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1995

Márton partjelző fázik

1995 Márton partjelző fázik
Hamvai első regényének főhőse és a szöveg java részének
narrátora a 78 éves Márton partjelző. Belső monológjából, emlékezéseiből, kocsmacimborájával,
Miholkával, egykori iskolatársával, Gejzlingerrel és másokkal folytatott vitáiból, illetve a valós és
szürreális, jelen és múlt határán játszódó jelenetekből bontakozik ki élete története, amely – mint
minden történet – valós és képzelt elemek, apró igazságok és hazugságok, kisszerűség és sorsfordító
mozzanatok sajátos vegyüléke. Miközben Márton partjelző városszerte bolyong hóna alatt egy Nagy
Világatlasszal, a Nyugati tetejéről a rendőrök hozzák le, a barátja meghal, meggyilkolt vagy disszidált
felesége, Denise visszatér hozzá – vagy csak elképzeli, hogy visszatér –, az esetlegesnek tűnő, gyakran
börleszkszerű események döbbenetes hitelességgel jelenítik meg az ezredforduló és a közelmúlt
atmoszféráját. A történelem sodrában evickélő, mindig mellékszereplő kisember – aki mérkőzést
életében egyszer is csak majdnem vezetett, mert a köd miatt lefújták a meccset – paranoid,
önmentegető kálváriája egyszerre szánalmas és megindító.
A regény írásakor húszas éveiben
járó szerző „az időskorúakról lélektanilag elképesztően sok és mély tudást árul el, nem mellékesen pedig
közvetett módon sikerül az elmúlt 60-70 év magyar történelmének sok keserű tapasztalatát is a műbe
foglalnia.” (Spiró György)
A regény azonos címen színpadra alkalmazott változata Jordán
Tamás főszereplésével a Merlin Színházban aratott nagy sikert.

2005

Hóhérok hava

2005 Hóhérok hava Hamvai Kornél gyűjteményes kötete hat drámát tartalmaz. Ezek műfaja, témája
és hangvétele nagyon eltérő, de a bravúros szerkesztés, a pergő párbeszédek, a filozofikus humor –
mely nemcsak a verbalitás, hanem a szituációk szintjén is jelen van –, valamint a történelemnek a
kisember nézőpontjából való ábrázolása szinte mindegyikre jellemző. A legnagyobb sikert talán a kötet
címével azonos komédia aratta. Az „egyetemes groteszk víziót a történelem mindennapi abszurdjáról”
(Margócsy István) nyolc nyelvre fordították le. „A dráma igazi trouvaille-a a jakobinus forradalom
merőben szokatlan, deheroizáló ábrázolása. Akár azt is mondhatnánk: a Hóhérok hava thermidor
alulnézetben.” (Földes Anna) Jean Pierre Roch, a vidéki hóhér Párizsba utazik, mert a francia
forradalom megszaporodott kivégzései miatt a főváros bakóhiánnyal küzd. Kegyetlenül mulatságos
bolyongása és analfabéta töprengései során egy feje tetejére állt világban próbál eligazodni, ahol egyéni
és történelmi szerep, tisztesség, szerelem és igazság éppúgy megkérdőjeleződnek, ahogy a
komikus-fergeteges színpadi jelenetek laza füzére is csak nyomokban emlékeztet a klasszikus
értelemben vett drámára. A hivatásos gyilkos, a férfiéhes szép özvegy, a szuicid tudós és társaik
kavalkádja nevettetve mutat rá alapvetőnek tekintett emberi értékeink kor- és helyzetfüggő
bizonytalanságára és újragondolásuk szükségességére.
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