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• OLEANNA •

erekes Viktória (Carol) és Bálint András
John) (Német Juli felvételei)

zínészet szintjén a szakmai trükkök ismeretére
tal. Ettől lesz katartikus az utolsó jelenet vége,
z a bizonyos első pofon, melyet számos további
övet mindkét oldalon, mint mikor a pezsgős-
vegből kirobban a dugó, és követi a habbá lett

tal: megy a gőz.
Kerekes Viktória Carolja mintha nem egy, ha-

em két nőből lenne: az első ártatlan, tipikus és
em túl súlyos személyiségzavarokkal, divatos
omplexusokkal küzdő diáklány, a másik ennek
eaktív alakja, egy szakképzett fanatikus, a PC
egszállottja. Mintha abszurd pszichiátriai ke-

elés következtében állna elő az elsőből a máso-
ik. Lehetséges, hogy Mametnél is érzékelhető a
örés, valószínűbb azonban, hogy a fiatal szí-
észnő jelenetenként állította össze a figurát.
bben alighanem szerepe van Deák Krisztina

endezőnek, aki Carol alakjában tétován ingado-
ik a megérteni vágyás és a földhözragadt igaz-
ágszolgáltatás között.
Az ingadozás éppen rendezőileg egyébként

rthető (atétovaság kevésbé): neki kell felmutat-
ia mindkét fél igazságát. De míg az egyiké jelen

dejű és hatni képes, a másiké a távoli gyökerek-

ben lappang, és a robbanás idején már irrele-

váns.
Az előadás végén a közönségnek minden oka

megvan a megkönnyebbülésre és a félelernre
egyaránt. A demokrácia ajándéka -- egyelőre
importáru formájában - megérkezett hozzánk.

David Mamet: Oleanna (Budapesti Kamaraszinház,
Shure Stúdió).
Fordította: Prekop Gabriella. Diszlet: Szlávik István m.
v. Jelmez: Szakás Györgyi m. v. Dramaturg: Böhm
György. Asszisztens: Szőcs György. Rendező: Deák
Krisztina.

Szereplők: Bálint András, Kerekes Viktória.

Amerika

avid Mamet meglehetősen ellentmondásos új
rámájában, az Oleannában van körülbelül tíz
erc, amikor a mű hirtelen kiteljesedik és érde-
essé válik, s ezzel igazolja azt a komolyságot,
mellyel fogadták, és a tiszteletteljesen lelken-
ező kritikákat, melyek a bemutatót követték. Ez
rövid kitüntetett rész - a második felvonásban
igazán hátborzongató, meglepő és izgalmas;
rovokatív, idegtépő, kegyetlen, ugyanakkor
legáns pas de deux a hatalom, a nemek, a poli-
ikai korrektség és a szexuális zaklatás izzóan
ktuális kérdéseiről. (...)
John, a professzor felfedezése - nevezete-

en, hogy Carolnak, a diáklánynak van némi
gazsága, hogy igenis létezik az életperspektíva
roblémája, s hogy az élet egészen más annak,
ki a „csúcson" van - a második rész ígérete és

ehetősége. Megkönnyebbülés elképzelni, akár
tmenetileg is, hogy David Mamet drámai abla-
ot nyitott szubjektivitás, hatalom, szexuális

konfliktus, félreértés felhős enigmáira; hogy rávi-
lágít a mindig megrázó felismerésre, miszerint az
emberek nem olyanok, mint mi. Milyen lelkesítő
azt remélni - még ha csak átmenetileg is -,
hogy az Oleanna nem hanyatlik laposan kiszá-
mítható, szimpla boszorkányüldözésbe, és nem
lesz belőle egyfajta, egyetemen játszódó „Sale-
mi boszorkányok'.

De hát hamarosan rá kell jönnünk, hogy a
kér-dés itt nem a szubjektivitás vagy a
megtépázott hatalom, hanem a lángoló
igazságtalanság --azaz mégiscsak egyfajta
boszorkány-összeesküvés. Carol megvádolja
Johnt az egyetem alkalmazási bizottsága előtt,
s a professzor büntetése (elveszíti az állását, az
új házát s még tán nemi erőszak vádja is illeti
majd) nagymértékben aránytalan azokhoz a
„bűnökhöz" képest, melyeknek szemtanúi
voltunk, s melyek alapvetően kimerülnek abban,
hogy rosszul ítélte meg hallgatóját, és nem
bizonyult a földkerekség legéberebb pasasának.

Amint elkezdünk azon töprengeni, vajon Carol
mennyire szándékosan építi fel az akciót, rájö

vünk, hogy Mamet ugyanezt műveli - velünk.
Mamet okos és szakmailag igen képzett író.
Tud-ja: a Carol-féle karakter létezését és
szavahihetőségét az fogja alátámasztani, hogy
a lány és csoportja azt a nagyon is valódi -
csöppet sem paranoid -. félelmet ébresztik fel,
amelyet nagyon sok érzékeny ember
megtapasztalt már az akadémiai szabadság
ellen a politikai korrektség eszméi nevében
intézett fenyegetésekben. Mamet egy olyan kor
doboló ütőerén tartja a kezét, melyben minden
egyetem egy-egy iktatásra váró óriási szexuális
zaklatási per.

Nem mintha John szent volna. Mint Mamet
más karakterei, ő is „macho" szélhámos - bár
kedvesebb, lágyabb szélhámos, magasabb osz-
tályból, magasabb végzettséggel... de talán
mégsem jobb a többinél. Végül is eljut a kegyet-
len kitörésig, ami bizonyítja, hogy Carolnak igaza
volt. (Ez a hízelgőbb értelmezés; úgy is lehetne
mondani: „a kiscsaj megérdemelte".) A lány sze-
rint John hatalommal jóllakott disznó - bár két-
ségtelenül a szimpatikus fajtából.

Francine Prose
The Washington Pest, 1993. január 3.

...Az Oleanna vélhetően több vitát vált ki, mint
bármely dráma ebben az évben. A viták nyilván
sokkal inkább a mű tartalmát, semmint esztétiká-
ját érintik. Az Oleanna súlyosan hibás drámai
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Denis Lawson és Michelle Fairley a Duke of
York's Theatre előadásában

mű, legalábbis az első felvonás, amely, eltekint-
ve néhány, a Glengarry Glen Rossra emlékezte-
tő ingatlanügylettárgyú utalástól, meglehetősen
pucér felvezetés a második felvonásbeli valódi
konfliktushoz. Az est második része viszont tel-
jességgel magával sodor - igazi Mamet-szóló;
az író tehetségesen zárja be a közönséget sze-
replői kegyetlen drámájába. (...)

Mint senki írónak, Mametnek sem kötelező
objektívnek lennie. Azt követelni, hogy nyíltan és
vehemensen a nők oldalán álljon ki, azt jelente-
né, hogy írjon egy cinkos (és persze unalmas)
darabot, amely senkit sem támad, és kiszolgálja
azt az intellektuális megalkuvást, melyet az
Ole-

anna éppenséggel kiátkoz. Senki sem tekinthet
el ellenérveitől az olyan fanatikusokkal szemben,
mint Carol, aki a szexizmus vagy bármely más
érdemes ok ellen folytatott kereszteshadjáratot
óvatlanul új Mc Carthy-izmusba hajlítaná, amely
megrövidíti a szólásszabadságot és elhallgattat-
ja a más véleményt.

Túlzás lenne azt állítani - bár lesznek, akik
ezt teszik majd -, hogy az Oleanna szexista da-
rab. Az este végére Mr. Mamet legalábbis elját-
szik a lehetőséggel, hogy kevesebb szól John s
több Carol mellett, mint azt a közönség eleinte
feltételezte.

Frank Rich
The New York Times, 1992. október 26.

„Miért gondolják, hogy nőgyűlölő vagyok? Hogy
nem tudok nőfigurákat írni? Valahogy rajtam ra-

gadt ez a szexista címke..." (...) Mamet első ko-
moly kísérletét, mely arra irányul, hogy leradíroz-
za magáról a nőgyűlölő bélyeget, az Oleannát
most mutatják be a politikai korrektség egyetemi
fővárosában.

„Mintha boszorkányüldözés folyna itt a Har-
vardon", mondja Mametnek egy barátja, Alan
Dershowitz, a harvardi jogi kar professzora. Szá-
mos professzort vádoltak meg politikai inkorrekt-
séggel, rasszizmussal vagy szexizmussal -
akárcsak az Oleanna alaphelyzetében.

„Szerintem ezt a művet itt bemutatni olyan,
mintha az Anna Frank naplóját Dachauban ját-
szanák", sóhajt fel Mamet.

Az Oleanna azt műveli a kilencvenes évekkel,
amit Arthur Miller művelt az ötvenes években a
McCarthy-érával A salemi boszorkányok által. Ez
Mamet legnyíltabban politikai darabja; felvo-
nultatja mindazt, ami az elmúlt években foglal-
koztatta az írót: a szexuális politikát, az oktatás
szerepét az atomjaira hulló társadalomban, a
férfi sovinizmus kontra feminizmus probléma-
körét.

Elérkezett az előbemutató. A kapuk nyitva. A
színház zsúfolásig teli meghívott barátokkal. Ma-
met bevezeti a darabot, majd leül az első sorba,
hogy figyelje a színészeit. Utána a folyosón állva
egy csoport Brown-egyetembeli diákkal beszél-
get, akik beismerik, hogy a darab összezavarta
őket. „Az én nemzedéktársaim a »provokatív«
szót használják - felelte Mamet -, maguk meg az
»összezavarni«-t. Maguk olyan drámákhoz
vannak szokva, mint azok a rajzfilmek, melyek-
ben a jók fehér, a rosszak fekete kalapot visel-
nek." „De hát ez a megerőszakolás - vág közbe
egy húsz év körüli nő. Ez egy politikailag felelőt-
len darab! A közönség, amikor ilyet lát..." Mamet
nem engedi, hogy a diák kifejtse, amit gondol.
„Politikailag felelőtlen? Ezt hívjuk művészetnek. A
nőket a nemük nem akadályozza meg abban,
hogy hamisan vádoljanak. A maga nemzedéke
úgy nőtt fel, hogy nincs mire várnia. Az én nem-
zedékem próbálja megtartani, amije van. Amit
maga lát, az tökéletes hazugság. A társadalom
szétesőben, és maga megkérdezheti, mit lehet
akkor itt csinálni? A szex borzalmas. A barátság
rémisztő. Állás nincs. A szüleivel nem képes be-
szélni. Ez a mű arról szól, hogy két ember meg-
próbál értelmet adni az életének." De a diákok
ezt nem fogadják el. A darabhoz fűzött megjegy-
zéseikből kiderül, hogy Mametet politikailag in-
korrektnek, szexistának, sovinisztának tartják -
ugyanazok a vádak, mint az Oleannában. S bár
Mamet tapasztalt tanár, és kiválóan vezeti diák-
jait a komplex eszmék megértése felé, látnivaló-
an felháborítják ennek a csoportnak a vádjai. Ha-
sonlóan reagál, mint drámájának professzora. „A
komédia házassággal, a tragédia temetéssel
végződik" - vonja le a következtetést. - „Ha a
Nórát ma írták volna, Nóra elrohanna, majd ha-
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zamenne, azt mondaná, bolondság volt az egész
 és megcsókolná a férjét."

De miután a diákok elmennek, a hamuszürke
Mamet ezt motyogja: „Életemben először való-
ban féltem ezt az országot."

Másnap is feldúlt és dühös. Cambridge-i iro-
dájából megtárgyalja az incidenst Harold Pinter-
rel, aki Londonból hívta. „Politikailag felelőtlen!
 ismétli a telefonba. - El tudod képzelni, hogy
ezt egy egyetemi hallgató mondta?"

Mamet és Pinter kapcsolata egyszerre szak-
mai és személyes. Mamet azt állítja, a brit író ko-
rai vázlatainak hatására kezdett el írni, még az
egyetemen. Amikor befejezte a Glengarryt, za-
varos masszának érezte, és elküldte Pinternek,
véleményét és segítségét kérve. Pinter csak any-
nyit válaszolt, hogy a darabnak mindössze az
előadásra van szüksége, majd megszervezte vi-
lágpremierjét a londoni Nemzetiben.

„Majdnem vesztettem; hátráltam - vallotta be
Mamet Pinternek. - Úgy éreztem magam, mint a
professzora darabomban. Politikailag felelőtlen.
Hát elhiszed ezt? Akkor sem lepődtem volna
meg jobban, ha a nő azt mondja, hogy túl-
ságosan zsidó vagyok."

A telefon után, feszülten az esti premier miatt,
Mamet a zongorához megy, egy ragtime-ba
kezd, majd egy chicagói bluesszal folytatja.

Aznap este Mamet nyugodtnak, szinte lazá-
nak látszik, bár a nézőtér teli van New York-i és
Los Angeles-i kritikusokkal, professzorokkal,
diákokkal és barátokkal.

Szünetben a közönség fecsegését hallgatva
az első felvonás látszólag romantikus idilljéről
Mamet boldogan mondja: „Hát nem készen áll-
nak a sokkra?"

Utána a közönség hölgytagjai közül jó néhá-
nyan meglehetősen indulatosak. Vagy zavaro-
dottak. A kritikusok elrohannak a színházból:
végre valami igazán izgalmasról, provokatívról
lehet írni! Az előcsarnok fokozatosan megtelik
panasszal, vitával, férj és feleség, barát és barát-
nő, diák és professzor között. A többség döbben-
ten távozik.

De másnapeste nincs feminista ellentüntetés.
Noha Mamet számított ilyen demonstrációra,
Robert Brustein, a társproducer mástól tart.
„Örülnék a tiltakozóknak - mondja. - A imai diá-
kok közönyétől jobban félek."

Richard Stayton,
The Los Angeles Times, 1992. augusztus 23.

Fordította: Csáki Judit

Anglia

A közelmúltban egyetlen darab sem tett akkora
hatást a közönségre, mint az Oleanna. New
Yorkban megosztotta a házaspárokat. London-
ban a Royal Court bemutatója parázs vitákat szí-

tott, melyek gyakran a színház előtt, az utcán is
folytatódtak. Nőgyűlölő vagy elcsábított áldozat-
e a hős? Támadás ment-e végbe a politikai
korrektség ellen, avagy a kendőzetlen igazságot
hallottuk a modern kapcsolatokról?

Abban a hiszemben mentem el a színházba,
hogy Mamet két álláspont vitáját dramatizálta.
Ehelyett az történt, hogy az egyik ideológia meg-
büntette a másikat.

Anne Karpf
The Guardian, 1993. július 7.

Még mielőtt John átkarolta volna Carolt, már
megdöbbentett arrogáns támadása a lány ver-
bális terrénuma ellen, az, ahogyan a szavakat a
lány szájába adja.

Ám ekkor az oktató megérinti a diákot. Ez hiba
volt, még ha vigasztalni akarta is. A férfi szerint a
mozdulatnak „nem volt szexuális tartalma". A
lány szerint „ezt nem maga dönti el". Egyetértek:
egy üzenet jelentését annak kibocsátója nem el-
lenőrzi maradéktalanul - a fogadó értelmezése
épp annyira érvényes. Nem csak „magunk" va-
gyunk; nem bújhatunk el társadalmi, etnikai jel-
lemzőnk elől, talán foglalkozásunk elől sem, férfi
vagy női mivoltunk elől pedig semmiképp sem.
Ebben az értelemben nem az történik, hogy John
megérinti-megfélemlíti Carolt, hanem a patriar-
chális és intézményes hatalom kifejeződése
kapja meg a maga tragikus büntetését.

Peter M. Lewis
The Guardian, uo.

Amikor David Suchet mint John, a professzor,
így szólt: „Kifelé", egyetlen taps csattant fel (két
kéz, egy csattanás, utána csend). Amikor verni
kezdte Lia Williamset - Carolt, a diákot - még
egy. Ennyi. Ennyit a hivatalosan szponzorált nő-
gyűlölő kitörésekről, amelyre a korábbi kritikák
alapján számítottam.

Ami azt illeti, a darab nagy része a klasszikus
tragédia csapdáit rejti magában, ahol maga a
nyelv a nagy utazás, a fegyver és a rejtély. John
tekintélyrombolása - könyve támadás a neve-
lés megszokott formái ellen - arra vezet, hogy a
hatalom hátat fordít neki, és magára hagyja bu-
kásában. Hübrisze, hogy egyfolytában irritál. Ál-
landóan félbeszakítja Carolt, mintha mindig nyil-
vánvaló lenne, mit is fog mondani a lány. (Ho-
gyan is ellenkezhetne ezek után később, amikor
a lány azt állítja, hogy ő nagyon jól tudta, mit akar
a férfi, sőt arra is kész, hogy válla megérintését
szexuális zaklatásként értelmezze?)

David Mamet gyönyörű, magától értetődő
szerkesztési módja csak a második felvonásban
botlik, amikor a dráma szókratészi dialógusba
vált. Carol egy közelebbről meg nem határozott
„csoport" hatása alá kerül, amely dühöngő PC-
terminátorrá programozza át. A probléma ott
van, hogy az addig lassú észjárású, habozó Ca

rol hirtelen ékesszólása túlságosan is hirtelen
jön. Szóvirágait nem valamiféle kis piros könyv-
ből szajkózza, ihletetten folyékonyak.

Clifford Bishop
What's On?

Valaki nemrég úgy jellemezte az amerikai egye-
temeket, mint az ,,elnyomás szigeteit a szabad-
ság tengerén" - és nem viccelt. Ideát még min-
dig úgy tekintjük a politikai korrektséget, mint
valami viccet, vagy múlékony óceánon túli
hóbortot. De alapos vizsgálat nélkül nem is
lehet fel-mérni, mennyi kárt okozott.

Még ha David Mamet Oleannája gyenge da-
rab lenne, akkor is oda kellene figyelni rá. Ha má-
sért nem, hát azon érdeméért, hogy szembesít a
jelen egyik kulcskérdésével, olyasmivel, amit a
többi drárnaíró (amennyire tudom) nagy ívben
kerül. Ám a darab ráadásul igen jónak is bizo-
nyul. Először érdekes, azután magával ragadó;
a végére pedig csak a legostobább néző nem ke-
rül a hatása alá.

A szokványos realizmus mércéjével mérve a
darabnak két komoly gyengéje van. Szinte fel-
foghatatlan, hogy valaki, akit szexuális zaklatás-
sal vádolnak, megkockáztassa, hogy feltétele-
zett áldozata egyedül, tanúk nélkül térjen vissza
hozzá a szobájába. Továbbá Carol átalakulása
motyogó, elvesztett lélekből folyékony beszédű
ideológussá túl gyors és végletes.

A valószínűségtől való első eltérés nem szá-
mít; elfogadjuk mint egyszerű drámai konvenci-
ót. A másodiktól már nehezebb eltekinteni. Elfo-
gadjuk ugyan a drámai összefogottság kedvéért,
de nem teljesen: a darab még ennél is erőtelje-
sebb lenne, ha Mamet a nyitó jelenetben alapo-
sabban előkészítené Carol átalakulását.

Másfelől a professzor elejétől végig meggyő-
ző. Tanterembeli visszafogottságával és önma-
gában való kétkedésével ellentétben,
jellemének van egy durva, nyers, „senki-nem-
fog-ki-rajtam" oldala -- ez a házvásárlással
kapcsolatos telefonhívások alkalmával kerül
előtérbe, melyek minduntalan félbeszakítják a
cselekmény fővonalát, s egyfajta álcselekményt
képeznek. (Ami ugyanakkor igen hatásos. Ha
ingatlanról van szó, Mamet otthon érzi magát.)
Ám ezúttal nem zavaró a következetlenség:
élethűnek látszik, különösen az amerikai
élethez hűnek.

John legfontosabb tanári tulajdonsága: libe-
ralizmusa. Igencsak fejlett liberalizmusról van
szó, ez adja a darab iróniáját. Fejet hajt az ifjúság
előtt; arra tanítja diákjait, hogy ne bízzanak a te-
kintélyben, s hogy a hagyományos oktatást a
ki-zsákmányolás egy fajtájának tekintsék...

Bizonyos értelemben a helyzet sokkal rosz-
szabb, mint azt a dráma sugallja. Mamet egy ta-
nár és egy diák összeütközésére korlátozza a
művet, ám a mai Amerikában a politikai korrekt-
ség fő kikényszerítői maguk a tanárok. Így
példá-
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ul a Modern Language Association (MLA) - az
amerikai irodalomtanárok szakmai szervezete -
csupa olyan ember kezében van, aki restriktív
és destruktív nézeteket vall.

Két végső lábjegyzet. Az Oleanna nem a femi-
nizmusról szól, hanem egy sokkal szélesebb po-
litikai jelenségről, melynek a radikális feminiz-
mus csak az egyik vonatkozása. Nem áltathatjuk
magunkat azzal, hogy nálunk ez nem történhet
meg. Már meg is történik; s ez az, ami az Olean-
nát még időszerűbbé teszi.

John Gross

Sunday Telegraph
Fordította: Hideg János

Bécs

David Mamet persze provokátor, mégpedig
olyan, aki nagyon is átgondoltan cselekszik, és
provokációjából piaci hasznot képes hajtani.
Mint drámaíró és a polémiára hajlamos ember,
képes úgy megközelíteni egy témát, hogy lega-
lábbis az adott pillanatban senkise hagyhassafi-
gyelmen kívül azt. Tehetsége a kiélezésen ala-
pul. Készsége van arra - csak vonakodva ne-
vezném ezt művészi készségnek -, hogy felfe-
dezze és egymással ütköztesse az adott kérdés-
ben rejlő feszültségeket.

A feministák azt vetik Mamet szemére, hogy a
férfit egy bosszúvágyó és bigott PC-rajongó (ár-
tatlan) áldozatának állítja be, és hogy a szexuális
zaklatás szerinte nem más, mint beteg női agy
szüleménye. Mamet ezzel a darabjával szerintük

Ulrich Mühne és Susanne Lothar a bécsi Aka-
demietheater előadásában

csupán felmenti a férfiakat, tovább erősítve ezzel
az amúgy is növekvő nőgyűlöletet.

A szerző további érveket szolgáltatott ideoló-
giai ellenfeleinek azzal, hogy például Mike Tyson
elhíresült perében a szexuális erőszakkal vádolt
bokszvilágbajnok pártját fogta. De nem népsze-
rűsítik ilyesfajta kijelentései sem: „A nőknek tök-
mindegy, hogy szeretik-e őket vagy sem, ami
másfelől azt jelenti, hogy képtelenek a kompro-
misszumra. Addig harcolnak, amíg nem nyer-
nek. Kompromisszumot azonban semmiképpen
sem kötnek. A kompromisszum férfitalálmány,
létrejöttét azaz igény táplálja, hogy szeressék az
embert. A nők válasza viszont így hangzik:
Nem!"

Mamet tehát kettős előnyt remél abból, hogy a
PC tüzével játszik; az Oleanna ugyanis egyszer-
re táplálkozik mind a felvilágosodás, mind az el-
lenfelvilágosodás gondolatrendszeréből. Fél-
reértéseket és veszélyes érveket provokál, így
kényszerítve a befogadókat egymással
szembenálló táborokba.

A darab a hatalom kérdését veti fel. Az Olean-
na így nem is annyira a nemek közt dúló háborút,
mint inkább a hatalomért vívott harcot mutatja
be. A darabbeli erőszak nemcsak szexuális do-
minanciára utal, de kifejezi azt is, hogy az embe-
rek közötti viszonyok az erőszak elvére épülnek.
A nő a darab elején intellektuálisan reménytele-
nül alulmarad, cseppnyi esélye sincsen a nyelv
hatalmát, a hatalmi struktúrák ismeretét fel-

használó, a diákok életesélyei fölött basáskodó
professzorral szemben. Ez a kiszolgáltatott nő
úrrá akar lenni a világon, így hát az egyetlen
fegyverhez nyúl, amellyel legyőzheti a férfit:
hadszínteret változtat, elhagyja az egyetemi
gondolkodás érvrendszereit, és az ideológiai ter-
rorizmus eszközével lesz úrrá a professzoron. A
„politikai korrektséget" stratégiai eszközként
használja a férfi lejáratására. Mamet tudatosan
használja a megdöbbentés effektusát, így az első
felvonás gyámoltalan, zavarodott Caroljából, aki
alig tud kiejteni egy idegen szót, a második
felvonásra egy ékesszóló, militáns nőt rajzol, aki
agresszíven, a „csoportja nevében" lép föl, és aki
egyszer csak lazán használ olyan megfogalma-
zásokat, mint „paternális prerogáció". Olyan ez a
Carol, mintha az általa emlegetett csoport távirá-
nyítású terminátora volna.

A darab rendezője, Dieter Giesing mesterien
játszik a rokonszenv és az ellenszenv eszközei-
vel. Igazságosabban helyezi el a hangsúlyokat,
ügyesen felerősítve így a darabban rejlő irritációs
potenciált. Rendezésében jobban kirajzolódik az
a (nem is tudatos) hatalom, mellyel a professzor
rendelkezik. Az előadás kiemeli, mennyire pro-
vokatív a férfi öntetszelgése, így azt is hangsú-
lyozza, hogy az okozott pusztítás mindkét oldalt
érinti. A hangsúly Carol utolsó mondatára kerül:
„Valakinek mindig szenvednie kell. És egyelőre
mindnyájan szenvedünk. Hát nem így van? De
bizony, így van."

Sigrid Löffler
Theater heute, 1993. 11. sz.
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