
A kötet1 elsô darabja, Az öldöklô tejcsarnok a tatabányai színház, a
második darab, a Búvárszínház az Örkény Színház számára készült.
Ahogy az lenni szokott, a drámaíró megírta a szövegeket, a színhá-
zak elfogadták, és a felkért rendezô – Novák Eszter – a társulat tag-
jaival megrendezte. A kötet utolsó két darabjából viszont teljesen
más metódus szerint született elôadás: mind a Szörprájzparti,
mind A Pitbull cselekedetei bemutatója független produkcióként
készült. A szerzô maga gyûjtötte a színészcsapatot, ô irányította a
próbákat, de a hagyományos rendezôi szerep gyakorlása helyett
valódi kollektív alkotásra törekedett, ahol a játszók (és bizonyos ér-
telemben a nézôk is) egyenrangú partnerekké válhatnak. Ezt segí-
ti a színházi tér is. Míg a kötet elsô két darabja nagyszínpadi elô-
adásként került színre, a Szörprájzparti és A Pitbull cselekedetei
nem hagyományos színházi terekben (egy „titkos lakás”-ban közel
az Astoriához, illetve a Trrafótól nem messze lévô Tündérgyár he-
lyiségében) valósult meg.

Vajon miért szakított Kárpáti Péter a kôszínházakkal, és miért
kezdett alternatív színházi mûködésbe? Vélhetôen nem elôre meg-
fontolt, tudatos döntésrôl volt szó, inkább a külsô körülmények vál-
tozásáról. Arról, hogy Kárpáti mögül lassanként elfogytak azok a
színházak, ahol otthon érezhette magát, ahol dolgozhatott, ahol al-
kotótársakra talált. Az elsô nagy veszteség a Székely Gábor vezette
Új Színház megszûnése volt, ahol Kárpáti Péter és legfôbb rendezô-
je, Novák Eszter is társulati tag volt. Ezután egy nagy reményekkel
és tervekkel induló színházi alkotóközösség, a Bárka Színház tagja
lett, ám innen Csányi János rúgta ki azt a társaságot, amelyhez Kár-
páti és Novák is tartozott. A következô hely, ahol egy ideig úgy tûnt,
hogy lehet dolgozni, építkezni, közösen gondolkodni, a tatabányi
Jászai Mari Színház volt, ám amikor lejárt Harsányi Sulyom László
igazgatói mandátuma, Kárpátiék „virtuális társulatának” innen is
mennie kellett. Így számolódott fel, siklott ki az az intézményi hát-
tér Kárpáti mögül, amelyben a megszületô daraboknak volt helyük,
volt hol és kikkel színpadra állítani ôket. Egy olyan drámaíró számá-
ra azonban, aki nem az íróasztalnak ír, hanem igazán színházi alko-
tóközösségekben tud létezni, nem volt valódi alternatíva, hogy bé-

késen várja a felkéréseket, vagy házaljon az elkészült darabokkal.
Sokkal természetesebb választásnak tûnt, hogy immár független-
ként maga próbálkozzon – társakat gyûjtve maga köré – az elôadá-
sok megvalósításával: így született meg (majd késôbb kapott nevet
is) a Titkos Társulat. Ez a független színházalkotói létezés azonban
nemcsak mûvészi szabadságot jelent, hanem egyben nagyobb fele-
lôsséget is minden résztvevô számára. 

A Szörprájzparti és A Pitbull cselekedetei nemcsak színházi lé-
tezésmódjában, hanem drámai formájában is változást jelent Kár-
páti Péter pályáján. Mindkét darab kortárs témát dolgoz fel, és
alapvetôen a köznyelvre támaszkodik. Korábban (például az elôzô
kötetében, A kivándorló zsebkönyvében2 olvasható darabokban
is) Kárpáti jobbára kész történetekhez nyúlt, sokszor meséket, le-
gendákat dolgozott fel. De ilyen talált történet a kiindulópontja A
Pitbull cselekedeteiben olvasható Az öldöklô tejcsarnoknak is,
amely Rejtô egyik kisregényének szabad feldolgozása, vagy a Bú-
várszínháznak, ami Nagy Endre A kabaré regénye címû mûvét ve-
szi alapul. Ezekhez képest is változást mutat a Szörprájzparti és a A
Pitbull cselekedetei, amelyek nem mesélnek újra régi története-
ket. Köznapi helyzetek nagyítódnak fel bennük, válnak olykor ab-
szurddá, de ezekbôl nem áll össze egy végigmesélhetô cselek-
mény. A történet helyett inkább a szituációk többértelmûsége, ka-
leidoszkópszerû egymásba játszása válik hangsúlyossá, amely ma-
gukat a figurákat is kiismerhetetlenné teszi. A szereplôk azonosít-
hatóságát az író azzal a formai megoldással is elbizonytalanítja,
hogy a kötet két utolsó darabjában a szereplôknek nincs saját sze-
repnevük: a dialógusokon belül ugyan elhangzik némelyik szerep-
lô neve, ám ezt a megszólalásaik elôtt többnyire egy-egy piktog-
ram helyettesíti (például a férfi és a nô, pontosabban a nôstény és
a hím biológia ikonja, napocska, szív stb.). 

A Szörprájzpartiban egy szerelmi háromszögbôl látunk jelene-
teket, amelyekben mindenki szakítani akar mindenkivel – élôszó-
ban, telefonon, sms-ben –, ám ez valahogy mégsem sikerül senki-
nek, így csak még inkább összekuszálódnak a viszonyok, mélyebbé
válnak a személyes válságok, kaotikusabbá az életkilátások. A da-
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1 Kárpáti Péter: A Pitbull cselekedetei. Palatinus, 2011. 298 o.

2 Kárpáti Péter: A kivándorló zsebkönyve. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2004.
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rabban zajló szakításkavalkád egyik ironikus tetôpontja, amikor az
egyik jelenetben a fôhôs még a sarki kisbolttal is szakítani akar,
mondván hogy átmegy a konkurenciához. De ez a szakítás is siker-
telen, mert végül a bolt vezetôje is megérkezik az utolsó nagyjele-
netbe. A darab ugyanis, ahogy ezt a cím is ígéri, egy a nézôket is
bevonó valóságos meglepetéspartiba fordul, ahol a darab fôsze-
replôjét próbálják ünnepelni. (Pedig nincs is születésnapja, mond-
ják többen, köztük ô maga is.) Aztán hirtelen rosszul lesz (amirôl
nehéz eldönteni, hogy mennyi benne a játék, és mennyi a valóság),
és a karneváli helyzet a kaszással való találkozással, sôt azon túl ér
véget. Így tágul ez a mai, hétköznapi történet fokozatosan egy kó-
cos Akárki történetté, ahol a kapcsolati problémákon túl (vagy ép-

pen azon belül?) az élet és halál (élet és játék?) alapkérdései vetôd-
nek föl. A Szörprájzpartit Kárpátiék éveken keresztül játszották3

(változó helyszíneken) nagy sikerrel, komoly rajongótábora lett,
ami arról árulkodik, hogy sikerült valami olyan életélményt megra-
gadniuk az alkotóknak, amire a nézôk erôsen rezonálni tudtak.

A Szörprájzparti szerkezetét tekintve Kárpáti életmûvében
leginkább a Nick Carterrel mutat rokonságot, amely szintén lazán
egymáshoz kapcsolódó játékok sajátos láncolata – talán nem vé-
letlen, hogy Kárpáti régebbi darabjai közül elôször épp ezt vitte
színre a Titkos Társulat (2011-ben). A Pitbull cselekedeteinek – mi-
közben látszólag ez is lazán összekapcsolt életképek sorozatából
áll – már határozottabb szövete van.

A darab (és az elôadás) elôzményének egy hosszú hónapokig
tartó színházi kísérletsorozat tekinthetô. A Vándoristenek címû so-
rozat minden elôadása egy-egy közönség elôtt zajló, egyszeri és
megismételhetetlen hosszú improvizáció volt. Ehhez kezdetként
csak néhány sarokpontot fektettek le az alkotók: Kárpáti Péter, Se-
bôk Bori és a kísérletben részt vevô (estérôl estére változó) színé-
szek. Az improvizáció elindulása után aztán játék közben is kaptak
további instrukciókat, impulzusokat a színészek, így változott (a
játszók számára is sokszor váratlanul) a szituáció, formálódtak a
benne megjelenô figurák. Volt, hogy a kísérlet nem sikerült, és
azon az estén nem született igazán izgalmas elôadás az improvizá-
cióból, de – igaz ritkábban – olyan is megtörtént, hogy egészen
meglepô mélységekig, erôs, koncentrált pillanatokig jutott a játék. 

A Vándoristenek sorozat alapötlete az volt, hogy mi, nézôk,
vándoristenek vagyunk mások történeteiben, amelyeken az impro-
vizációsorozat egyik állandó szereplôje, Nagy Zsolt vezet bennün-
ket végig. Ez a nézôi szerep végül nem artikulálódott az elôadások-
ban, nem vándoristenekként, csak egyszerû bámészkodókként les-
hettünk bele mások életébe az improvizációk során. Jórészt a Ván-
doristenek sorozat improvizációs tapasztalatai nyomán írta meg
végül Kárpáti A Pitbull cselekedeteit, amelyben visszatér és színhá-
zi formát is kap ez a nézôi szerepajánlat: egy groteszk vándorprófé-
ta (a darabban csak egy piktogram jelöli, az elôadásban Nagy Zsolt
játssza) hívja magával a nézôket – feltéve, ha útközben nem kérdez-
nek semmit. Mert lehet, hogy különös dolgokat hoz a találkozás a
véletlenszerûen utunkba került emberekkel, de hiába kérdezget-
nénk, mivégre történik mindez, hiába próbálnánk jelekként olvasni,
titkos értelmét kutatni annak, ami a szemünk elôtt lezajlik (mint a
mezei remete mellé szegôdött erdei remete, akinek a történetét
késôbb el is mesélik a darabban), a próféta úgysem válaszol. 

„...ki vagyok én, isten prófétája, engem ki küldött, és mit kere-
sek itt, a hetedik kerületben, egy lerobbant lépcsôházban, egy be-
zárt lakás elôtt?” – teszi föl a kérdést a vándor a darab kezdetén,
miután hosszan részletezte, miféle gondolatok, kétségek és meg-
bizonyosodások vezették ôt a mindenség titkáról való töprengés-
ben. „Csakis azért fejtettem meg a horvát tengerparton a minden-
ség titkát, mert már annyira összezavarodott bennem minden,

3 A bemutató 2009 februárjában volt.
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hogy betegesen szomjaztam valami egyszerûségre” – magyarázza
(és mintha csak egy régi szentet, Írelét hallanánk A negyedik kapu-
ból: „Valóban milyen jó és ragyogó ez a világ, ha az ember nem
vész el benne – de micsoda káosz birodalma ez akkor, ha elvész
benne!”). A Tündérgyár helyiségében a szakállas, lobogó hajú
Nagy Zsolt mint próféta közvetlenül, magával ragadóan beszél
ezekrôl a szellemi élményeirôl, majd kinyitván a kocsma hátsó ajta-
ját elvezet a már emlegetett bezárt lakás elé. 

A Pitbull cselekedetei címében az újszövetségi Apostolok cse-
lekedetei könyv címére játszik rá, de az elhivatott ember alakját
groteszk módon az egyik legdurvább, legellenszenvesebb háziál-
latfajta képével vetíti össze. A darab középpontjában álló „pitbull-
szerû”, dühödt vándorpróféta saját elmondása szerint most érke-
zett Budapestre, és a Keleti pályaudvartól indulva sorra bekopo-
gott minden lakásba, hogy próbára tegye az embereket. A Pitbull
cselekedetei azt a lehetôséget mutatja meg, hogy mi történhet
akkor, ha valahol beengedik ôt egy lakásba. A darab a sokféle hely-
szín helyett egyet választ – ide érkezik meg a vándorpróféta –, de
itt is sokféle történetdarab, élettöredék pereg elô a kinyitott ajtók
mögül, amelyek hol így, hol úgy sodródva egymáshoz különös
mintázatokat rajzolnak ki a felbukkanó emberek között. 

„...ha azt gondoljuk, hogy ezt a szép világgépet az Isten készí-
tette, miért pont akkor ismerjük fel a keze munkáját elakadó léleg-
zettel, boldog iszonyattal, amikor hibát találunk a gépezetben?
Amikor felfelé esik az alma. Pedig Galilei hitte, hogy a gravitációt
Isten teremtette. Akkor miért nem a gravitáció az istenbizonyíték –
miért a hiba, amit csodának nevezünk?” Ez a darabot indító meta-

fizikai kérdésfeltevés kísér tovább bennünket akkor is, amikor lát-
szólag egyszerû családi életképek következnek, miután a férfi (Sza-
bó Zola) és a nô (Stefanovics Angéla) beengedte magukhoz a pró-
fétát: amikor megjelenik a hiba a gépezetben. Mert Heisenberg
óta tudjuk, hogy nincs olyan, hogy ártatlanul szemlélôdünk, vizs-
gálódunk, mert a vizsgálódás maga is változásokat hoz egy rend-
szerbe. Mintha ennek a bizonyítékai lennének a következô jelene-
tek, amelyben a próféta, azzal, hogy megjelenik benne, fel is fordít-
ja a világot maga körül: alaposan összezavarja az ismerni vélt viszo-
nyokat, elbizonytalanítja a nézôpontokat, összekuszálja a szándé-
kokat, míg végül egy kiismerhetetlen világ képe bontakozik ki elôt-
tünk, a próféta mellé szegôdött (kérdezni nem merô) kísérôk elôtt. 

Nemcsak annyiban jelent fordulatot Kárpáti pályáján a Szörp-
rájzparti és A Pitbull cselekedetei, hogy a korábban erôsen stilizált,
darabról darabról újjáteremtett sajátos, egyedi nyelv helyett eb-
ben a két mûben a szerzô visszatért a köznyelvhez, hanem dialó-
gustechnikájában, nyelvhasználati módjában is új útra lépett. A
szöveg felépítését az állandó visszakérdezések határozzák meg,
amelyek folyton megkérdôjelezik a közvetlenül elôtte állítottakat
(gyerekek tudnak nagy gyakorlottsággal ilyen abszurdba hajló,
folyton ellentéteket gerjesztô, majd azt rögtön átfordító párbeszé-
deket rögtönözni). Ezt hallgatva úgy érezzük, hogy beléptünk egy
világba, amelynek rendkívül képlékenyek a falai, mintha folytonos
átalakulásban lenne. Nagyon jól megírt, de állandóan bizonytalan-
ságban tartó dialógusok ezek.

Ez a dialógustechnika által teremtett bizonytalanság, többér-
telmûség, eldöntetlenség határozza meg aztán a történetalakítást
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is. Nemcsak azt nem tudjuk pontosan, hogy ki mit akart, hanem
valójában az is egyre homályosabb, hogy ki kicsoda, ki kihez tarto-
zik, kihez szeretne, kihez nem... És amennyit mégis fölépítünk ma-
gunkban arról, hogy ki is lehet a lakásban talált két ember, akihez
ellátogatott a próféta, mi volt az elôtörténetük, hogy jutottak ide,
az nyomban romba dôl, amikor feláll egy másik nô (Lôrincz Zsuzsa)
a nézôtéren, s ô is belép a történetbe. Az ô megjelenése átrendezi
az addig megismert viszonyokat, új megvilágításba helyez min-
dent. Mint amikor fordul egyet a kaleidoszkóp, mondhatnánk egy
találónak vélt hasonlatot, de nem, mert semmi nem szabályos, a
kiismerni vélt helyzetekben folyton megjelenik a hiba. És a folyton
változó helyzetekbe újabb szereplôk is érkeznek, elôbb egy lány
(Stork Natasa), majd egy fiú (Boross Martin), akiknek talán csak a
képzeletben íródik a története, ami vagy összeér, vagy sem... 

Az ajtón való bebocsátástól kezdve egy szûkös, kissé lelakott,
zsúfolt lakásbelsôt formázó térben, testközelbôl láthatjuk a színé-
szek minden rezdülését, gesztusát, pillantását. Különös nézôi él-
mény karnyújtásnyira lenni a történésektôl, mégis kívülrôl figyelni
azt, néha kicsit kajánul, máskor részvéttel nézni a mellettünk zajló
összecsapásokat és/vagy összeborulásokat. Mintha valóban vándor-
istenek lennénk, vagy még inkább (az emberi sorsokba kiszámítha-
tatlanul beavatkozó mezei remete mellé szegôdött) bumfordi erdei
remeték, akik értelmet fürkésznek ott is, ahol lehet, hogy egyszerû-
en csak a víz csobbanásában kellene gyönyörködnünk: „Várj! Még
azt az egyet mondd meg... – Mit? Már nagyon unlak... – Azt az em-
bert, azt mért kellett a folyóba dobni? – Mért! Hogyhogy miért! Hát
süket vagy? Nem hallottad, milyen szépen csobbant? Na eredj!”

A Szörprájzpartihoz hasonlóan a Pitbull elôadásának is komoly
rajongótábora lett, sokáig játszották nagy sikerrel. Kissé már eltá-
volodva az elôadás eleven élményétôl, és újraolvasva a szöveget,
most érzékelhetô csak igazán annak formátuma, ereje – és az is
látható, hogy a darab más színházi olvasatoknak is tág teret enged.
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