
Hagyaték 
Martin Miller: A tehetséges gyermek igazi drámája és Alice Miller írásai alapján   

   
A világhírű gyermekkorkutató, Alice Miller és fia, a szintén pszichológus Martin Miller 
kapcsolatát bemutató Hagyaték premierjére 2019. november 6-án került sor a Hold21 HPS 
KultSzalonban. A darabot Martin Miller 2013-ban íródott és 2019 áprilisában magyarul is 
kiadott könyve ihlette, ami édesanyjának a rekonstruált életrajza, valamint saját 
gyerekkorának leírása. Ebből a közfelfogás számára eddig teljesen ismeretlen kép rajzolódik ki 
az elismert pszichológusnőről.    

 

Nem állításokat szeretnénk tenni, hanem 
megvizsgálni, milyen folyamatok játszanak 
abban szerepet, hogy egy zseniális éleslátással 
bíró anya nem képes rálátni saját 
cselekedeteire, és nem képes érzékenynek 
lenni saját gyermekére? Urai lehetünk-e 
önmagunknak valaha, vagy múltunk foglyai 
maradunk, akármit is csinálunk?  Szülőként el 
tudjuk-e engedni a gyerekeinket, képesek 
vagyunk-e egy önmagunkat túllépő, 
meghaladó szeretetre? Mi segítheti a változási 
folyamatokat?  Az előadás az egyéni, családi és 
társadalmi traumák, valamint feldolgozásuk 
módját kutatja, a jelenből indulva villantva fel 
a múlt képeit. A történet különböző tereken és 
korokon át, különböző szereplőket 
megelevenítve és az olykor eltérő narratívákat 
ütköztetve, mozaikszerűen bomlik ki.  

   
   

Dramaturg: Gyulay Eszter      
Rendező: Tárnoki Márk    
Színészek: Feuer Yvette és Rába Roland     
Látvány és jelmez: Horváth Jenny    
     
Az előadás hossza: 60 perc  

Videók:  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IXfknIg4QdM  
Részlet a készülő filmből: https://youtu.be/6l-elHwcvsU 
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Sajtó: 

http://szinhaz.net/2019/11/14/proics-lilla-mar-csak-egy-karcolas-  
maradt/?fbclid=IwAR1b4TWIhu0vagUMvzNecwGfbLCjnf2OxF7J_Fa6gaF24TKGxgmL7a0eWj0  

https://magyarnarancs.hu/szinhaz2/egy-kozulunk-124865 https://www.prae.hu/article/11319-

jatszma-mindhalalig/?fbclid=IwAR3ervYrEt3WSHXgdWzhMezSXkffhbd11Oj0NkJ57UgAXq0J9zeU6jTtBQ  

https://deszkavizio.hu/orokseg-kritika-a-hagyatek-cimu-

eloadasrol/?fbclid=IwAR25uWvO5dvzSAh0nfcOzCDXFbKSQ9pSXdZ_kNtMJd37h1Fi_0tiFC_xVM 
https://www.klubradio.hu/archivum/otos-kulturcsutortok-2021-majus-27-csutortok-1000-17625  

   

Nézői visszajelzések:   

“Rendkívül érzelmekre ható, embert próbáló történet és hiteles előadás élvezője lehettem. Yvette 
játéka, igazi harca az élettel nagyon hiteles volt.”      
   
„Sokféleképpen lehet kapcsolódni a 
történethez, hisz sok rétegben 
rejlik:   
• Anya – gyermek kapcsolat    
• Holokauszt, egyéni, társadalmi 
traumák    
• Pszichológus identitás    
• Alice Miller személyes 
munkássága   
Traumatizált, de volt feloldás a 
végén. A kisfilmmel teljessé és 
valóságossá vált. Köszönjük az 
élményt.”  
  
„ELKÉPESZTŐ MÉLYSÉG, ÉRZELMI CUNAMI. ZSENIÁLIS ELŐADÁS! GRATULÁLOK. SZÍVBŐL.”  
  
„Megrázó, megindító, zseniális darab. Olyan érzése van az embernek, mintha a színész a valódi életét 
mutatná be. Köszönöm az élményt!”  
  

  
 

Előadásszervezés: 
Salamon Piroska  

Tel: +36702822767  
E-mail: szervezes@lathataroncsoport.hu  

  

  

www.lathataroncsoport.hu  
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