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„Igazi unikum. Christian Morgenstern német költő,
a nonszensz költészet első fecskéje és máig túl-
szárnyalhatatlan alakja, akinek bitódalai Veres András
jóvoltából megtalálták a tökéletes formát, a fekete
humorral, nyelvjátékokkal, abszurditással, infantiliz-
mussal teli, a röhögést és a hidegrázós halálfélelmet
nagystílűen vegyítő versek méltó kezekbe kerültek.
Böröcz András Akasztottak című szoborcsoportja
ugrik be először Grosschmid Erik ötletgazdag, egyedi
hangulatú látványtervéről. A plafonról három em-
bernagyságú báb lóg, nyakánál felkötve: egy szőke
parókás, piros ruhás, fekete boás női alak és két
férfi figura, egy szmokingos és egy csíkos pólós.
Arcuk erősen emlékeztet az őket mozgató bábo-
sokéra – Kovács Juditra, Teszárek Csabára és Ács
Norbertre –: dekadens alteregójukként, árnyéksze-
mélyiségükként, halott képmásukként hatnak. A szí-
nészek a föld alól, egy csatornafedélre emlékeztető
csapóajtón másznak ki a napvilágra. A bábok tet-
szőlegesen szétszedhetők, könnyen lejár kezük-lá-
buk-fejük, sőt az egyes elemeket akár keverni is
lehet – bomlófélben vannak ugyebár… A színészek
szintén valahol élet és halál között léteznek, valami
furcsa senki földjén, ahogy szinte szimbiotikusan
összenőve, együtt mulatnak saját gyászos – de
mégis virgonc kedvű – képmásaikkal.
A színpadot kísérteties fény világítja meg, mely azt
a hatást kelti, mintha kivájt fatörzsbe állított gyertyák
pislogása jelezné a játéktér határait. Cirkuszi porond,
hóhérplacc, galambdúc – mindez összetalálkozik
a díszletben. A színpad mögötti kuckóban játszanak
a zenészek. Darvas Benedek játékos muzsikájában
keverednek a horrorfilmek sejtelmes effektjei a kü-
lönböző tánczenékkel, a versek jó része pedig
megzenésítve kel életre, melankolikus sanzonként
vagy abszurd kupléként.
A színészekről szuperlatívuszokban lehet szólni: Te-
szárek Csaba bumfordi, nosztalgikus varázst, Ács

Norbert egy burleszkfigura báját árasztja magából,
Kovács Judit törékeny finomsága mögött kőkemény
nő lapul.”84 (Tóth Ágnes Veronika)

„Sejtelmes fények és visszhangzó, elhaló verssorok
után három akasztott-báb hullik alá nagy robajjal. 
A fa emelvény alól kör alakú lukon, három eltévedt
lélek érkezik a térbe, és szemlélni kezdik földi marad-
ványaikat. Izgalmas szituáció, szórakoztatóan kibontva.
Két férfit és egy nőt ért utol az igazságszolgáltatás,
nem tudni öltek-e, csaltak-e, ártatlanul kötötték-e fel
őket, netán öngyilkosok lettek. Hamar felismerik, hogy
testük egyszerű porhüvely, amit darabjaira lehet szedni
és kedvük szerint újra összerakni. Ebben a világban
minden párosítás lehetséges, így mikor az előadás
második felében egy kézfej a csukló után fejben
folytatódik, ide-oda tipegve szavalni kezd, már nem
hallani meglepetésre utaló felszisszenést a nézők
soraiból. Pedig közel ülnek, a négyzet alakú, sarkával
feléjük fordított akasztófa-kabaré színpad körül.
Az akasztófa három állványa között összekötő lécek,
amikre fel lehet mászni. Kovács Judit a két bábhulla
kézfejét a vállaihoz helyezi, sötét ruhájába, szárnyain
emelkedik fel. Az akasztófa tetején egy verset ad
elő, amiben sirályok tűnnek fel és egy Emma nevű
lány. Kovács Judit a hulla-kézfejjel bábozza el a madár
röptének lágyságát. A kőökör, kinek „a tápláléka –
meglepő –/ legtöbbször ember-agyvelő", két hátsó
lábát Teszárek Csabától kapja, két mellsőt pedig va-
lamelyik férfi hullától. Szarvai füléből állnak ki, fekete
harisnyás, piros cipős női lábak. A dal groteszk. 
Teszárek Csaba morgásából növeli hatalmasra, robosz-
tusra önmagát és a kőökröt. Mielőtt a szörny a szar-
vaival felöklelné a nőt, támadólag leszegi fejét. Az ed-
dig ég felé álló harisnyás hulla-lábak most felénk
néznek, köztük a férfi hulla fejének sűrű, kusza haja.
A szürreális kép hamar eltűnik, de a hulla-revü meg-
mutatja benne zsigerien pokoli arcát.
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84 Tóth Ágnes Veronika: Szeretnivaló akasztófavirágok. (revizoronline, 2010. 04. 22. https://revizoronline.com/hu/cikk/2232/mor-
genstern-bitodalok-budapest-babszinhaz/) Utolsó letöltés: 2019. 08. 29.
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Ács Norbert, Teszárek Csaba és a Kovács Judit által életre keltett nő 
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Később Ács Norbert elfancsalodó arccal villantja
fel egy szerelmi öngyilkosság lehetőségét. Opálos
tekintete sírig tartó szerelemről árulkodik. Gyermek
is születik, az akasztott-bábnak csecsemője lesz,
egy fehér, tiszta folt az előadás sötét hátterében.
Hogy ki az apja, nem lehet tudni, egy korábbi je-
lenetben mindenki mindenkivel, élő, holt, báb,
bábos egy nagy nyögés-örvényben keveredett
össze. Először tizenkét kéz ringatja, adja egymás-
nak óvón, majd a baba nyakába is kötél kerül.”85

(Hodászi Ádám)

(Christian Morgenstern: Bitódalok. Fordítók: Györei
Zsolt, Kálnoky László, Hetényi Heidelberg Ernő,
Hárs László, Katona Tamás. Dramaturg: Dobák
Lívia. Zene: Darvas Benedek. Koreográfus: Nemes
Zsófia. Tervező: Grosschmid Emil. Rendező: Veres
András. Zenészek: Dudás Zsombor, Póta György,
Wertetics Szlobodán. Szereplők: Kovács Judit, Ács
Norbert, Teszárek Csaba)

85 Hodászi Ádám: Kábé végtelent tükröző hulla-revü. (Ellenfény, 2010. 03. 29. ellenfeny.hu/index.php?option=com_content&vi-
ew=article&id=2791:kabe-vegtelent-tuekroez-hulla-revue&catid=7:budapest&Itemid=59) Utolsó letöltés: 2019. 08. 29.
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