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„Pierre Anthon, nyolcadikos tanuló az első iskolai
órán feláll, és így szól: »Semminek sincs értelme,
ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes
csinálni.« Majd fogja magát, és kimegy a teremből,
felmászik egy fára, és onnan hirdeti a Semmi
igazságát. Az osztálytársak pedig, hogy bebizo-
nyítsák, mégis van, amiért érdemes élni, a közeli
fűrésztelepen elkezdik építeni a »fontos dolgok
halmazát«. A szabályok a kemény játék közben
hamar kialakulnak: akitől az előző áldozatot kér-
ték, az kérheti a következő adományt. A körök
során egyre kiábrándultabb gyerekek egyre sze-
mélyesebb, durvább dolgokat kérnek egymástól:
drága cipő, bokszkesztyű, bicikli, haj, nemzeti
zászló, halott kisöccs, szüzesség, kézujj… A »fon-
tos dolgok halmaza« a gyerekkor emlékműve
lesz, amelyen a mitikussá növesztett játékban
kiüresedett vázként maradnak ott a gyermekkor
sematikus bábtestei. 
Az előadásban a látvány két fő elemét a tér és
a benne megjelenő bábok (s a hozzájuk tartozó

színészek) megjelenése adja. A báb, amelynek testi
valósága egyben jelleme fő karakterét is jelenti,
másképp mehet át jellemfejlődésen, mint egy élő
színházi szereplő. A Semmiben a bábok és színé-
szek kapcsolata válik rendszerré. A bábszínész itt
nemcsak elhomályosított testiségű mozgató, fan-
tom: a báb és mozgatója különleges kapcsolata
egyfajta test-akarat, test-lélek vagy éppen gyermek-
felnőtt viszonyként mutatkozik meg, mely viszony
a szituációhoz képest is változik. 
Párhuzamosan alakulnak át a szereplők (önmaguk-
hoz és a világhoz való viszonyukban) és a körülöttük
lévő tér. Az előadás elején a fekete-fehér-szürke-
rozsda világból még harsányan kiugró színekkel je-
lenik meg egy-egy, később áldozatnak szánt piros
vagy rózsaszín elem. A bábok teste, mely talán fe-
kete-fehér ceruzarajz térbeli kiterjesztése (visszautal
a mesekönyvek illusztrációira), az előadás végpont-
jára meghal. A tragikum, amit önmagunk elvesztése,
a világ elszürkülése miatt érzünk, valójában tárgyak
halálának vesztesége – sugallja az előadás. 
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Elise-nek a hajától
kell megválnia
(Spiegl Anna, Teszárek Csaba,
Pájer Alma Virág)

A színész és a báb teste egymás tükreként hat.
Emellett a szereplők többször mint belső hang,
mint narrátor szólalnak meg: leeresztve maguk
mellé a bábtestet, a többi szereplő által nem
hallva mesélnek. Elise hajának lenyírásakor vagy
Pierre Anthon utolsó jelenetében a szereplők el-
veszik a bábot a színésztől, szó szerint eltartják
a báb és ember alkotta egység tudatos, cselekvő
akarattá formálható részét, így a bábtest kiszol-
gáltatottá válik. 
Változásuk nem kimondottan a báb jellemfejlő-
dése, hanem a bábos, stilizált lét elhagyása, ki-
cserélése emberi létre. Az osztályteremből induló
történet sematikus alakjai az elveszített tárgyak
által szürkévé, felnőtté, sematikusságukat levet-
kőzött élő alakká változnak. Testük életnagyságú.
Arcuk mozgó. Szemük, ami bábalakjukban fehér
(fejbe fordult?) szem volt, igazi emberszemmé
válik. Az utolsó kör után, amelyben a gyermeki
létforma, a hit vagy éppen a személyes jövő nagy
áldozatait adják oda a csapatszellem nevében,
saját bábtestüket (gyereklétüket) is otthagyják a do-
bozokból épített falban, csöpp koporsóknak tűnő
rekeszekben.”86 (Hutvágner Éva)
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