiai

kudarcához. A növények közül lépnek elô alsónadrág-
ban, Happy (Andre Szymanski) mélán motoz a gatyá-
jában, és szinte rappelve darálja az üres szöveget, sza-
vak százaiból épít páncélt lenullázott élete köré. Biff
(Bruno Cathomas) megszólalni is alig tud, betegesen
gátlásos, hisztérikus kövér fiú, apja elleni lázadásakor
is csak beszédtöredékek-törmelékek potyognak szájá-
ból, mint kisgyerek zokog-üvölt-vinnyog, míg teljesen
el nem veszíti önuralmát, taknya-nyála elborítja arcát,
teljes testében rázkódik a rohamtól, az apai trónt rug-
dossa, kibucskázik a zöldbe, borulnak a cserepek, szû -
kölve hever a földön. Csend van. Linda feláll, vissza-
húzkodja a pamlagot, férje mozdulatlan trónol tovább,
nem vesz tudomást semmirôl, a gyenge asszony meg-
próbálja felállítani a cserepeket, egyedül küszködik
még az élettel, minden a helyére kerül. Éjszaka van.
Linda lefekvéshez készül, ruháját gondosan összehaj-
togatja, ül a helyén, elnéz a semmibe. Willy durung
kar jával felé nyúl, megérinti az asszony haját. Fü tyül -
ni kezd.
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dig megsemmisül: a gyermek halála nem más, mint
iszonyú figyelmeztetés!

Az utóbbi idôben a motívum ismét megjelent, de
más formában. Mint egykor, érdekes módon most is a
századok keresztútján bukkan fel (s ez a véletlen meg-
érdemli a figyelmünket), a XX. és a XXI. század fordu -
lóján. És a korszak ezúttal is következményekkel ter-
hes, amelyek hasonlítanak ugyan a korábbiakhoz,
mégis merôben váratlanok.

A motívum olyan drámákban tér vissza, mint Bond
Pièces de guerre* vagy Chair (Szék), Copi La Tour de la
Défen se (A Défense-torony), Sarah Kane Szétbombázva
és újabban Joël Pommerat Les Marchands (Kereskedôk)
címû darabjai, de radikálisabban: „a gyermek halála”
helyett „a gyermek megöléseként”. Ami az elôdöknél
betegség vagy baleset következménye volt, most a
gyer mekgyilkosságé. Így a motívum értéke is megvál-

tozik: a „tragikus véletlentôl” a kiszámított és szándé-
kos „tragikus gesz tu sig” jutottunk. Itt már nem a vég-
zet öl, hanem az anya... a gyilkosságot mindig nôi kéz
követi el. Anyák, akik azonban egyedül élnek, és szem-
besülnek a létezés nehézségeivel: legyôzetnek, és erre
olyan tettel vá laszolnak, mint Médeia. Modern Médeiák
ôk... A gyer mekgyilkosság ezúttal is, de egészen kü -
lön bözô mó don, a tragédiát juttatja eszünkbe. Oidi -
pusz szülei is halálra szánták fiukat, hogy a sötét jós-
lat be ne teljesüljön!

A gyermekeket különbözôképpen veszejtik el:
leszúrják vagy megfojtják ôket... de a tett mindig az
egyén kiúttalanságának következménye. Reménytelen
bolyongás, gyógyíthatatlan fájdalom! Az anyát az elvi-
selhetetlen szenvedés készteti tettére: másként nem
tud megszabadulni a világ borzalmától. Legyôzetett,
és a leghalványabb perspektívától is megfosztatott;
zuhan, és zuhanása mélypontján öli meg gyermekét.

lyen közösségi kapcsolat, semmilyen biztonság, sem-
milyen perspektíva, s ôk mélyebbre merülnek a gyil-
kosság magányában. Azt is világossá kell tennünk,
hogy a gyilkosság célja nem a bosszúállás, mint Mé -
deia esetében, akit férje, feleségét rabszolgasorsra
szán va, elárult – nem, itt már nincs Iaszón... a gyil-
kosság annak a világnak szól, amely elhagyta és kilá-
tástalan helyzetbe taszította a nôt. Gyermekük meg-
ölése a kiúttalan ember tette. Ugyan akkor az ab szolút
szabadság aktusa! Azé a szabadságé, amelyet a gyer-
meket szülô nô fenntart magának, s amellyel a gyer-
mekgyilkosság hübriszét követi el. Olyan mérhetetlen
mértéktelenség ez, amely – mint már Dosztojevsz kij -
tôl tudjuk – felülmúlhatatlan. 

Edward Bond, Sarah Kane, Joël Pommerat... a gyer-
mekgyilkosság úgy terjed, akár a gyújtózsinór sistergô
csíkja. Közvetett vallomás ez az élet eszméje ellen,
annak a legyôzetésnek a nevében, amely felébreszti az
élet megsemmisítésének vágyát. Az anyák a sötét és
áthatolhatatlan semmivel szembesülve nem engedik,
hogy gyermekükbôl megváltó áldozat váljék. Pers pek -

„A gyermek haláláról” máshol döntöttek; azt, aki „a
gyermek megölését” elhatározza, személyesen is meg-
ismerhetjük. (A gyilkosságoknak nincsenek megren-
delôi, mint a III. Richárdban vagy Shakespeare egyéb
„krónikáiban”.) A halál itt már nem a jövô kioltása; a
helyzet súlyosabb: itt akarják a halált... Olykor már a
gyermek világrajöttét is megakadályozzák – gyakran
felbukkan az abortusz motívuma, például Kroetz Házi
munka és Felsô-Ausztria címû darabjaiban. A pánik,
hogy nem képes vállalni a gyermeket, sok anyát arra
késztet, hogy már a méhében elpusztítsa! És ha mégis
a világra jön, veszélyben van, és gyakran megölik!

Az anyák, mindig az anyák – nem meddôk, ôk szül-
ték a gyermeket, de mert az élet maga vált elviselhe-
tetlenné, semmi nem indokolja, hogy folytatódjék.
Termékenyek, de úgy döntenek, a világnak terméket-
lenné kell válnia. Nem adatik meg számukra semmi-

Jelenet 
a Médeiából 

(Katona
József

Színház) 
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* Valójában egy Bond-drámákból álló trilógiáról van szó, amelyet az
Avig noni Fesztiválon mutattak be. (A Szerk.)
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tívák hiányában és e tragikus tagadás következtében „életvágyat” kiirtó pap-
nôkként cselekszenek. Logikájuk szerint „megölni annyi, mint megszabadíta-
ni”. Ezért választják öngyilkosság helyett a gyermekgyilkosságot. Az ön maga
ellen elkövethetô legszélsôségesebb tett eredményeként az anya beletemetke-
zik a fájdalomba. Tönkreteszi önmagát, élô halottá válik; hallgatásba és halál-
ba merül.

Ezen a ponton a színháznak szembe kell néznie a gyermek és a gyilkosság
megjelenítésének kérdésével. Maradjunk-e a diskurzus szintjén, vagy próbál-
juk meg ábrázolni a megmutathatatlant és elviselhetetlent? A „halott gyer-
mek” jelentôségét Matthias Langhoff Cseresznyéskert-rendezésében egy, a
szín pad közepén elhelyezett „Kantor-féle” bábuval emelte ki, Lucian Pintilie
és Andrei Şerban pedig kísértetként jelenítette meg: Ljubov Andrejevna, s ve -
le mi, a nézôk is testi valójában láthattuk, amint egy Grisa-korú gyermek bolyon-
gott a meggyfák között, a színpad mélyén, akár egy nyughatatlan szellem. A gyer  -
mekgyilkosság azonban ennél is sokkalta súlyosabb problémát jelent: hogyan
mutathatjuk be? Pelenkába bugyolált mûanyag bábuként, amely nyilvánvaló-
an mesterkélt? Vagy álljon a gyilkos háttal, s így fosszuk meg a jelenetet
anyagszerûségétôl? A rendezôk e két megoldás közül választhatnak. Közös
vonásuk, hogy a tettet immár nem a kulisszák mögött követik el, mint a klasz-
szikus tragé diában, hanem a szemünk elôtt, így az iszonyú bûn tanúivá avat-
va bennünket. 

„A gyermekgyilkosság” motívuma „a gyermek halála” toposzából ered, de ra  -
dikálizálja azt: a katasztrófába sodró fergeteges örvény két szakaszáról van szó.
A felfüggesztett, megtagadott, megszakított élet változatai, vagyis egy olyan
ontológiai képtelenség megjelenési formái, amely megfosztja az életet a meg-
újulás lehetôségétôl. Történjék bár a tett véletlenül vagy szándékosan, az életet
mindenképpen kioltja. A megsemmisítés két variációja. Nincs többé gyermek!

Fordította: Demény Péter 

A fordító megköszöni a  román nyelvû portálnak, hogy lehetôvé tette a szöveg közlését.

Summary
The present issue opens with a
conversation between Tamás
Kol tai and theatre, movie and
television director János Dö -
möl  ky, this season’s selector of
the program of the Pécs Nati -
onal Theatre Festival.

Tamás Jordán, managing di -
rec tor of the Budapest Nati o nal
Theatre, is author of an obi -
tuary for actor Attila Kaszás
(1960–2007), leading member
of his company, an artist highly
appreciated and particularly
loved by the public.

Our critics of the month are
Judit Szántó, Tamás Tarján, Ba -
lázs Urbán, Balázs Perényi, Ta -
más Jászay, Andrea Tompa,
Andrea Stuber and Tímea Papp
who inform the reader about
Goldoni’s The Last Night of the
Carnival (Katona József Theat re),
an audacious version of the nati-
onal classic Banus Bánk by the
Chalk Circle Company, The
Two-Headed Beast by Sán dor
Weöres (Nyíregyháza), Mar tin
McDonagh’s The Pillow man
(Eger), Nice Acquaintances by
András Jeles and the company
(Mer lin), Heinrich von Kleist’s
Amphitryon (Pest Theatre), King
Ladislas IV. by Csaba Kiss (Deb -
recen) and two plays for young
people: Péter Fábri’s The Secret
of Parsifal (Colibri) and László
Ga raczi’s Odysseus (Budapest
Pup  pet Theatre).

Dance critics Krisztina Ho recz  -
ky, Csaba Kutszegi and Szil via
Szilágyi (Sisso) introduce us to
T.E.S.T. of choreographer Krisz -
tián Gergye, Are na by the Cent -
ral European Dan ce Workshop,
with the choreography of Éva
Duda as well as the double-bill
Test Shot and Terminum (chore-
ography: Kata Juhász, resp. At -
tila Kun).

We open a forum for play-
wrights on playwrights, begin-
ning with László Garaczi’s
essay on a play – The Boy Géza
– by his colleague János Háy. 

In our column on theatre his-
tory we publish excerpts of
Jean-Louis Barrault’s Diary of a
Theatre Man, followed by a si -
milar, Barrault-inspired diary of
actor-director Gábor Máté.  

The column on world theatre
contains a conversation with Brit -
ish opera director Keith War -
ner, an account by László Bér -
cz es on Arthur Miller’s Death of
a Salesman as performed at
Ber lin’s Schaubühne and an
essay of Georges Banu on the
motive of the dead child in play-
writing, from the end of the
XIXth century to our days. 

Playtext of the month is The
Living Corpse by András Nagy.  

SZÍNHÁZ.DVD
A színház a pillanat mûvészete. Élményét a nézô és a színész jelenléte
kö zösen hozza létre. A megismételhetetlen, egyedi, csak ott és csak ak -
kor történô csodának csupán a jelenlévôk lehetnek részesei. 

A mozgókép azonban megkísérli a lehetetlent: a kamerák elhelyezésé-
vel, a képalkotás és a montázs eszközeivel interpretálni a színházi pilla-
natok üzenetét. Bár a jelenlét élményét nem képes visszaadni, megpró-
bálhatja közvetíteni a minôséget, azt a munkát, verejtéket, örömet, játé-
kot, amellyel az alkotók megajándékozzák a nézôt. 

Ez a korong még nem tart itt. Egy hosszú, fáradságos, ámde elôreveze-
tô út elsô, tétova lépése. Annak felmérése, hogy a teátrumok milyen fo -
kon rögzítik elôadásaikat, és a közönség kész-e ezt befogadni. 

A DVD-n elôadások ajánlói találhatók. Válogatásunk szubjektív, és jelen-
tôs meghatározói a technika, a források és a színházi készenlét korlátai.
Az anyag összetétele különbözô: a felkészültebb elôadóhelyektôl kész
perceket kaptunk, máshonnan elôadásrészleteket vagy csak forgatási
engedélyt. Az anyag legerôsebb része több mint húsz neves színházi sze-
mélyiség megszólalása az elôadásrészletek közben, elôtt és után. 

Célunk elérni, hogy a SZÍNHÁZ minden számához tartozzon a kritikai
írá sokhoz kapcsolódó mozgókép. Arra törekszünk, hogy miután Ön elol -
vas ta a lapot, otthonában a mellékelt korongról megtekinthessen egy tel-
jes elôadást. Ez a projekt egy online televízió alapját képezi, amely szín-
házról szól: reményeink szerint ezzel a partneri körrel fél éven belül elin-
dul a SZÍNHÁZ.TV.

Herner Dániel
Színház.hu / Filmworks, alapító

ceo@szinhaz.hu  


