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kötetet záró T anya. Világ. A „rehabilitált szto
ri” ezekben ötvöződik legtermészetesebben a 
kiszemelt problémával, a sorstragédiával.

Fülszövegében ezt írja Békés: „[...] amióta az 
egész eltörött, a részlet a minden. Nem baj: az isten 
a részletekben lakik". Majd hozzáteszi: „S persze 
az ördög is."

Nem lenne feltétlenül szükséges m indig 
ördögűzésre törekednie!

Boldizsár Ildikó

VÉGZETES VÉGJÁTÉK
Vladimír Nabokov: Végzetes végjáték (Zascsita 
Luzsina)
Európa, 1990.222 oldal, 58 Ft

Hatvan év késéssel, de hát végre megérkezett 
Luzsin, a magányos szakzseni „magyarba” is, 
ahogy pestiesen mondanánk -  de sok örö
möm nem volt benne: lévén magam is sakko
zó, akit ez a pálya tart vonzásában idestova fél 
évszázada. Természetesen ismerem a világ- 
irodalom többi sakk-homunculusát is — ez a 
szakmai ártalom jele —, de mindeddig csak 
Zweig Centovica borzolta föl az idegeimet: a 
sematikus ábrázolás és felületesség miatt. Most 
aztán kiderült, hogy az egész Zweig-kultusz -  
elődös, prekoncepcionált. Ráadásul egy orosz 
emigráns író jóvoltából, aki nemcsak hogy ki
tűnően gyakorolja az embergyűlölet techniká
ját, emellett amatőr sakkfeladványszerző is 
egyúttal. Szép kis keveréke a tehetségeknek: 
izgalmas téma.

Egyszóval, Luzsin-védelem; a magyar for
dítással kevéssé lehet egyetérteni, mert a cím
ben szereplő végjáték ilyen vonatkozásban 
erőltetett, jobb lett volna meghagyni az angol 
változatot: T h e  Defense, ámbár így talán rej
télyesebbnek látszik a dolog.

Nabokov Luzsinja egyszerű kis antihős, egy 
örökös menekülő, aki elsőre a családjától ide- 
genedik el, később a civil társadalomtól, hogy 
azután a teljes magánynak adja oda magát: a 
sakkozásnak, a hatvannégy kockás tengernek, 
ahol egymaga hajózhat minden korlátozás 
nélkül, a saját felelősségére. Ennek persze

megvannak a maga veszélyei, mert az egye
düllét a legnagyobb jellemeket is tönkreteszi 
hosszabb távon. Luzsin mester tragédiája nem 
csupán az egyedül maradt antihős esete az el
lenséges társadalomban, hanem az emigrációs 
lét bizonytalanságának a vitriolos kritikája is, 
a legilletékesebbtől, magától Nabokovtól, aki 
mentségkeresés nélkül bánik el Luzsinnal, de 
nem kíméli a környezetet sem: mindenki meg
kapja a magáét. A könyv szereplői: csupa kis
szerű ördög, botlott felnőtt, tájékozódásra 
képtelen figura -  talán az egy Valentyinov ki
vételével, aki úgy-ahogy képes megkapasz
kodni a valószerűtlenül imbolygó háttérben. 
Nabokov belemar Luzsin családjába is: Luzsin 
apja egyenesen dosztojevszkiji figura, aki író 
lévén saját fiának halálát óhajtaná megírni egy 
életmű-igazoló kötetben. (Az embernek Rje- 
pin képe ju t az eszébe Iván cárról: jó  kis 
asszociáció!) A hazudozó, öncsalásra beállt 
emigráció képtelen belátni, hogy milyen re
ménytelen életre vállalkoztak: egy kivétellel. 
Luzsin ugyanis elég tehetséges ahhoz, hogy 
belássa: nincs kiút; az időzavar, a lépések 
kényszerének egymásutánja a tétova Luzsint 
a végletes megoldásra ösztönzi, amelynek ne
héz ellenállni, ha az ember orosz Hamletnek 
születik. (Gamlet -  oroszul: mi magyarok min
dig megmosolyogjuk: Bity ilinyebity... tudnám, 
hogy miért...??)

A könyv nyelvezete pompás: a nosztalgikus 
orosz próza élvezetes túlzásai, a figurák cseho- 
vi, tolsztoji, dosztojevszkiji manírjai nagyon 
szórakoztatók. Egyszóval: kellemes olvas
mány, ha az ember eltekint a sakkvonatkozá
soktól, amelyekben Nabokov meglepő tájéko
zatlanságot árul el, s helyenként bántón felü
letes. Mire gondolok? Az alapgondolatra, 
amely hibás.

Egy közepes sakkozó sem lesz pusztán 
sakkfenyegetésre öngyilkos. Nagyon is jól is
merem ezt a típust: hogyne, ötven év gyakor
lata, tapasztalata van mögöttem, mondom, ki
zárt dolog, és meg is magyarázom, hogy miért.

A sakkozó magánya csak látszólagos: a sak
kozáshoz ugyanis partner szükséges, ellenfél, 
ha úgy tetszik, mert az ember saját magával 
nem játszhat örökké. Ez unalmas és veszélyes 
is, sakkundorba csaphat át, csömört eredmé
nyez. Ha van egy kis esze az illető sakkozónak 
-  és miért ne volna?! - , időnként még akkor is 
vállalkozik a megfelelő szintű összecsapásra,
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ha különben végletesen érzékeny a vereségek
re, és önsajnálata még nem érte el azt a fokot, 
amelyben az önsajnálat már mentség is egyút
tal, és langyos békévé oldja fel a legkomolyabb 
konfliktust is, ha mással nem, egy kis segédlet
tel: alkohol, nő, könyvek stb. Ez az állapot -  
magam is tapasztaltam -  már olyan, mint a ki- 
bic lelkendezése, lelkesedése, kotnyeleskedé
se. Ez már jó, ezt senki ki nem kerülheti, ha 
igazán képes az önelemzésre. Ez a fajta önpszi
chológiai teszt sokkal egyszerűbb és köny- 
nyebb, mint bármely más pálya hasonló meg
próbáltatása, ahol kibicnek lenni korántsem 
olyan felemelő érzés, és a dolog humora sem 
egyértelmű.

S ha az ember képes lesz kibicként hozzá
látni saját dolgainak megítéléséhez -  meg van 
mentve. Ki hallott öngyilkos kibicekről? Az 
egész a lehetedenséggel határos, hiszen a ki
bicnek éppen azért kell túlélőnek lennie, hogy 
hivatását betöltse, hogy kérve-kéretlenül kri
tizáljon, vagy csak egyszerűen kilendítse a 
holtpontról az ügyet. Kibic nélkül az egész 
nem ér semmit: ha nincs kibic, néző, kritikus 
-  az egészet abba lehet hagyni.

A sakkozás nagyon hasonlít az élethez, az
zal a lényeges különbséggel, hogy a sakkban 
nincsenek jóváteheteden események, és a sza
bályok sem változnak napról napra vagy kur
zusonként. Mindig van egy új játszma, egy új 
verseny, egy újabb kombináció: egyik parti tol
ja  a másikat, egyik verseny köved a másikat, és 
mindig új ellenfelekkel mérhetjük össze erőn
ket a legtisztább körülmények között. Talán ez 
a legvonzóbb (a legtaszítóbb is?!) a sakkozás
ban. Ha nyerünk -  akkor elandalíthat ben
nünket a szellemi felsőbbrendűség érzete, be
igazolja erőfeszítéseinket. S ha netán veszte
nénk -  akkor ott van az önsajnálat békéje, 
amely az újrakezdés reményét is felvillanthat
ja. Nemigen hiszem, hogy van még egy hason
ló találmány, amely csak összehasonlítható is 
lehetne a sakkal. A sakk tökéletes: mi nem va
gyunk azok.

Bitek István

FÉLIGAZSÁGOK ÖRÖME 
ÉS BOSSZÚSÁGA

Theodor Roszak: Az információ kultusza, avagy 
a számítógépek folklórja és a gondolkodás igaz 
művészete
Fordította Gieler Gyöngyi. A fordítást szakmailag 
ellenőrizte és a jegyzeteket írta Heltai Péter 
Európa, 1990. 406 oldal, 60 Ft

Öröm és bosszankodás ezt a könyvet olvasni. 
Öröm azért, mert megszólal egy olyan, az em
beri értékek iránt lelkesen elkötelezett hang, 
ami térfelünkön manapság alig divatos, a ka
pitalizmus hatalmi és értékrendszerének 
olyan bírálata, amit az ellenkező előjelű kor
szak leáldozása nemcsak az amnézia birodal
mába utalt, de majdnem úgy diszkriminál, 
mint ellenpárja a szocializmus kritikáját. 
Örömmel találkozunk az emberi kultúra ha
gyományos folytonosságát, a nevelés humán 
arculatát védő és a primitívvé fajuló technikai 
mámor vészes terjedése idején hangosan hir
detendő gondolatokkal. Öröm egy új, haladó 
racionalizmus megszólalása a gyújtogató irra
cionalizmusok járványában. Öröm olvasni egy 
röpiratot azok ellen a kisebbségükben jóindu
latú, többségükben a profitéhségtől lihegő 
szélhámos fantaszták ellen, akik képzeletvilá
gunkat emberfeletti képességgel rendelkező 
automatákkal töltik meg, váltogatva ígérve 
földi paradicsomot és kozmikus poklot az ál
lami döntéshozóknak, a naiv és elbutított né
pességnek, hogy minél több pénz áramoljon 
az éppen aktuálisnak kikiáltott feladat kutatá
sába, termékek gyártásába.

Eddig az öröm, de mielőtt a bosszúságra 
térnénk, áruljuk el, miről is van szó! Roszak, 
a hatvanas évek nagy lázadásainak fiatalja, az 
információs forradalmat veszi célba, mint a 
társadalom kapitalista rothasztásának újabb, 
ma legfeltűnőbb példázatát. A könyv váltogat
va támadja az információ félig-meddig elvi jel
legű fogalmait, a velük történő visszaéléseket 
és a számítógépes technika oktatási-nevelési 
felhasználásának, államigazgatási, katonai al
kalmazásának módjait. Részben történeti uta
lásokkal, részben filozofikus színezetű eszme- 
futtatásokkal igyekszik rámutatni arra, hogy 
az információ objektivitása fétis, az egyre sza


