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HAMVAI KORNÉL: KÖRVADÁSZAT

mbervadászat folyik Hamvai Kornél Ka-
posvárott bemutatott s a színház
pályázatára írott drámájában. Magas
rangú vidéki pártfunkcionáriusok
vadásznak egymásra meg persze

nyúlra, őzre, fácánra, vaddisznóra - valahol a
végeken, a határszélen, valami-kor az ötvenes
években. A történelmi időt táblák jelzik az
előadásban: 1949-től 1956-ig tartó időszakot ölel
át a dráma cselekménye. A szubjektív időt, a
megélt-megszenvedett sorsdrámákat
gyilkosságok, öngyilkosság, árulások sorozata,
megcsalattatások apró mozaikkockái rajzolják a
néző elé. A Körvadászat szinte vala-mennyi - de
főként férfi - szereplője valamely történelmi
téveszme foglya: azt hiszik, úgy kell tenniük,
ahogy a korszellem diktálja nekik, s miközben
teszik, amit tenniük rendeltetett, hisz-nek is
önnön cselekedeteik igazságában.

Hamvai szelíden groteszk történelmi alul-
nézetből vizsgálja darabjában a koncepciós pe-
rek világát, a személyi kultusz emberi hátorszá-
gát. Nem arra kíváncsi, hogy miféle ördögi logika
szerint épültek föl s rakódtak egymásra a sztáli-
nizmus-rákosizmus rémtettei vagy a nagy kon-
cepciós perek ítélkező mechanizmusai: azt kutat-
ja, hogyan adaptálódott s ültetődött át a hétköz-
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napi politikai gyakorlatba a mindenható központi
ideológia. Azaz: miféle pszichológiai feltételek,
emberi ambíciók, jellemgyengeségek, lelki tor-
zulások és aljasságok kellettek a gyilkos és el-
nyomó mechanizmusok működtetéséhez, s mi-
lyen „helyi sajátosságok" fűszerezhették az úgy-
nevezett ötvenes évek hatalmi játszmáit. „Nagy-
politikai" drámák helyett kisszerű emberi aljas-
ságokat foglal drámai keretbe a Körvadászat:
szereplőit öncélú hatalom- meg karriervágy fűti,
s körkörös hatalmi játszadozásuk azt mutatja
meg, hogy a politika ezen a szinten nem egyéb,
mint személyi rivalizálásból fakadó leszámolások
sorozata. Körbe-körbe árulják el egymást, s dob-
ják oda koncnak társaikat egy vidéki város appa-
ratcsikjai; az éppen regnáló párttitkár börtönbe
csukatta ellenlábas elődjét, őt rágalmazás segít-
ségével likvidálják hatalmi gőgtől elvakult társai,
majd őket is egy utánuk jövő elszánt törtető, aki
'56-ot is megéri pozíciójában, míg végül hata-
lomra nem vergődik a forradalom utáni véres
konszolidáció levezénylője. A politikai mechaniz-
mus kerekét persze (a Nagy Testvér képviseleté-
ben) a megyei főelvtárs, az ávéhás alezredes
mozgatja: fokozott éberségre inti a folytonos
körvadászatokkal idejüket múlató elvtársakat,
mert hiszen az árulókat, az ellenséget a párt
soraiban kell keresni.

Hamvai működőképes, szabatosan kerek drá-
májában groteszk történelmi tablót rajzol az öt-
venes évekről, hibátlan drámaírói érzékkel kerül

ve ki a kínálkozó csapdákat: mindenekelőtt a
korszak sematizálásának veszélyét, az ötvenes
évek jól ismert rekvizitumainak alkalmazását.
Végletesen eltorzított és elnagyolt, naturalisztikus
dokumentumfeldolgozások után tudott és mert
árnyaltan nyúlni a témához, s olyannak mutatni
meg a kort, amilyen volt: emberi drámák és
tragédiák sorozatának.

Hamvai drámatechnikája ügyesen egyensúlyoz
a realisztikus ábrázolásmód s a történelmi
groteszk kényes határmezsgyéjén. A darab kul-
minációs pontját jelentő véres leszámolások és
gyilkosságok közé olyan jelenetsorokat iktat,
amelyek képesek távolságot tartani az ábrázolt
tárgytól s megteremteni a néző számára a törté-
nelmi felülnézet groteszk vízióját. Marján elvtárs
(Spindler Béla) a szokásos pártbizottsági körva-
dászatok szünetében az erdőben felállított Lenin-
szobornak tárja föl bigottul kommunista szíve
legrejtettebb titkait. S a fehér gipszszobor (Kósa
Béla megszemélyesítésében) megszólal, Vlagyi-
mir lljics pattogóan éles, irányzatos keresztkér-
désekkel igyekszik irányt mutatni a hatalmi iszap-
birkózásban elcsüggedt helyi zsebforradalmár-
nak, aki egy percre oda is kapaszkodik mellé, a
szobortalapzatra, hisz nagy ember kívánna lenni,
akárcsak lljics. (A Lenin-szobor másik szerepet is
kapa darabban: egy figyelmes államvédelmis-nek
feltűnik, hogy Lenin - könyvvel a kezében - Lenint
olvas. Hamar megszületik az illetékes ma-
gyarázat: az első kiadást javítja a második kiadás-
hoz.) Akárcsak Jeles Álombrigádjában: a miszti-
kus kommunista történelmi idol testet öltve le-
száll a földre, s tapintható közelségből, hús-vér
emberként kezd mozogni a duplafenekűen gro-
teszk történelmi vízióban.

Hamvai Körvadászatának drámai erejét éppen
ez adja: realitás és irrealitás síkjának könnyedén
spontán egybeúsztatása, a realitásban is meg-
mutatkozó groteszk-ironikus szemlélet, amely-
nek révén úgy képes felülemelkedni ábrázolt tár-
gyán, hogy annak valódi természetét működése
közben mutatja meg. A Körvadászat jelenettech-
nikája sok tekintetben epikus fogantatású, figurái
sem mindig kellően egyénítettek és önálló drámai
karaktert formázók, mégis, a játék összképe
egységes világlátásról és dramaturgiai magabiz-
tosságról tanúskodik.

Babarczy László rendezőként feszesre fogta a
játékot, és erőteljes jelenlétet követelt meg szí-
nészeitől, ami legfőképpen ott és akkor kamato-
zott az előadásban, ahol és amikor a dráma kissé
egysíkú figuráit kellett megtöltetni valódi élettel.
Pontos és alaposan kielemzett előadásának van
egy metaforikus értelmű, szimbolikus erejű jele-
netsora. Az egymás életével játszadozó pártká-
derek tanácskozásán egyikük (Kira elvtárs - Sar-
kadi Kiss János) hintaszékben ül, komótosan és
magabiztosan hintáztatja magát, tán éppen ak-
kor, mikor kollégájáról ítélkezik. Társa ekkor a
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háta mögé lép, s majdnem hanyatt
döntve meglibbenti hintáját, gyön-
géden, ám határozottan figyelmez-
tetve rá: őt is bármelyik pillanatban
kibillenthetik pozíciójából, s bárki
bármikor lehet a következő áldozat.
Babarczy mindvégig precíz realisz-
tikussággal dolgozza ki az egyes
jeleneteket; a gyors színváltásokat
átkötő, elomlóan lágy zene (Hevesi
András munkája) groteszk ellen-
pontjai vagy a hanglemezről többször
bejátszott szarvasbőgés komor
hangjai sajátosan baljós akusztikát
adnak a játéknak.

Dinamikus ensemble-munka s
erőteljes színészi alakformálások sora
élteti a kaposváriak produkcióját.
Közülük is a vezérszerep Spindler
Béláé, aki felfuvalkodott párttitkárt,
elvakult és alattomos funkcit formái
Marján Viktor figurájából. Marján
elvtársa egyszerre gyilkosan számító,
bosszúálló káder és pitiáner csaló.
Negédesen somolyog.
Tenyérbemászóan simulékony. Ő a
rendszer - minden rendszerek-
alapköve, az elpusztít-hatatlan káder.
Frusztrációja ön- és közveszélyes:
szüntelenül a népet akarja
boldogítani, de lehetőleg úgy, hogy az
útjában állókat eltakaríthassa maga
elől. Spindler érzékeny színészi
eszközökkel, negédes fintorokkal és
mesterkélt vigyorral mutatja meg
figurája korlátolt kis-szerűségét és
„lassú víz partot
mos"-politikájának erejét. Mellette
komótos lassúságával, leszegett fejű
lomposságával is félelmetes Szula László kemény
és akaratos Tolnaija: felgyűrt ingujjú, elszánt
kádere a Kádár-kor létrehozója, éltetője,
működtetője és emblematikus típusa. Kocsis Pál
naiv lázadóként, a történelem balekjaként játssza
el Wágner elvtárs, az akarat-gyenge forradalmár
figuráját. Kelemen József (Édelmann Pál)
elvakultan bigott kommunista-ként; Sarkadi Kiss
János (Kira elvtárs) szenvedélyes
manipulátorként; Kőrösi András (Peszt ezredes)
megveszekedett és gépiesen kíméletlen
ávéhásként vesz részt a játékban.

Hamvai drámájában és az előadásban a nők
világa emberibb, bensőségesebb, és kevesebb
művi rituálét hordoz, minta funkcionárius férjek
hatalom vezérelte társadalma. Német Mónika
rebbenő tekintetű jósnőként és mindenre elszánt
alkalmi szerelmi árusként szájába veszi a kihall-
gató tiszt neki szegezett pisztolycsövét, így kínál-
va szolgálatait. S míg Édelmann feleségével
(Márton Eszter játssza meleg, elomló asszonyi-
sággal és számító nőiséggel) megalkudnak róla,

melyikükhöz is költözzék majd haza a börtönbe
zárt - mi már tudjuk: időközben kivégzett - for-
radalmár, két sokat tapasztalt, viharvert nő sírás-
sal birkózva kacag egymásra borulva: a történe-
lem árnyékában is élni akarják privát történelmü-
ket, úgy, ahogy lehet. Akárcsak Csapó Virág
szenvedélyesen vágyakozó gépírónője vagy Tóth
Eleonóra kiszolgáltatott, rajongó anyája, aki to-
lókocsijából kikászálódva egyensúlyoz egy asz-
talra tett hokedli tetején, hogy frissen visszavá-
sárolt családi csillárjukon renegát módon gyer-
tyákat gyújtson forradalmár fiacskája
születésnapjára.

Szegő György csillagboltozatot formázó, jel-
képekkel zsúfolt sátrat borított a Körvadászat
jelenetei fölé. Szép és artisztikus díszlet, csak
kissé statikus: nem képes követni vagy értelmez-
ni a játék gyors színváltozásait. Cselényi Nóra
jelmezei pontosan közvetítik a kor miliőjét.

Babarczy rendezése mindenben hűséges a
dráma világképéhez: precízen realisztikus és
groteszkbe hajló. Néhány jelenetet visszahoz a
realitás síkjára, néhányat vizionáriussá emel. Az
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utolsó jelenetsorba rituális némajátékot illeszt:
néma mementóként behozzák a színre s kiterítik
az összes lelőtt vadat és elpusztított elvtársat.

Minden elejthető vad kiterítve. Indulhat a
következő vadászszezon.
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