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Pontatlan kép az orosz
századvégről

Két Csehov- és egy csehovi Gorkij-mű
adhatna híradást a tizenkilencedik század
végi Oroszországról és természetesen
arról, hogy rendezők, színházak milyen-
nek látják és láttatják azt a kort és köz-
vetve a mienket. Azonban sem külön-
külön, sem együtt a három bemutató nem
ad kellő határozott és éles képet. Mintha a
véletlen sodorta volna a darabokat a
színházak műsorába, s ez még akkor is
igaz, ha tudjuk, hogy Szolnokon nem ez az
első Gorkij-bemutató, hogy Miskolcon
évről évre játszanak egy-egy nagy
Csehov-drámát, és Debrecenben is volt
jelentős Csehov-premier (hogy csak a jó
pár évvel ezelőtti Sirály-előadásra,
Lengyel György rendezésére utaljunk).
Ám Szolnokon és Miskolcon most nem
érződik eléggé a darab korrekt interpre-
tálásán túlmutató alkotói szándék, Deb-
recenben pedig egyenesen zavarban van a
néző: lehet-e ennél hamisabban játszani
Csehovot

Szabad-e így Csehovot játszani?
A debreceni Csokonai Színház Három
nővér-előadásában egyes epizódoknál úgy
tűnik, mintha Sándor János főrendező
szántszándékkal Csehov ellenébe rendezte
volna meg az előadást. Így azonban nem
pontos a kijelentés, hiszen az
ellenrendezés határozott koncepciót je-
lentene, márpedig a debreceni előadásból
éppen ez hiányzott.

Sándor János a színház műsorfüzeté-
ben közli rendezői vallomását, az ebben
foglaltak azonban szöges ellentétben
vannak a színpadon látottakkal. Ezt írja:
„Manapság divat a Csehov-darabok hoz
segédeszközöket használni (falevelek,
fakérgek). Mi ezektől eltekintünk, mert
bizonyosak vagyunk benne, hogy a
szereplőknek magukban kell hordozni az
elmúlást, korhű jelmezekben, s nem
farmerben, tréningruhában játszunk. A
díszlet csak annyiban tér el a megszokot-
tól, hogy nem megyünk ki a szabadba,
végig a házban maradunk, amely így
méginkább az állandó bezártság érzését
sugallja."

Leszámítva a sanda oldalvágásokat, a
nyilatkozat lényegével egyet lehet

érteni. Ám mi látható a színpadon?
Frentiu Sever vendégművész, aki oly
remekbe szabott díszleteket és jelmezeket
tervezett a színháznak az elmúlt
szezonokban, most a színpadot beépítette
egy naturalista jellegű díszletkolosszussal.
A faház falán kort idéző metszetek,
használati és díszítő tárgyak, a színpad
nagy részét betöltő helyiség mögött van az
ebédlő, az asztalnak éppen csak a sarka
látszik, balra elöl nyílik Andrej szobája,
jobbra oldalt a kijárat a kertbe -- ám azon
a kijáraton a szereplők csak oldalazva
férnek ki.

Az egyik sarokban álló cserépkályha,
amikor melegedés közben megcsapo-
gatják, bántó, a farostlemezre jellemző
kongó hangot ad. Ha a darab során
többször élnének a díszlet díszletjellegé-
nek hangsúlyozásával, nem szólnánk
semmit, így azonban nevetségessé válik a
díszlet külső képe és anyaga közötti
ellentét. Óriási gyertyás csillár lóg be a

szobába. Az asztalokon igazi gyertya ég,
sötétedéskor a szolgáló nyeles gyertya-
gyújtó-koppantóval bejön, imitálja, hogy
leengedi a csillárt és a gyertyagyújtóval
hozzáér az egyik gyertya-villanyégőhöz,
az megvilágosodik, de a mellette lévővel
együtt, hiszen két-két körte van azonos
áramkörre kötve. Ez így megy az összes
gyertya meggyújtásánál, sőt megismét-
lődik a leoltáskor is. Az ilyen apróságnak
tűnő dolgok nagyon beszédesen leplezik
le az előadás átgondolatlanságát.

A harmadik felvonásban a színpad-teret
leszűkítik Irina és Olga szobájává. Egy
keskeny ágy van a szobában, oda fekszik
be a felvonás végén a két Prozorov lány.
A darab szövegéből kiderül, hogy a két
lányt egy szobába költöztetik, de hogy egy
ágyba is, az nem. A negyedik felvonás
ahogy a rendezői nyilatkozatból is kitűnt -
nem a szabadban játszódik, hanem az első
két felvonás díszletében. Ebből kifolyólag
mindazon

Csehov: Három nővér (debreceni Csokonai Színház). Dzsupin Ibolya (Irina), Mezei Annamária
(Mása) és Máriáss Melinda (Olga) (MTI fotó)



kifejezések, amik azt jelzik, hogy valaki
bemegy a házba, vagy kijön onnan, ne-
vetségesek és zavart okoznak. Ha a kint
és bent határainak összemosását az
előadásban következetesen alkalmazzák,
ez ellen sem lehet kifogást emelni. De
előzmények nélkül ez a megoldás érthe-
tetlen, különösen akkor, amikor a har-
madik felvonásnak külön díszlete van,
tehát a helyszínváltás - mégha egy házon
belüli is - nem erősíti a bezártságérzetet.

Sándor János a továbbiakban azt írja:
mivel reneszánsza van az érzéseknek és
érzelmeknek, azért esett a választásuk
erre a darabra, mert „Csehov nagyon sok
érzéssel fejezi ki az emberek változását,
formálódását".

Tökéletesen igaza van Sándor János-
nak. De az előadásban száraz, kopogós
érzelmek, az emberformáló érzések he-
lyett legföljebb hamis érzések vagy ér-
zelgősség tapasztalható. Versinyin és
Mása kapcsolata szirupos, érzelgős tör-
ténet lett, és Tuzenbach, amikor a pár-
bajra indulva végső búcsúja előtt az ajtó-
félfába kapaszkodva kiabál ki a szabadba -
mert azért van szabad tér, hiszen az ajtó
oda visz ki ez bizony nagyon hamisan
cseng.

Megintcsak Sándor Jánost idézzük:
„Vitatott darab a Három nővér, s a viták
legtöbbször akörül lángoltak fel, hogy
áldozatok-e a szereplők, avagy nem. Mi
szeretnénk túllépni ezeken a vitákon
azzal a meggyőződéssel, hogy a főhősök
ugyan áldozatai a társadalomnak, de nem
szabad őket nagyon sajnálnunk, hiszen ők
maguk a társadalom."

Az előzőektől eltérően ennek a kije-
lentésnek már a tartalmát is vitatni lehet,
hiszen ezek a figurák aligha lehetnek
maga a társadalom, arról nem is beszélve,
hogy messze nem a társadalom áldozatai
ők. De az előadásban sem utal semmi
erre a kettős megközelítésre. A figurákat
olyan kisszerűre rajzolták, hogy
egyikőjük sem érdemel egy fikarc-

nyi sajnálatot sem. Az előadásból éppen
az az összetettség hiányzik, ami a
Csehov-darabok sajátja, hogy olyan
hősök élnek a színpadon, akiknek
sorsában eleve benne van az a sok-sok
kettősség, amik-nek szorításában
létezniök kell.

Sándor János szerint az is vitatott
kérdés, hogy hordoz-e magában a darab
megtisztulást. Szerinte hordoz. „A három
nővér, igaz, saját bukása árán, de
rádöbben arra, hogy egy ilyen indivi-
duumokra szakadt társadalomban nem
lesznek képesek boldogok lenni. Felis-
merik, hogy az elvek kevesek, változást
csak a cselekvés hozhat; ebben fogalma-
zódik meg a jövőben való erős bizakodás
felemelő érzése."

Igen ám, de Csehov szövegében, szi-
tuációiban még csak utalás sincs sehol
arra, hogy a nővérek az elvek hiábavaló-
ságát felismerik, és hogy a cselekvés
hozhat számukra boldogságot, sőt, éppen
ellenkezőleg, a munkában, a cselekvés-
ben való hit nem túl erős vigasz és pers-
pektíva számukra, hiszen továbbra sem
jutnak el Moszkvába, és a darab jelkép-
rendszeréből adódóan csak ez lenne az
igazi változás életükben. A díszletmeg-
oldás indokolásában éppen a bezártság
állandóságáról volt szó, itt pedig a vál-
tozásról; a kétféle megközelítés nincs
szinkronban. A három lányt játszó szí-
nésznő az előadás végén egyáltalán nem
sugározza a bizakodást, különösen a
darabzáró mondatokat - „Csak tudnánk,
miért, csak tudnánk, miért!" - panaszosan
hajtogató Olga nem. Máriáss Melinda
hangjában sokkal inkább a reménytelen
kétségbeesés, mint a megtisztulás szólal
meg.

Sándor János kijelenti: „A társulat
rendelkezik olyan erőkkel, akik képesek
megformálni a különleges képességeket
igénylő feladatokat. A szereposztás tel-
jesen elképzeléseimnek megfelelően tör-
tént."

Lehetséges. De véleményünk szerint

nem egészen Csehov elképzeléseinek
megfelelően történt a szereposztás. Olga
szerepében Máriáss Melinda, Andrejében
Csíkos Sándor, Versinyinében Lengyel
János szereposztási tévedés. De a többiek
sem képesek figurájukat hite-lessé
formálni. Ismerve a színművészek
munkásságát, állíthatjuk, elsősorban nem
rajtuk múlott, hogy művészi színvonaluk
alatt szerepeltek.

Különösen a klasszikusnak számító
szöveg esetében - Kosztolányi Dezső
fordítása - nagyon kirívó, ha hibásan,
magyartalanul beszélnek a színészek. Alig
akad valaki a szereplők között, aki ne
rossz hangsúllyal, ne modorosan mondaná
szerepét. Ugyancsak feltűnő, hogy a
színpadi szituációk jó része nincs
kidolgozva, esetlegesnek tűnő járások,
lélektanilag indokolatlan vagy a cselek-
ményfordulatból nem következő moz-
gások, helyváltoztatások fordulnak elő.
Az pedig kifejezetten bosszantó, hogy a
negyedik felvonásban megjelenik egy
torz, álarcos figura a háttérben: Proto-
popov.

Ivanov - fehérben

A miskolci Nemzeti Színházban bemu-
tatott Ivanov, Illés István rendezésében,
korrekt előadás. És ez - bármily fel-hangot
kapott is a jelző - nem kevés. Csaknem
minden ízében jó ez a produkció, valami
mégis hiányzik ahhoz, hogy kiemelkedő
előadássá váljék. Az alkotók nem találták
meg az ivanovi sorsnak azokat az
összetevőit, melyekkel azonosulhattak
volna. Bemutatták Ivanovot és
környezetét, és elhatárolták magukat a
társadalomban helyét nem találó embertől.

Ezt a távolságtartást fejezi ki a díszlet.
Vayer Tamás - vendégként - fehérbe
öltöztette a színpadot. Az alapszőnyeg, az
oldaltakarások egyaránt fehér anyagból
készültek, és ugyanebből a színpad-
szélességnyi anyagból készült redőzött
kettős boltozat fedi a játékteret, sőt, a
boltozat folytatódik a függönyben, amit az
oldalerkélyig húznak fel, emiatt a
harmadik fél boltozat már a közönség fölé
nyúlik. Ezáltal képletesen közös térbe
kerül a nézőtér és a színpad.

Ivanov háza jelzett díszlet, a Lebegye-
vék házában játszódó jelenetek az egész
színpadteret betöltik. A második felvo-
násban, Surocska születésnapi összejöve-
telén, a játéktér tele van székekkel, fote-
lokkal, kanapékkal, nagy részük üres. Ez,
amikor kevesen vannak vagy egyáltalán
nincsenek a színpadon, szomorú

Gyöngyössy Katalin és Bács Ferenc az Ivanov miskolci előadásában (Veres Attila felvétele)



hangulatú, mégis szép szürrealista látvány.
Az utolsó felvonásban a sok szék katonás
rendben áll az esküvői terített asztal körül,
s ez a kép ellentétben van a szereplőkben
érzelmi kavarodottsággal.

A második felvonás záróképe a kifejező
részmegoldások egyike: Ivanov és Szása a
színpad bal oldalán, elöl áll össze-
fonódva, megjelenik Anna Petrovna,
Ivanov felesége, a színpad átellenes sar-
kában, jobb hátul. Csak a sziluettje lát-
szik, inkább sejteni lehet, mint felismerni,
hogy ő az, aki pár lépést tesz előre. A
színpad fokozatosan sötét lesz, legtovább a
feleséget hátulról megvilágító lámpa ég,
Anna Petrovna, mint fel-kiáltójel áll a sötét
színpadon, miközben lebbenve lehull a
fehér függöny. Ugyancsak lényeges az
előadás befejező képének megoldása.
Miután a fiatal Lvov doktor, aki az
előadásban egyértelműen Ivanov
ellenpontja, megsérti Ivanovot és a
nézeteltérés úgy-ahogy elsimul, Szása
Borkin karján távozik, utánuk a többiek.
Lassan megy a színpad mélye felé Ivanov,
nyomában Lvov. Ivanov egy pillanatra
megáll, pisztoly dörrenése hallat-szik,
Ivanov összeesik. Lvov doktor csak nézi
az esetet, a többiek besereglenek, és mint
egy panoptikum figurái, megmerevedve
állnak. Lvov megfordul, bizonytalan
léptekkel a közönség felé indul. Közben
föntről a kupolák hátulról előre
fokozatosan aláereszkednek, ráül az anyag
a hátul álló szereplőkre, már majdnem
eléri Lvov doktort, közeledik a földszinten
ülőkhöz, s ekkor kialszik a fény. Ez - bár
kissé didaktikus - szépen fejezi ki azt a
távolságtartást, aminek következtében a
szereplők életképpé dermednek, és az
egyetlen pozitívabbnak szánt alak is csak
tétován közeledik a közönséghez, mintha
tanácstalanul kérdené: mit tegyünk velük?

A jelenetek többsége önmagában meg-
oldott; de nem szerveződnek folyamattá,
emiatt a képek kissé statikusak. (Vajon
miért ül le minden szereplő, ha nincs
szöveges akciója?) A színészek megle-
hetősen különböző játékstílust képvisel-
nek. Erőteljes színész Bács Ferenc, aki
Ivanovot személyesíti meg, nehezen
hisszük el neki Ivanov kedélybetegségét.
De mert jó színész, az alkatától kissé elütő
figurát is hitelessé tudja tenni. Bács
Ivanovja külsőleg ép, egészséges ember,
épp ezért szinte érthetetlen a lelkét
kikezdő kór. Ez az ellentét furcsa
titokzatosságot von a figura köré. Gyön-
gyössy Katalin Anna Petrovnája nem

beteg asszony. Keményen viseli el, hogy
férje elhanyagolja, de kemény a számon-
kérésnél is. Szikrázik a két ember közötti
veszekedés, vita. Röpke jeleneteik az
előadás legizzóbb perceit jelentik.

Reviczky Gábor sem korban, sem
habitusban nem az ideális Sabelszkij.
Reviczky nem a hatvankét évet hangsú-
lyozza a gróf figurájában, hanem egy
nevetségessé váló, nevetségességével
tisztában lévő groteszk embert, amilyenné
Ivanov is lenne, ha életben maradna.
Reviczky a groteszkségben a tragikumot is
felmutatja, és elfeledi a néző, hogy a
színész és a szerep papír-forma szerint nem
találkozott. Fehér Tibor Lebegyevnek sem
a részegségét, sem a papucsférj mivoltát
nem játssza túl, inkább a két dolog
összefüggéseit érezteti.

Az előadás erőviszonyai kiegyenlítet-
lenek, mivel két kulcsfigura megszemé-
lyesítője halványabb teljesítményt nyújt.
Holl Zsuzsa nem tudja Szását Anna Pet-
rovna ellenpontjává tenni, nem hihetjük,
hogy Ivanov akár pillanatokra is ennek a
lánynak a vonzáskörébe kerülhet. Lvov
doktor szerepében Blaskó Balázs még
kissé erőtlen, jobbára csak szimpatikus
lényével igyekszik szolgálni a töprengő, a
többieknél tisztábban látó, de értelmes
cselekedetre képtelen figurát.

Csomós Mari és Lázár Kati A nap gyermekeiben (szolno
Keser-édes Gorkij
A nap gyermekei Gorkij korai darabja, több
benne a csehovi, mint a gorkiji. A
szereplők nagy része nem tud mit kezdeni
életével, Protaszov csak szoba-tudós, az
állatorvos cinizmusba fojtja éleslátását, a
festő, Vagyin, romantikus-allegorikus
képek kiagyalására képes csupán, a
feleség két férfi között is magányos, Liza,
a beteg lány, aki megérez valamit a
történelem változásaiból, be-teljesületlen
szerelme miatt megőrül, a kétes múltú
rajongó Zinaida reménytelenül szerelmes.
A szereplők keresik egymással a
kapcsolatot, de igazi kötődés nem jön
létre, sőt, a meglévő szálak is mind
jobban lazulnak. Ez határozottan Csehov
hatására mutat. Ugyanakkor felhangzik
egy keserűbb, groteszkebb hang is.
Ahogy Zinaida Pavlovna, hiába van
pénze, nem tudja megkaparintani
magának a tudóst, ahogy a tudós és
Zinaida Pavlovna, a festő és a feleség
közötti szerelmi vallomás és utána a köl-
csönös magyarázkodás szimmetrikus je-
lenetekben lezajlik, az már nem csehovi,
az már egy életforma nyílt kinevetése. És
megjelenik már a darabban ennek a
széthulló világnak az ellentéte: a még
csak szerveződő világé, a nincsteleneké, a
lakatosok, az alulról jövő életteret kereső-
vásárló új rend, a nép világa.

A szolnoki Szigligeti Színházban
Horváth Jenő az egész előadásnak
ki Szigligeti Színház) (Nagy Zsolt felvétele)groteszk



hangvételt adott. Nála senki nem számít-
hat rokonszenvre, talán Lizát kivéve.
Kisszerű a Horváth Jenő rajzolta világ.
Nemcsak a család pusztulásának képe
kisszerű, hanem az ellenpont szerepét
betöltő szegényeké is. I g y a z előadás a
társadalmi fejlődés egy határpontját áb-
rázolja, amikor az egyik réteg már nem, a
másik még nem alkalmas arra, hogy
előbbre lendítse a történelem kerekét.

Gorkij darabja néhány ponton ellenáll
ennek a rendezői elképzelésnek. A darab
megírásakor még szervezetlenül nyilvánult
meg a növekvő társadalmi elégedet-
lenség, de már megvolt az a társadalmi
erő, amely élvezte az író szimpátiáját, még
ha látta is annak belső ellentmondásait.
Nem a forradalmi hevületet hiányoljuk az
előadásból, hiszen Horváth Jenő
pontosan érzékeltette, hogy a szolgáló-
lányok, dadák, lakatosok, házmesterek és
a hozzájuk hasonlók nem csinálhatnak
forradalmat, de az író a darabban mégis
velük jelezte a család társadalmi
ellenpontját. A szegények, elégedetlen-
kedők groteszk ábrázolása gyengíti Liza
szerepét is. Ő az, aki egy tüntetés vérbe
fojtásának tanújaként legalább sejti,
milyen földcsuszamlás vár a családra, a
gazdagokra. De a szegények erőtlensége
miatt szinte megőrülését előrevetítő
vízionálásnak tűnik csak Liza vissza-
visszatérő figyelmeztetése.

A rendezői elképzelés érvényesülését
az előadás egyenetlenségei is rontják.
Lázár Kati Zinaida Pavlovna szerepében
tökéletesen azt a groteszk figurát játssza,
ami a koncepcióból következik. Lázár
nem fél a túlzásoktól. Az egyszerre tiszta
és romlott nőt már-már karikaturisztikus
eszközökkel állítja színpadra, de sem
közönséges, sem szenvelgő nem lesz,
nevetni és sírnivaló egyszerre ez a Zinaida
Pavlovna. Ezzel szemben a többiek nem
ebben a groteszk, a tulajdonságokat
kiemelő stílusban játszanak. Fonyó István
Protaszov szerepében megpróbálja a
pipogyaságot, az életidegenséget némileg
túlozni, de ezáltal a figura inkább
komikus lesz. A két alakítás lényege
közötti különbséget jelzi az a jelenet,
amikor Zinaida Pavlovna szerelmet vall és
csókolgatja a férfi nadrág-szárát. A
szituáció groteszk. Lázár úgy teszi
nevetségessé figuráját, hogy közben
elszorul a néző szíve, mert a túlzások
mögül feltűnik az ember. Fonyó a tudós
zavarát komikus eszközökkel, megma-
radva a szerep kínálta külsőségeknél
játssza el, ezáltal a jelenet veszít mélysé-
géből. Tímár Éva Csehov-figurát játszik

- jól, de adós marad a gorkiji érdességgel.
Körtvélyessy Zsolt alakítása se nem
csehovi, se nem gorkiji, így végképp kilóg
a színészi kvartettből. Különösen a
kölcsönös szerelemvallás, majd a val-
lomások megvallása, a kimagyarázkodás
jelenetei megoldatlanok, mert az eltérő
játékstílus heterogenitása miatt a viszo-
nyok, problémák kisszerűsége, anakro-
nizmusa nem érvényesülhet kellőképpen.

Csomós Mari Liza összetett szerepét
csaknem maradéktalanul megoldja. A sze-
génység ábrázolásával kapcsolatos fenn-
tartások magyarázzák, hogy az a bizonyos
sokat emlegetett vérfolt felidézése ebben
a koncepcióban nem elég érzelmi
motiváló erő Liza látomásaihoz. Diszkré-
ten jeleníti meg Csomós a betegséget
éppen úgy, mint az őrületet. Csomós a
figura csehovi összetettségét és gorkiji
keménységét egyaránt ábrázolja. Kár,
hogy a rendező Liza felvonásvégi mon-
datait a színpad elsötétítésével és Csomós
Marit fejgéppel megvilágítva mondatja el,
ez feleslegesen didaktikus és modoros
megoldás. Halmágyi Sándor az állat-orvos
alakjában a cinizmus álarca mögött bújó
tiszta érzelmű embert jeleníti meg, a
festővel való utolsó beszélgetése, a vízbe
ugró angolról szóló mélyebb, magára
vonatkozó áttételeket is érzékeltető
anekdota felidézése az előadás egyik szép
pillanata.

A rendezői koncepcióból következik,
hogy megnőtt a szerepe a háziúrnak és
fiának. Galkó Balázs feltörekvő, háttérből
irányító, céljai érdekében az apját
felhasználó, dörgölődző és betartó jöven-
dő kiskapitalistát ábrázolja, aki ugyan-úgy
haszontalan ember, mint a tudós és
családja, de mivel nincs benne tartás,
sokkal ellenszenvesebb. Apját Sarlai Imre
játssza, és egyszerre érezteti a figura régi,
uraktól függő és a meggazdagodás révén
az urakat megvásárolni képes énjét.

A groteszk ábrázolás felemás megol-
dására álljon itt két példa. A társaság a
kertben magasröptű eszmecserét folytat
egy megfestendő képről, amelyen egy
hajó siklana a Nap felé, a hajón pedig ők
ülnének, mint a Nap fiai. Megjelenik
részegen az állomásfőnök-helyettes, ka-
bátját maga után húzza a földön, beszé-
débe francia mondatokat kever, el-
mondja tragédiáját - meghalt a felesége,
egyedül maradt sok gyerekkel -, keres
valakit és eltűnik. Czibulás Péter udvarias,
szinte bocsánatkérő hangon adja elő
mindezt, de megsűrűsödik körülötte a

levegő. Ez az epizód éles ellentétben van
mindazzal, amiről a társaság beszélget, de
a társalgás, mintha mi sem történt volna,
folytatódik tovább. De ezek után mégsem
folytatódhat ugyanúgy. Pedig az
előadásban az a többlet, amitől a szavak
már nem egészen ugyanazt jelentik, mint
amit az állomásfőnök-helyettes
megjelenése előtt jelentettek, hiányzik.

Az utolsó felvonásban az elégedetlen
tömeg bezúdul a kertbe, verekedés, du-
lakodás, a lakatos szorongatja a tudós
torkát. A házmester - Hollósi Frigyes -
egy léccel urat és szolgát, lakatost és
vasutast egyaránt leüt. A tudóst beviszik a
házba, a színpad előterében pedig cso-
dálkozva feltápászkodnak a házmester és
a zendülők. Néznek egymásra, értetlenül
és bután, egymást ütötték, ahelyett, hogy
azt verték volna, akire egyaránt harag-
szanak. A kettős jelenet, a tudós ápolása
odabenn, a valóságra való rádöbbenés
idekinn, mutatja, milyen lehetőségei len-
nének az előadásnak.

A lakást és a kertet, az ebédlőt, a sza-
lont, a dolgozószobát és Liza szobáját
együtt érzékeltető díszlet Najmányi László
munkája. A díszlet lehetőséget ad a
szimultán játékra, amitől felgyorsul az
előadás tempója.
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