
(A személyesség keresése) „A Szörprájzpartinál az okozott szá-
momra élményt, amikor a munkám feloldódott a közös munká-
ban. Amikor a nézôk improvizációnak hitték, amit láttak, és amikor
a színészek saját személyes ügyükké tették, amit felkínáltam nekik
játékra. Ebben akartam tovább menni. Semmiféle értelemben
nem tekinthetô rendezôi munkának, amit csinálok. Ez egy drama-
turgiai, írói munka, olyan színház-írás, amikor a színészek tulajdon-
képpen helyettem hozzák létre a történetet.”1 A Szörprájzparti be-
avatatlan nézôk számára improvizációnak ható elôadása, majd a
közönség elôtt zajló, estérôl estére szabadon alakuló, tényleges
improvizációkat jelentô Vándoristenek sorozat után Kárpáti Péter
harmadikként egy saját korábbi mûvét, a Nick Cartert állította
színre. A különös ebben az, hogy a színlap ezt az elôadást is a szí-
nészekkel közös alkotásnak nevezi. 

Vajon mitôl tûnhetett úgy a színészek (Bánki Gergely, Kovács
Krisztián, Láng Annamária) számára, hogy minden ízében közös
munka a Nick Carter? Talán azért, mert ez a szabadon kanyargó
történet – amelyben csak az alapszituáció (Nick Carter és Doktor
Quartz küzdelme) állandó, a szereplôk közti helyzetek, státuszok
folyton változnak, átalakulnak – elegendô teret engedett a színé-
szeknek, hogy személyes ügyükké lehessen a darab kínálta sokféle
játék és emberi játszma. S talán mert rendezôként Kárpáti nem
egy rendezôi világkép megfogalmazását tekinti elsôdlegesnek, ha-
nem egy olyan alkotói helyzet megteremtését, ahol mindenki
megélheti a saját alkotói szabadságát és a személyes felelôsséget
az elôadás minden pillanatáért. 

(Létezési forma) Mi vonzza Kárpáti köré a legkülönbözôbb hát-
terû színészeket, miért lesz kivételes élmény a vele való munka so-
kak számára? Mi adja a Titkos Társulat lelkét? Talán éppen azt érzik-
tudják régi alkotótársak és fiatal színészek, hogy itt olyan intenzitás-
sal lehetnek részei a színháznak, amely máshol alig megélhetô.
Hogy a színházcsinálás itt nem szakma (persze az is), nem valami el-
vont mûvészet, hanem egy sajátos közösségi létezési forma. Ahol
maga az elôadás csak egy kitüntetett pillanat az áramló idôben,
amelyben éppúgy ott vannak a hétköznapi tevékenységek (hiszen
mindent maguk csinálnak), mint a lélekcibáló próbahelyzetek. 
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Végigtekintve a listán, amely KÁRPÁTI PÉTER SZÍNHÁZI MUNKÁIt sorolja fel 2008-tól kezdve, azt látjuk, hogy

sokféle funkció jelöli a színlapokon, ahogy Kárpáti részben állandó, részben változó színészekkel, alkotótársak-

kal elôadásokat készít: a korábbi íróból (és dramaturgból) az utóbbi idôben elsôsorban színházíró lett. Mit keres

a színházban, milyen utakat járt be a színházíró? SZÛCS MÓNIKA írása.

1 Színházírás. Kárpáti Péterrel beszélget Sándor L. István. Ellenfény 2010/7.

Kárpáti Péter 

magyarországi színházi munkái 

2008/09
SSZZÖÖRRPPRRÁÁJJZZPPAARRTTII – HOPPart Társulat–Sirály–Jászai Mari Színház 
(bemutató egy titkos lakásban)

2009/10
VVÁÁNNDDOORRIISSTTEENNEEKK (késôbb SSzzíínnhháázzii  JJaamm) – Krétakör–Sirály 
(a Fogasházban, késôbb a Jurányi Inkubátorházban)

2010/11
NNIICCKK  CCAARRTTEERR – FÜGE produkció (a Fogasházban)
AAPPAALLAABBIIRRIINNTTUUSS (társrendezô, társíró) 
– Káva Kulturális Mûhely
(a Marczibányi Mûvelôdési Központban, késôbb a MU Színházban)

2011/12
AA  PPIITTBBUULLLL  CCSSEELLEEKKEEDDEETTEEII – Titkos Társulat–Trafó–FÜGE 
(a Trafóban, késôbb a Jurányi Inkubátorházban)

2012/13
AAZZ  ÁÁLLOOMM  FFÉÉLLTTEESSTTVVÉÉRREE
– Titkos Társulat–Tünet Együttes–Trafó–FÜGE (a Trafóban)

2013/14
AA  SSZZEERREELLEEMM  MMEEGGSSZZÁÁLLLLOOTTTT  RRAABBJJÁÁNNAAKK  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE
– Nemes Nagy Ágnes Színészképzés (a Jurányi Inkubátorházban)
HHUUNNGGAARRII – HOPPart (a Trafóban) 

2014/15
NNEEGGYYEEDDIIKK  KKAAPPUU – FÜGE–Gólem Színház–Titkos Társulat 
(bemutató Zsámbékon, késôbb a Jurányi Inkubátorházban)
KKÉÉTT  NNÔÔ – Trafó–Titkos Társulat (a Trafóban)

2015/16
KKÉÉKKSSZZIIGGEETT (társrendezô, társíró) 
– Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 
(a Marczibányi Mûvelôdési Központban)
AAZZ  ÖÖLLDDÖÖKKLLÔÔ  TTEEJJCCSSAARRNNOOKK
– MANNA–Orlai Produkció (a Hátsó Kapuban)
DDOONNGGÓÓ (társrendezô, társíró) – k2 színház (a Trafóban)
BBAABBYY  BBLLUUEESS – Titkos Társulat (a Hátsó Kapuban)

2016/17
11008899  ((SSZZÍÍNNHHÁÁZZ  AAZZ  OORRRROODD  HHEEGGYYÉÉNN))
– Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
TTIITTKKOOSS  AAJJTTÓÓ – Káva Kulturális Mûhely (a MU Színházban)
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A Szörprájzpartitól kezdve Kárpáti és alkotótársai úgy készítik
az elôadásaikat, hogy beköltöznek egy helyre: titkos lakásba, a Fo-
gasház egy helyiségébe, a Tündérgyár termeibe, és tulajdonkép-
pen együtt élnek az elôadással. Nézôként is azt sejteni ezekrôl a
hétköznapi tárgyakkal berendezett, otthonosan slampos terekrôl,
hogy van az elôadás elôtti és azon túli életük is. Hogy az az intenzív
együttlét, amely a próbafolyamattal jár, az ehhez tartozó hétköz-
napi cselekvések, az élet banális, elemi tevékenységei, ahogy
együtt esznek, isznak, fáradtan elhevernek, ezek is önkéntelenül az
elôadások szerves alkotórészei lesznek, mert képesek megtámasz-
tani, elmélyíteni a gondolatot. A szöszmötölés, az együttlét, az
élet fenntartásának az apró cselekvései egyszerre teremtenek az
elôadásokhoz szociális teret, a fizikalitás terét, a hétköznapiságnak
olyan elemi közegét, amelyben mégiscsak megjelenhet, megfo-
galmazódhat valami furcsa, valami különös, ami teljesen más ráte-
kintést teremt erre a világra – ahogy az Az álom féltestvérében (a
Nick Cartert követô Kárpáti-elôadásban) is megtörtént.

(A valóság féltestvére) Az elsô olyan Kárpáti-elôadás, amely-
ben teljes egészében a színészek szövegeibôl kezdtek el dolgozni,
Az álom féltestvére volt. A színészek a saját nevükön szerepeltek
benne (mint több más Kárpáti-elôadásban), bár ez nem feltétlenül
azt jelenti, hogy azonosaknak kell tartanunk ôket a figurákkal, in-
kább azt jelzi, hogy közel állnak hozzájuk. (Az álom féltestvérében
az állandó alkotótársak közül Tóth Ildikó, Nagy Zsolt, Stefanovics
Angéla, Stork Natasa, Szabó Zola játszott, ôket egészítették ki a
Tünet Együttes tagjai.) 

Ennél is radikálisabb formáját jelentette a színházcsinálásnak
a Két nô. Ennek nem egyszerûen színészi improvizációk adták az
alapját, hanem az elôadásnak gyakorlatilag nem született rögzített
szövegkönyve. Ami adott volt, azok a helyzetek, a figurák, rögzí-
tették az elôadás szerkezetét, az egymást követô jelenetek szerep-
lôit, problémáit, de a konkrét szöveget estérôl estére maguk rög-
tönözték a színészek. (Akik szinte kivétel nélkül új alkotótársak vol-

tak: Gyombolai Gábor, Hegedûs Barbara, Julia Jakubowska, Székely
Rozália, Téri Gáspár.) De ez az elôadás is – akárcsak az elôzôek –
egy lakásszínházhoz hasonló térben (a Trafó alagsorában) a min-
dennapok banális helyzeteit idézik. Sokak számára a ráismerés je-
lenthetett élvezetet az elôadásban. Hogy milyen az, amikor két hu-
szonéves, egy lány és egy fiú rájön arra, hogy nem tudnak mit kez-
deni egymással, s ezért szétmennek, anélkül, hogy ezt kimonda-
nák. Vagy hogy milyen egy kisgyerekes család élete: az esti játék, a
lefektetés és az igazi éjszakai ôrület az alvászavaros gyerekkel, ami-
nek eredményeként mind a két szülô kiborul, és a gyerek is ordibál.
De mi az, ami a Két nôt kiemeli a banalitások világából? Talán az,
ami végsô soron a többi Kárpáti-elôadásban is felmerül: miközben
a hétköznapiság sûrû közegében játszódik, valójában eldönthetet-
len marad, hogy mi is a valóság, és mi az, ami inkább az álmok, a
fantázia világához tartozik. 

(Egy hajóban) Hosszú-hosszú évekig, a „mesefolyamok óce-
ánján” hajózott Kárpáti Péter. Mesék, legendák ihlette munkái
(Tótferi, Pájinkás János, A negyedik kapu, Elsô éjszaka... stb.) vala-
hol mind-mind az Ultonia-mitológia darabjai voltak. Azé a kiván-
dorlóhajóé, ahol a fedélközben esténként a sokfelôl összeverôdött
utasok történeteket meséltek egymásnak, túlélô meséket, ame-
lyekkel az otthont menekítették át magukkal az Újvilágba. 

Az újabb kori Ultonia az internet, ahol esténként a világban
százfelé élô magyarok mesélnek blogjaikban egymásnak, maguk-
nak élményeikrôl, érzéseikrôl, vágyaikról, sikereikrôl, kétségeikrôl
– már alig-alig történeteket, inkább csak töredékeket, életdarab-
kákat, élethelyzeteket, gondolatokat, indulatokat. A mese mint
eleven (felnôtteknek szóló) mûfaj kiveszett, az önigazoláshoz saját
sztorikat kell(ene) elôadni, ám ebben nem mindenki egyformán
ügyes. Csak a vágy, a mesélés és a közösség vágya lüktet egyfor-
mán elevenen azokban a blogbejegyzésekben, amelyekbôl Kárpá-
ti Péter és alkotótársai a Hungari címû elôadást összeállították –
álom, fantázia és valóság hullámzó határán.

Két nô (Gyombolai Gábor, Julia Jakubowska) Toldy Miklós


