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Oélkitü és

BieiüAréfeam szükségesnek tartós megindokolni témá
vá! esté* nat* itefa» evéig m vollieztiá*]* e .delében 

fölkeltette érdeklődésedet* iólekébr seló süvészete, 

megragadott* amik, hegy évekkel ezelőttbemarni..

jelent Iro
da bavt le tanulmány© sva, kicérletet tetten valami újat
mondás! róla, egészen személyes oka vex» A ■ ^Mmevolla 

adott kossá ösztönzést* Gyermekkoromtól f e va veroony-

áss
sónak elemzéséhez* líbVil kiindulva próbál' kitcráes

szélésekre, figyelve azokra & mozzanatokra éa helysetek
re, anolyekben a áátékaseavedély, bármilyen f óráéban is,

szegélyes jellegű - polemikus motívumMég

játszott szerepet a tómavál&s ztáabaa* Xiésoton szerint

taIható bizonyáé igazságtalan - részben ideológiai, rész
ben esztétikai - lekicsinylés* Vannak, akik tulhamsmlyoz-
zák mélyen humanista szemléletének polgári korlátáitf
sok megállapítják, hegy non hesett valami meglepően uj
süvészí ábrá:elóenódet a világirodalomba, 

körtére fo:
tókelések mögött van valami - furcsa kirsendaai - irigység,

tartozik a
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l f If

oszlatott ol*
i'Ott,

amelyet »ég a a Író tragi í»e halála
é

álltakftTOlß jón; clu polgári családból о
4 í

útjában akadályok aüvoltaógóaoir oegszcrzésében| mint 

Író korán érvényesült, nüvcit lefordították és olvas-
*...

*
bák a világ különböző országaiba** A oikort nehéz aog-

<•
b@coátuni| aw utókor általában nagyobb rob
tokiat a göröngyös utat megtett, éle tűkben érdemük szé
riát el ismert alkotókra.

Aai liborálio hunuairauGának pejorativ foloolosctó- 

sét illeti I hova tartó ü sáról sokat mond, hogy logszoro-
!

oubb baráti koréhoz tartozott Romain Rolland éo Frans
Kascrool, a nagy belga grafikus, as iaporiulista háborúk í
rettenthetetlen loloploaSlf levelezésük tanúsága o, érint1

» •

idooöroljuk Gorkijt is, aki tfwoic müveinek a Szovjetunió
ban való Begjeleaéeét kosdeaény©ztoí J'tooig ások kíhé az 

órtolniségiak kőié irtózott, akik nár az ols6 vilá^há-
ostoki 2iema

Каш-sál hamarabb ismerte fel a világháborúé öldöklés

s

ború ©16tt a szocialistákkal rokona
t ■ v

ért о In o t lene ó íjét, a kiooaborokct sújtó kegyetlenségét.
V»

t'ár as I9ü0-ao években felkereste az épülő ssocial!zouo 

országát, s re- ехшссшлгоХ számolt be tapasztalatairól«^

Hitler
égették el de hegy aint az antifasiszta tábor klomol- 

ked.6 alakját tartották nyilván, ni sea bizonyltja jobban, 

aint a fasiszta sajté u,jjongása, amelyben hirt adott az 

idegileg össssroppant 2ooig Brazíliában elkövetett ön- 

gyilkossá sáréi* Ami pedig életművének növései értőkét il
leti I csak olicneréssol lehet szilái sokrétű nunküsságá»

t.
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5* történelmi regényeiről* 

drámáiról, aa..у to?:*u 1>&гуаiró 1 /Bals&c, Dick no, Das:.- 

tojovoakidi Hölderlin, Kielet* nietsedbe/f 8 kö selmáit 

aa, aráéiról és kerfcársairől, ban--balról nagyszerű bele- 

éléssel, a nagyság iránti tisztelettel Irt portréiról
Heliand,

ról - verseiről, а

/ efmanmsth&l, Rilke, öohnitsler, Th*
«.г

sl, Freud, Schneit ser atfe«/ és a 

pontját képomő, a esé le^ebb értelmében vlrtuós elbe
szélésekről, amelyek tartósan bistesitják a vilíiglr©da
láéban elfoglalt helyét«

csúcs-
*•>

2feetg ealitett leértékelését haté. cáfolják

••
érdeklődés lankadatlanságáról tanúskodnak. Jelentőségét

ráfiákt as amerikai Raadolf J« Klawiter müve /Stcfam 

&wic* A Bibliography« Chapel Hill /ЦШ/9 Tho University 

©f north Carolim I roes/ éppúgy, mint a osuvjet 2» V*
Zeitomireяка Jo bibliográfiája /Ostycfaa Cvedf> Biblio&ra- 

ficoesskid ukasotyolj. Mosskva, 19P6« Knyiga/« Koll-e

is időszerű, as 

olvasók között éppúgy, mint a különböző órásának kutatói
nak körében? As amerikai és a csáváét bibliográfia me®»
БУбабеа mutatja, hogy Zraeig - mint minden jelentős alko-

> •'

tó - átlépi a különböző társadalmi rendszerek határait,
»

та van gyönyörködte tő mondanivalód*»
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Bavo со tő

чV c

« 1

r
i-

.
m Ttooisről beszélünk, lehetetlen, h ejteünk

szét a szás&dforöuló Bécséről, mint as akkori világ esyik

;

oiollesi kör ont,Iáról. oá* vetőleg jo-;-«yixsa meg# kevés 

hasonlóan ggySad példa akad, aiaely ast as igazságot 

erenlóltotaé, hagy a politikai ég a kulturális virágzás

1 láthatóan booladáslk, tlaégol

rábaa nagyszerű follondülég következik he* Ssólcs körű 

nemzetközi hatást fejt ki Шк& filozófiája /jól iámért 

Lénia vitába a auchimuasal a Ba torta 11 ama 6о empíria-

'i

kívül léteső külvilág elfogadott asétvtíJUasztását* Freud
a pszichológia Koperaikue rakéat as oabori ló lók iaaerot-

bagyáa érintetlenül 

tudják h.a művészet különbőz ágait. As Írók 

nyes módon ábrázolni a monarchia társadalmi ellentmondá
sait* Amikor a bécsi irodaimról beszélünk, csélooobb ór- 

tőimben beleértjük a monarchia német nyelvű irodalmát* 

Gdhnitzler, Hofmannsthal, Broda, Kraus» mail aellett
idetartozik Jooof K©th, Franz Kafka éa Hilko io. As utób-

$
bl kivételével valamennyien társadaleLikritikát adatik, 
kiki egyéniségének megfelelően - ílrauo tánadó, maró gtray- 

nyal, Kafka mélysá es pose sind museal*
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bbea a sokszínű коsebben élt ée alkotott Stefan 

Zweig, aki are volt olyan radikális tárold©leaakrit ikue, 
mint Kraue , sea elyon formabontó, mint Kafka* HgytÄ»

kritikai tártaim van; nüvészi kifejezés- és ábrázolás
módja - amely as impresszióul

miiinue jegyeit hordóssá Basában* I'roud kétségtelenül 

hatott rá* de hatott a korabeli éo későbbi viJLágiroclaloj»*
>fi* Heg kell jegyezni, hogy8 Sünt

• • .

rayábopa haló ié des .alltar,oioben,s e. als,vöt" nüvo 

1904—boa napvilágot látott* keljei 

Írásaiban a froudi nézetek ni vészi alkalaagéját látni*1
hibás volna ífeeig

tartott Freudról*2

V.

Eéhüay аяб « játétatfl

Hea látom értelmét, hogy a játékról kifejtett kü
lönbőz* nézőtöket itt felserakestassan, hlo

A törvények ciaü dialóguséba» as ouberl játékot nagas-
rondü jelenségnek tekinti8 as enberek as istenek játék
szerei, Így а legmagasabb funkciót akkor teljesítik, ha 

játszanak*5 Levelek az ember esztétikai neveléséről eisii
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V
t értekezésében Írja Schillert "Az ember csak akkor játszik, 

amikor a saó teljes értelmében ember, éa csak okker onéoaoa 

cr’-bor,, amikor játszik."4 Ba#k a nézetek teljesednek ki leül- 

turfiloaófiává Huizia&a hires hon# kufloao-őbem^ anely о Fo

rint a játék áthatja as enter egén в életét, uralkodó s

is élő Mel/Kiai-nourelóisiai játókelmólet- 

ro. Uj utat tört a játékelméletnek a pazlchoaaallz&ai Proud 

A vicc ér viszonya a tudattalanhoz c. ható Inas tanulnányá- 

nak^ megjelenése, amelynek végső követke stetóoe, hegy а

lapozott,

vicc által kiváltott örömórset a felnőttek gátlásának fel-
“ oldására vezethető vissza, egyfajta visszatérés a gyermek»

korhoz. A játék Freud szerint a vágytóljesitó fantázia- 

élőt, a pszichikai realitás és a külső realitás kapcoelota. 

őseaefaasonlitja a költői tevékenységet a gyermek játéká
val. 1'Talán azt mondhatjuk s Binden játszadozó gy ormok Úgy

költő, amennyiben saját világot teremt

kámilyon oldalról is közelítjük műt пе£Д11ар1Ш*tt
juk, hogy a játék spontán, autonóm tevékenység* ez külön— 

a munkától, amely hetoronóa, célra irányulóbestét!
a:• I

.■ •

i

t
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A játékos a világired • leabarn - 8lő &ié&y ok

Д játék - pemtegakbamt a Játék«» - a viláj;ir«döl
• . . t .rü© lk kitűzött ■\'Уbast hatalma

1 «lW.essel fe&lslkezsaa. gyébkémt ie msy has.
oatja bárki Ulisabetb Fremsel '’Spieler * elad csócikkét 

bébivé dór , eltiltór^tur. Ы Le .iken diahtwtg3,»ooehlch-i>> i fÜfX

lieber Lam.urachaitte /Statt; • rt, 1976# Kröaer Verlag. •
Firdus simái8653*6*3«/ cisii kéalköayrébem* Már a por 

/1000 körül/ о só vas a sukkját éfejáU Frcaael igazi ménét 

alaposságé«! mi tot ja be a játékos különbőz alakvólte:»-
toit. ив. csak a sokra a müvekre utalok, «melyeket Zaelis 

kétséget ki áré am ismert, amelyek hatással lehette!: rá 

a aovolláitoa bemutatott játéka sesredély művészi ábráéi

A játék, illetőleg a Játék*
bitó orr" ie lehet, iáéról tanúskodnak ikréig aov >lM, de 

már azoknak az elődökmek a müvei ie, akikről as alábbiakba* 

esé lese«

ödély végzetes, хлшэ*

'íobb vil birodalmi nagyságról mm saóiek nőst* lm 

elsősorban Balettéról lehetne beszélni, akinek müveikéit a 

Játékszenvedély lsem »agy helyet foglal el. 2eeig ryöryörü 

tttttttlmáaarb es entelt neki. Hatása rá is, sínt a világire* 

'dalom leg jobbjaira, vitothatotlam.
Szexotmém felt Ívni a figyelhet E* A* H off nana. 

apieler&lüok cimü elbeszélésére^ A sütés irt bevezetésé* 

őchvralser to Iá 16am mutat rá uas emberi lélek mindenb
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al»t a Schiller balladájából Ír ionért Polykra tón st, add 

© tengerbe dobja 6a ségim visosanyeri gyűrűjét* Sserencao- 

játékea Gseretne ve sátori., do batrlaaa öacre-ot nyer* 

í!#£ife sár nem képes lcnanAeal a jétéis isgalaáról* ***** le
bilincselte, éo éjczakákm át rabul öntette a gátéit* jXu> 

vés вШ ory külcaaöe Jklegaat, aki aár mpafc éta figyeli 

játékét és akinek állaad^ jelenléte Marja» Később élné-» 

rést kér ttfic udvariatlan vieelkedéae miatt, We sédbe olo-
as ut®n óér *• fiiiyelaesteti as idő- 

г.ca -, hegy ceoavedélyec játékos legyen éo fee lepne stulj •»# " 

Slbesséli neki egy c sereacsétleaűl óért játékos történetét - 

Bist kéaSWi во; .tud jaki saját tragédiáját* КвЕдам levág el6- 

csőr csak barátainak unnsolásérc játesatt* Hctclaae Öease-

rsyeöik velő. "Ca a

cserepei Bortus, as insert usaerás* és 6 figurájába* а
ас Írét аз б .

tébem sár ner. öncélú a játék* a pónnéhco, do koanyolmü 

játékosból карав! nseoráe less* Kér/’feb Кетгз lovag io 

gyérea© sog akart jgp adagodnál a játékeoekaak 

tipucáher túrtanett, analytic "a játék lelzhatatluB tltsb- 

sates Gyöayöiáért" játeallc* I latba ar es a jétékosenvedély 

na.^'rüórtékü Irsadaaálla elemet hordes «agába», nugátéi 

értotddlk, hogy Hafftaasm eak titeksatas aeasaaatet ve
séit történetébe amellett, hagy alrda sídéig páratlan 16- 

lektaai ér; ékkel, éleslátással ábrául ja a puostité játék- 

asenvedélyt* kétaégteleattl uj utat törve ©soknak as Írók
nak, akiket кбабЬЪ ugyané a a lólelv^miMiüvéasi problóm 

fegblkestat*

ahhas а
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lematiMak körébe sorolható lurkin Ilii: Déaa című 

гесая&Шю elkes; élés© io /amelytől Gm&ovü2k%& »ionét 

iart/*—a fomtaestikue történőt Ь<"»<ю egy хикзвЪ ssürcasüau 

fiatal trees adroökkari tiszt* i впалая» akiké» olttmtt* 

loa JAtéke&aorea&ty él,. de árnyáéi bölcsöt© miatt m tud- 

3» о at kiélési tömi* Нш aittiosaapl cater j mint terűt áa* 

Seas efelé mondám« "igesl ror.Ai.-ycO' figurás aapólerai ere
él éü aafiostéi lélek» /•••/ leéltük hárem sastett
ayoaáa a lelkit..veretét"« 1 or :ош »icdüaárea ááfcasoni*
ayerai «kart к titkot, a Ькгш гзуегб lantira lapét csak 

©gy különös öreg; avieetekx&te bele.;/ tudáa* ílortsmm 

ve „»и фвФШ bc.iut a hálós sokáuükü# :iüha len;/ceti ec 

örei^sazeeyt» pia stellt is rántva, begy fcikéays soritce
titkát» az aejiol réaületékcsu резака eeaakoa oacáolo-
aik a ..elleső és olérul;ia a titkot, а пуегб tpekat.
,£/1чш fiiból',.0stoti, . i9c'j Oß-'лк házmazov áátsáe t éo 

a nyerés után a© veu/ea többé kártyát a kesébe* ' o> 

om vt. léken au© ok elltt érthetotloa azaroaesével ááh- 

aaik* latolaee ess se got nyer* as utolsó harmadik forda- 

léke» i zoskoa aladeat elvossit* Ténőttt talán, tagy ae 

Örogaeeseay állt hoasrnt? Пешая» oossorossoati talékaa, 

ász helyett a pikk dásaa feküdt ol-tte* ara akart hinni 

tul.>ádea гr^éaek, ns» értette '..пь, Ъо;;ya» tévacztfcotfce ol.
S ékkor úgy réelett ráki, hegy * pikk dácsa felébe hu- 

nyerít ée űlneeelyedik* A rendkívül! lms«alat©ss% ®©g~ 

lepte ««•
• véa kenyai - kiáltotta iaconyattal*” kudarcába 

keledről* H ú»: aius. lólekraá übaa luekin kitumloa érzékel**
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teti a játéké senved ély erejét*

emlékezni Besstejevsskij kisregényéről, A rátékeorél* ,y 

fiú tv.-ledger £ cl; czy Cselről - eat as eleidet adta nővérnek 

ua iré*1*1 r&láa 2&©i£ le - nint annyi sás iré - Becrte- 

jeva2kijt"l kapta as egyik leefemtesübb ösztönzést*
Esszéi között kimagasló helyet foglal el róla irt tanul* 

säsym*1, . )e*?te jerrazkijban a &zéMoé'j*a beldegeág éc 

szenvedés ellentétében 6(/> alketót látjef &шок as elvi^* 

eelhetetlem fescültséfjRok e alaptémája ”u hasárú játék 

iránti beteges szeretet«» Kár aiit gyermek c served élyao 

kártyás, de sn&rpái.am ismeri e©£ l& séa. idegeinek ördögi 

tükrét, a vörös óo feketét, a roulette- -.utalt, őst a pri
mitiv kettese gébem oly kegyetlenül veoredoJraes játékot* 

Badea-Badea zöld asztala, í-ezteiorlo játékbarlangja 0sar->
1 Cw, Ü

bem hipnotizálják idegeit, mimt e sixtuel mdemas, liicfeeí* 

i&Bg&lo eeebrai, a Dói tájai és as egész világ művészete 

és kultarája* Kert itt ve®, feszültség, döntés, - fekete 

vagy piros, iharos vegy páratlan, s&cromcs© 

sölés, z&erőség voezr veszteség - a fw korék egyetlen 

mésedpereébe dss bepréselve /••#/ sfc г xsécsot módra, 
'.nretuc-okcr ne cm pénzt szeresei, /**•/ ót a véletlen,

a taijca odaadás iseatja* Kolsó cérna alakulását utánozza 

a söld asztal melletti örökös kihívásba* /•*•/ Amint a 

sere vole, ищ- játszik ó meat © oerssalr /*♦*/ 

éhségből játszik, hanem vált mi helle thm, illetlen , 

Ehren»sov-oaerü életesesjból, noly mindent a Icseróoébb

pőm;>*
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kiveawtbaa akar árosai, /#••/ a auarcűcaöáótókbaa iö it

hiv,ja Iiif aalt féltess o^y l^byal&pa», as a® páns óo a®
a a utelaó $дхиаа* Ь&шш. e^óas о - alöstaaciá ja , aalt nyer, 

az a loaa&AQUibiZ&kii Me&ia^leta* bulálee beraencsáa, бо- 

főloloa, éouenikue vild^órsőo.n
Stesi^ kitis6 еХшайобЬб! éMdbetö, шшдуХге átélte 

Deostoöovásklá áátékeaáadk isiki f *2#uuatait - oe ашсоак 

átélte« k-.aci. Irtöreoitoai la tudta uuját и^бсштош-«
A iiátöiae* 2MM№tá£ov&sklj bftue, iiáaitaaité e^y eresz 

tükörnek ces.lódláfeua« tteaéayteleaül, ftiúltsa sscrclucs 

1 oliaúba, aki ponat ad &oklt кещг iiel^ette áébeosoa a ru
le ttk&arJua bea« /А iielyoéü, ebei u caolekaoay áátoübdák» 

baccólő név» Keuletteaimr ,♦/ кеНао «©avati* gyűlöli a 

üi-öbóiay iiásitaíJLtét* csak euskötiedat bausuul&i* A ioüaa 

iránti зшг©1&зкаа 1шв1«й6 •Itbatetlfka asanvedély ól a 

fiatoltnbcrfeo& a ьегег-сее látók Írást* a unit ©oda 

betett veim ae* kilátáetaJU* eaegtaoraége alatfe*
Ura í?&rcxioüá®u aegtesal« Ka a furcsa nolyset as oka 

h»£y sás úciyott látásik, kall Jütosuula - tesaa&afcla, ia- 

£,arli* olteävcilo&iti« doss telcos stíl rmokul jt ilualŰL а 

rulettka a sine аоа folyó látók réasvovSiaek típusait* A lé
lektani alocsés itt teméssoteáea lóval öössetotteefe, aár 

a aüfaa torleáalaa aáta XöbeboGó&énél fegvu io, aint 

Boffaasa de iuskia rövid, alwoasoldaoieoa* A a iró folaloul- 

butwtlui aUflrÓE.. esttel ábrázolja a látóifcMeiftreáélgrfe óo a 

belőle fakadó 4eH<sker«uláaakab* A i'iabslesübar, aki reliaa 

boly ott látásik* ц^ег. ralira kényszeríti* begy tovább 

áátoösaa* Hat&luaa щога. --уга too a aaorfc. aztán niadoat

Ot A
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: aia ‘mitaUi aovelláib«*j átéke served ély 60 *©:

&j*l& lyOl és 1.941 fcüscftt £5 oljoasélóui; irt* A játék 

és a jotókos tte&áft végigkísért acvellis stiMjt • -seit 

sefccsor játékéművöt1 ély füti, tipikus «weißt, fid®» a 

, ооко :-er démoni hutaiétól mosdói: oa5 eaber*
A játéksam« ély aisL&te elválás stoatetlaa a aaaoöáiiiától,
0 utalóé Eovellájáhom, a BaMaiovallőbaat о kettő о slat ó !>» 

sét fi yolhetjilk »eg*
A 3 Ér.y1 titok /X )ll} Ы 

hagy unalmát elüsse, a 

éppoa ello^álláeétaa veit a veusorS, ép; -за a fel ©aytulaa 

ébreártotta f-.1 viv •■üt» r-oit'iüat а purtaoa? 0з a jutók aor 

-eac^dh© ©tt"* ляевЬаж соак a fiatal táró "játsaik“* «з 

asesany válaszút ©lé Irorule döívfceöa a Jcalaná collett, 

aaalsr tulfm as utolsó lehetőség* Mssea cár
hu férj éhe a# A helysstot aehottiti, hagy 

tsoakét érea fia, dfor is vole vau. Mgar cioiato csak

fiatal táró, aki raülésc

•Душа i iá
tól, vagy ®wd;j

kosvotit" ka. ©со, аз 6 segltaie óval iocarkedlk &cg as
anyja a bór.’v&l# Körött авеска* ér, i, valóul nine© road- 

toa, anyja le saeaválterefctf kimossa a a 'éjjő titok“, о 

aicöoa erojévol, üsstöauoeia, do folaőtt aódjára, apja he
lyett a sért h - rcol, h©ry kettőjük kialakuló viaaosyát aeo 

akadály osm* Ab а..у a is egyre súlyosaké lelki válságba ko
rai, fiú eddig israeretlea vonásul ©гуте ir-ч'.ЪЪ a fűrjére 

cd lók© Etetik* Csak а táró játi óik továbbra io seadtalaMŰU 

3?sláa non io asayiru a siker, aiat о játék, a vudáööüoutüa 

hajtja* "‘axlaágooaa is "i«-tee volt es 'selmák©*, a aa aoo-
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pilla зад—rabló módjára,
tátam akarja messserezni, hámom mint oty inas! játékért,

Sja a harc ff itt, as, hegy a» »et. aery «léaami edel» od» 

0át#w Végül Ságar a clörtö pilloamtlNm köabolép, m ear 

ват rja в "játékost *# íbilyem keafllktwsek után, amelyek*
röl a а ара mit вал tod, lemét helyreáll a hazmóaia* As 

а Л titok játákema normativ hőm,
a tipikus

kárára űri ááté- 

±®i .játék, do már óreshatff 

benne a sr.eiwcdély ereje, «аеЗу emberi sorsok uo; határo
két# а а о

&\&Yä válhat*
As е1вт&ауеШ$1 cár világom, hsßy a «játék аш с,

pém örömferrá®, szélesebb értoteébea fcöaayea trejükuo

c; alábbiakban tárgyalt olbocséléao.
• ■a Íré hőseit egyre evombb oaoiwoédly hevíti, ki

alakul а memosánljás típusa# terelik egytől sryic тяре- 

c sót Imiik, neak a Fartaggtilsug ójoaala játékos hő 

Ültöt tovább# Л játék ethos as olbo^sélóoboa gyósyitó
erővé válik.

As .: el- /1922/^ keretem történőt, as cser.árnyék ssim#» 

sslaters egy teakorjáró hajé* As clboeasélő as ójasoba 

' э11бв közepém vár útiamul külöúöa louerotloaro talál a 

fecélsstoa# As ./вдк о rejtélyes ember töxüéaoto# itaRéay*» 

teljes orvosi karrier alntt áU, «лliter egy nő hatása 

- Iá kerül, elkkamst, в Mr egy rskoao aetsit rsjta, fcémy- 

telem a trópusekoa állást korosai• A hesssu ével: során 

alfa mii, T3arépa és a fehér 

kor ocy alrdojsaapi use ©ny toljam bo hsezá# As c!5-
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k©2o ua ©1 ш\ feaag^a paroncsoló, follepóöo határ©sott«
Пса kivAnt terhessé ;6t abaráa aesaafcklttatal vole* ?i«j 

köayürög, еащ* i aa boa Erimet a^Jáni föl.kér* a<
«3 orvba aiat férfi is oörtvo érái »agát fellövésétől*
e h#ay a n5t »b^lAaza« a a irreal etikába űtfeösfl «áó»* 

latét tees naírA* ä ив iU.!T,»ea .«evotte táve?ikt <te аз 

orvec többé aa tud erabadtilal t61o, öfeeai liatalaétftU 

ísael lattal ssas a hniáles *';jAték* » а г ее'".©vor? гг-ott АиеЬ-
■-•*

loth# kor -,oti a férfit# Állásit etta ,/w i-roreaif űzi* 

so-Д tani at Ar# SsafeBtlas Iá a tásudáa aagt 

*sár a fehér emberek előtt sea tud uralkodni aeg&e* cnafe 

as a eélíja* Ы ? а яб A3 asembaa iaMbb ©й$у
bo üißsüXött* hosszé ява ért* eaeaecghes заву* aurgöti as 

ion» hiss féráe érkezését ©cgr-két шач» beiül varáé* s
r-Lrc аз ©ívest Mvááfc* én .o* ,6rks&Urt aór acc tud ne it
teni# о a halAtklC выау utolcó о savai, az trvee ее*» 

«At in sejtére гзбк* < St kéri a aő, h«íS7 seaki se tudá* 

s3o^, öi történt vele* tmsireoe-a aeftAcfeeaik a férd* felo* 

©éf^e tetemét kepereóba . ár*it#i, в ^urópébft i.;idul vale 

b эеаХАззд» KafeedAa коз?-за о Imáéa különös шзшАау t?át~
eaMik lo# «»ár kepersöse ae és tont auhaa* a bér а
tés аг or*...l «ae^te adódik* а Jianerstf ÖrÖi^rt alku lie а пбЪтт 

©égbe®» 3téa-:bo pedis agy imorctXea férfi hulláját he- 

ХАагмАк ki a ten ,erb*l*
A férfi ég a ®3 közti párba;} ..a aa érv ©a * veeo-

ея fél* -a Agek h^séa el»u? lkedlk a nsép шэд»! n'í iránt 

hirtóХеш túauöt szenvedélye óo vésaotoe, öapieztlté orövó
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válik*
tlasoBléam tragikus kimenetelű as to isaorotlea

levelű /1922/^t a lybon ugyancsak lügyözketotlön szerel-

ai ezeiureaély vet véget; egy asszony életének* ás aeo-
szörny halála előtt levél forrnáJáb&a "seha föl 

aort’* csőre Iáét vallja be R* reséayiréaak, aki
1

aeri fel as érett Bőben a fiatal loáayt, ogy korábbi
kalandját* "Te csak a könnyű, Játékos, gondtalan кжмЬ

gény Írónak, akit hiába szeretett, akinek gyereket io
ssült, de soha 

halála után ez asszony bucsusik as 6lettől* Levelében 

Örökre elbucnuzlk szerelmétől* "Ti* tovább kell ólncn,

Beadta el neki* 8 gyermeke hírt el

sséttópea ezt a levelet, és tevább hallgatok, ahogy min
dig is hallgattass. Па azonban a , tudd,

gára ébredt, az első porc tol az utol
sóig a Tiéd volt*" Bs az asszony is monoaánlá«, akárcsak 

a-- isek hős©* A törtömet náolk alakját, R-t, csak a

tét, aoely ahogy

vólból Ismerjük seg, aégie az elbeszélés ©gyonrangii hőse.
Egészen uás alkat, aiat az Алек "végzetes” • Figu
rájában, népiemért életvitelében lenét a Játékos könreaa-

kópee aólyebb érzelaekre, s éppen felületesség!vei, fcoay** 

nyelvűségével eszi az asszonyt aeaeiaániéssá, segíti el" 

a mk pusztulását. Leginkább az Égő titok bárójára emlé
keztet*

A Holdfényes utca /1922A hősei már házastársak —
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Hint вЬФвг kééőth a férfi ©Ikeesélésékől жюрtudnak -9 do ha- 

saves©» kiderül* а köaayolnü assssaay 

■ű&m férgével* ás aosseay asgoad* as állasáé pénsórt való 

könyörgést* elhgy£a fércét* későkk prostituált loss, de 

a férfi Hindis а яуозйко» Van, a lesa&gytkk ntlK Matatások 

és a re éaytcleaség ellenéi© is hűséges kutyaként ain-

fér öoom kicsid

dig fülesére kö elében »arad# " ia aencsiéaiás* Bee: éri
© nő aegVétésének és gyűlőletónok meg a férfi »egálé skeáé

lelki! SEoretfurd a Iá e io vegyül, hissen kiosiuyeasége ni- 

att lett ©s élet Őröséit féktelenül élve írni tudó no 

prostituált* itt is talies«» ellentétes áelleaü figurák 

végsőtős párviadalának lohetüak tamil* A történet kefe- 

gesése oegtoti, hegy a férfi fóliásad a se Kiásás ellen* 

éa nöf,öli a »őt* . ,

As előkki kóros elkeebéléssel egyidőhe» keletise sett 

© raatassliöug 6;joaaka /1922/^, As tó u&y &dáa ©15,

Bist Friedrich Michael v< lí* tartalékos főhadnagy meg
talált feljegyzéseit* л z clkesséiés bős© 1914-bem el
esett a revsrueskai esetébe»« Sst aersollrőo» as arica- 

tekrota R* féayüaS életet élt béeekea* Sikere va» a 

társasági életben, a »ők Iiösött* Vegyem feleslegessé 

tesftl* hegy hivatást vúlasoaeai arra riadói, hegy ke
rülné s as életben óo mád »©^tolóláa a at, emit vaa értői
mé eslMbti* Vadósugat, ritkaságokat gyűjt és egyik 

ssórukesástkuek ól. Bgyosóvöli а г élete ááték* De шХ~ 

mik az évek, 6a afféle Any© in vélik kelő le* rsérhetetlo»
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term - saiker ráeozaól kösayére - szereagjieaal tölti öl#
rendül meg például, aaikiA lo.kovécbé e

vélbea közli, hegy férjhez
R-bca továbbfejleszti ifeeig as Í£$ titok báróját 

és as Bgy lo&oretlen levele о sint ón R/ l/-nok nova sett
géry Íróját# Mig aresbaa a báró oq?o эгйеа uyakerlati 

sokat töpreag órrésoi felülőtesóégéay abér, aki

géayirót ©ár Msvaaditi as " ismeretlen" a5 sorsa* "A te-
álló kék várára о sott#kirntet« hirtelen as Íróasztal 

C ros volt, esztendők 6ta oils sör üres a csitté sápján#
összerezzents aiatba hirtelon felpattant volna oey lát- 

hatatlan ajtó, о egy nácik világból hideg lósáresslat oü- 

v.itott volna át a coendeo ssabáa« A halál ós a halhatat

lant, és olya» testetlenül és econvodólyosoa geadelt
lkát hallana • "

A F.-.abasst-Uras édngüga Ьбое nár afBÓdvm figyeli öa-
.Táti "Miker iioiöialt as egyik barát«, a koporsója mö

gött haladva befelé füleltem, 

ti-о valamilyet» órsés a tudatosat, hegy örokro elvess-
óta hesaáa oly közelálló lényt#

*#•" A fantasztikus éjszaka

bánat beírnom, foori-

rezdült
a rútorban kendik, ahel éppé® lóverseny von, о ahová 

а Ьба, akit sár évek óta érdekel os az
let lemül out el* ? leiste csak kívülről figyeli as ©seoé-

*

nyokot* "A főjek tartásából érestes, hogy a lavmaak éo
z6 kanyaredőjáhea őrhot- 

as egész eaberkáoss, mint e setlen olnrenyuj-
lov&k »est a hosszú, ovális
tok,
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t©tt agrak, ©gyro ©uyaégesoböen, о gyro fessültsbbea 

redt u, у esá®««» láthatatlan pont falé, s os as előre*» 

ftesedő йдтк e serf aló töredezett b&s^ia e^iyre tajltéfefr» 

a'Kbaa rikáeaelt és i;arr,aMs etb. * ii különös üso&mae, 
melyet aa Íré- igea asaaléiotooea Ábrázol, voyyes érzel- 

nőket kelt ü5o.-.tkboa| fölényesen sagveti az 

közasségeaséáUfc miatt, do и4яуаайккег ixlfiarll 8 ©*wea6- 

lyeseégukot, kies éppen as, aal legitóább kiAnsrsik 

életéből* A játék as, №i öa©; .0 martja ©kot, в amúékám ' 
hnoüak ie ott ш a forgatagban* & © valóban 04ték©ö

; ’‘néhány os
seat ©1 selletton, esőst©Ionul, du benői? vágy nélkül 

aózten könnyű ruhájuk alatt minden lépésnél яодоздоав 

ka ölükre, neeeiysgtua ва&даЬои félig kiáss, félig áél- 

eső zavarukén /«••/, mórt mint minden Ülése tsméssstu 

ember számára, asánonru ie as veit as iga si orotüais

• N

bővüljek fel*" Hősünk meetсок, akelystt he© 

nagyes emlékestet as д,:; oltok bárójára* Je/ Lis idő
salva isgptk, érzéki kuciváat kall, о továbbra ie ját-

akartam sámánul a nevető nőre, isyatott.esik* wH;ég
herjy először a fantáziám fsslalkezzók vole, hegy ©1*» 

képzeljem, arcét,■szájat, tesket, tankét* keblet, ©cy 

égési olevon, lélegző assesayt • forszaink a nevetős
aás, aint

as elképzelt, felkelti ér oklődéeót* s a nő különös
séden vissenozaa kihívó tekintetét« **4&i Iváav» lóan
ugyeaelyse hidegen játszott velem, aint 6a vele, /•*•/

rí AJw%
ŐftS2G\ *
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téb*l kicsapd érzékiséget« hisolkodvo bolenonakült a
Nsssólebtéöb© ■ leértével"* :Ш&2 p©eukes, kopása ur 

tüelk £©lt as аоз аду i'ór;je, látható** faaatikUG $*** 

túii.. s# h kavareöée'bea иаз oütkörik hőeüxskkel« és ti-
kottáéi a iölox© Hullanak. в* сзак нгщуееаа nőéi а

Qii®£32rte, e*t geaoeuil rálép осу códulüre, anolyot а
iß tuJUkl BOß* Ы oe te tevéssel а ^&t6k vér»ot 

íg éruo, вваккесу a tikett as er» в R-t kelleootlon 

ór;éc fegá®. ©1 a tleEteeoegtelenül sseraott póaa 

alatt* "Megváltó &end ©latest

£órá

as uti téteket /•••/ - ioon, ее a bolyes* os as ioael 

szabadulás*n Beélytclon lér© tens, nógia farosa lags- 

1 .1 v,)ttla a futoa kesdetét* tiz bűt as igual ádték-
öseavet-iélgr kakaót©*

*'/*••/ áti «K as во

* /••*/

ly a futaa alatt itatkesika
heetan el a 1 tcoü-

köateleaül aegFoosült* mintha őssel as utáasó, ms6sé§ 

s: ©2sv©< lélyom mesdtiluttal fokosai tudná» а uyerBasáju
kat /••• ’ a véletlen uny ;©ssaf íegy ao, int nyer* 

"/•*•/ a ke
/•••/ í> kovetkeaé .eaclela as veitI meat tovább
áátöaaai, többet* réklsal többet i. órai* /♦**/ 3 okker
kisencihatatla* réoülottol vöt óosre, hegy /•••/
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mindenki a kijárat fel özönlik /..*/* A játék véget ért*"
Coii^evéeoi éo lopása lüatt 1 •
ér sott büszkeséget, loUesaíí^t érés* ügy tűnik neki, hegy

©zt a csodát* к tömeg után vágyik éc a vurstlibave 8 sit
megy* "••♦éreztem, hogy * lökdösődéstől, a tömeg forró, tü
lekedő toötének állandó érintésétől lassan belén is átárad

Csak akkor még lassan, tétovázva köriedett as eleven ttmeg-

goakecive, gyanakodva figyelik nőst az előkelő idegent* Ahogy
közeledik az éjszaka, utcalányok t honok fel* ügy nyomorult, 
coenövéss nőt követ a sötétségbe* Hamarosan rájön, hegy a 

szajha kitartottjai követik és nyilván ki fogják rabolni, 

próbál menekülni* "Vonzott, hogy lekerüljek az élet
ikére, egyetlen nap alatt eljátsszam, elté-

land közönséges gyönyörébe.” A csavargókat megdöbbenti on,po- 

йоЗлсе, de ugyan, ki'or nyugodt, mgábiztea viselkedése* Поп 

valami rablótámadás áldozata lesz, - Önként ad nekik pénzt
harc éo

valamilyen titkos szövetség volt közöttünk, 

jogálbpot, bizalom, «»bori kapcsolat*" Mielőtt hazatér, esét-
süllyed vissza

és közben mélyen átórzi nehéz sorsukat« " Már

osztja pénzét a szegények között* Többé 

eddigi képmutató, értélén nélküli világába, váratlanul moo-
fiatalodva most kozd el igazán élni*

A kantasztlkuo éjszaka hooe csak a játék segítségével 
juthat el egy teljesebb, tartalmasabb élethez* A játék túl-
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iyet a mvtím nélkül osorsottjuttatja вш a mélypontén, 
jó lát, &s órtelmeti 

bor tud Ionul, lene, ©looser еоак a játék köretein belül* De
nemcsak cselekvő képességét nyeri viGűsai magával ráadja as 

a esouvodóly lo, amely aa igazi játékost jellemzi, о amelyet

sonypályát bezárják, nos vecsiti el aktivitását, folóbroas- 

tott játéka 2©nvedely ét, hanem mindez átalakul valami
bó 60 has

Ä?ei£ ebben a a olboasólóoébon utal a a ©astályelleatétok- 

re, ©шай(Еггв vés. i az ©Jüiyteottakat, a kitaszítottakat* 1 er
ező aa az ut, amolyan hősét végigvezeti, 

hatni lélektanilag readklvüU.
А Пцашша^ бга egy acesoxre ólotéböl einü olboosélóoó- 

nok /1927/6 témája ionét a végzetes játéké sonvodély* A a Írd 

ujm keretbe foglalja a történetet, de a kerettel 

valami formális bevezetés óo befejezés a célja* A bevezető 

rósz ugyanis önálló, külön történőt lmo-vér hősökkel, akár- 

Hoffman* vieler-»lück;1 ében* Iiig azonban В ©ffteann aüvé- 

as előtörténet hősének sorsa 

történet egy verzió, ogy lehetőség ooroának további alakulá
sára, amellyel as Író tulajdonképpen figyelneztoti hősét a 

ró leselkedő veszel/© ara, ,avoí._ olbeoaálóoóncifc '’olo*'- ók 1£8Щ 

411 ©gyaüsaal ilyen szexbe kapcsolatban* ás 

előtörténet váratlan ős megdöbbentő
nöháay óra alatt tragikusra fordul egy család élete, arra 

késztetik Örs* C*-t, az "igazi" hőst, holly clmosólj© külön
leges történetét*

tipikus,

dől el, óo as ’'Igazi”

története
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clbeosóléaa kis riviórai ponsióbon kezdődik*

r,

cok alatt sogjayerl a Iáitól* tetssócét оЪвв&авЫ&яяХф kellemes 

modorával* különösem fitmrietto aeeaooyt fogadba kegyeik«» "*•• 

a két ór6s esti bessélgefcéc a toruesea ée as а Ываадрй «ey 

órás foketésés a kertbe* «lés volt «Ыю% hegy jmlsoháraa 

éves« liakulatlum előéletű messsayt mejfcástoritsi., a as férőét 

éo köt gyesBökót olhagyvű* osar vadldegoa piporkocüt a bisoay»- 

talosftisba kövessem"* л fiatal franciáról, as ci'jtürüóaot *\1ü- 

tékesáról” igsa korosét tudnak uo^* Csupán annyit, hagy H ©n- 

riotto asszony kislányaival toolssesatt» «st« ft ookkáátoaBá- 

aál Ш» leolt, a poasió lakóit keüvoc. aaékdotékkal szórakoz
tatta* %& ej£>ik vendégből her^Gsui sonst, óo általiba* kitilt 

ao türoulsóajfe biaöayalt* Olyan 6, iai*t as 'Woo tlű-зк báró#* 

v*íSr а laufet в stikue é;'s osslg. Ьбе© сиза bizonyos éáaabka jX6tt*
•л játékos föllépése itt seat egy család txagédlájébez vocct, 

a férő "kiáltása olyas ЪвгжЗзаае volt, mint as Scordß uogoob- 

as tt vadjft&ak balálssdltáes"* ä vendégek késett IíöVoo vitet 

tikiad, uatlybe* as elbeszélő noaslotto ftűsaosiy beooülotét vé
ül. sert assist© "«ay «eeaoJQr élőt óban lohetacL bl&aayso 

órák, amikor akarata ée l«lMtg eret« ellenérv ki vas ssol- 

S& Itatva titoksut«e егвкшак”* íükkftp so&ielcaik Lrs* 0*. egy 

«ISfcelff ieloo hül^y és lecsükvilsi a tárauoúgot« Lrs* C* 

шайеашр! «ввв««ог| valulmgy nos«dálst«o hutaiш volt" a tár- 

e-.ság felett* 8 о beszélgetés után, melybe* as elbeszélő Нов-

ft

.с

í

í

i

>

rlett© asoaeayt Védte, különös kapcsolat alakul ki as olbecsó- 

16 és Km* C* köoött# ás elbeesélő érti, álért tiszteli 

íiog kosai csóvál о s «Utes« iC/'i, ад.>1 liwlfv/* .ál: r kiderül,
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h.®sy Ъаяагешж elüt sik, as idős hölgy «sétájába hívja 6© el- 

meadjo mekl fcilimlegas történetét# '$«£yv«sfcét éves kerábaa ©1* 

veaatett© férjét« s vűxutl sál egyséül maradt, Маша fiai 

süt акх lakb-k «ttfem* äkkor nta's^t»! beadott, aiatfcesy 

veit .& asoragi c*adj©i# Végül Jáeate Cáriéba vetődött# "Akinek

' *<

laae&sa éJKPtly te^a® élmény, ainti a a ©irhás шщ a másikai 

Bgyik est© leél? •* játékterembe rest, ah@l - ahogy &шк ide-

: .

jém férje tanította - аса as embereket* 1шю "a koseket és 

a kosok sajátos тад tartását".? igyolt o# /Gondolának még oo?** 

©ser a .F-.,i..;.^: 3StJLkm; ó,i©n la hősé?©« akisek as okos örömet,
"ha aáaíekbcm, nyugta lanságot kelt«» aki o^y kacajokéi ©lovon
asosoayt fórnál. 1. асевЬ&ш. husaroonm tullóp a játék 

sciv formáján#/ a sea as oat én kilőnie.:; овоа ©s ép kosokot pillar 

tote mog hrs. С* • •• .ácsi láttam mó-g ilyoa beasédoe koset,

paso-

molyaak áladon ia*a csaj volt, éo * emevedély ueyoaélváa a
láttam nospévuoaibél áradta ákker foltokiatetti ий-£ш 

/«../ arcot, molyom ily«« ay titan, éUatiae'-a éo csapasson
ül ki a szenvedély, é© as arcra meredtem, éppoly 

sattem, a megsséllgttgégáté 1 éppoly feessültem« mint еЬесуша 

as 6 tekint«©© merőét a.. ugráMeafa ég ©sökallvo pörg6 ©э~ 

lpé-cakár #" A férfi mindemét ©Ivesítctbe és hal-Irt* számtan

■

távosett# &rs* Cl. mesére sbo ect, éc d ívott© ot as éjszakába.
mert» 1&зввв£Шгш1 a púdra ropott, aesdulatlaa

fit lombért, Cc okkor eleredt аг ec". U mivel a fiatalabb or
továbbra is mes'ulatba maradt, mist akinek már mindem aiadoQ 

erre# C* karon fogta. Amikor wsgbudto, hogy nincs lakása, ogy 

osyoacrübb «sáliadéba vitette, ómat akart adat as iamorotloi>



- 27 -

sek, Ьвд az ott; töltkeaee az érákét* Jo a fiatalember vá
zadé sea assort*

Lira« ű* először clber^dt a esélyestől, asiker felébredt 

ácsából* De oaiker aeglátt* az alvó fibtsla&ior aycrmokien 

syugedt arcát I "taaplsui érzése téaadt 'i "ilabes logb®rsa,Qí>» 

tóbb pilluaat^ból életea 1е&ЭДбре*е8йЬЬ pillanata orüietatt 

ao£«'s líbócleAai vi о te a fiatalembert, Ш elbeszélte aétii 

кegy aikeses pálya alőtt állt* «»iker esjoáer - 

AS ее Паз&~ utúa - aa^bátyá^. Oítf játék-beimbe vittu, ahol

setl^ml salával vitte a búsult, vádckoaai

áyebb oeasauot ßyai&el# zatú. pusztít «jutékczeavedóly *a-
törődött а sreresőseJAtéke* kívül, 

s Aaiáor tóár aimieaét elzálefceaitetta, aagysésjétél ékszert 

lopott* Azért? utazott Leute Curléba, ko*^ rulotstea nyerje 

Mü az ékített varsát* Srs* c* éöfeeoate* fi^yelto a fiatal- 

oeíber elbeszélését, sect uár 6 ie aktiv rés&eo lett az 

uégyeksek* Akéncz-k a I'uuá. а iti*:ua ó.Utzara kos®, érezte, h 

a foaeketlca sélységbos ayor élete uj értőidet* "übeeaélóeo 

/««•/ uwp csak űou

g*éta cl, «ár saraival

bej,a. /* • ♦/ H oazűjú- 

rolt az is, 1зюау ez eäault éjszakás aisdeat elsöprő ólzaéay- 

oou veit réssé** e a bekötőkért; többó ücl imortxm* ;a alatt 

a tia ör^ alatt «órketetlesül több velCs&feet ultoa át, atat 

óleto&i polgári keretek közt eltöltött ходите* osztasd©je 

alatt* 23rs* öt póAsrfe tódatt a fix talaaborseka kegy kivált*» 

kassá az éke sort és elutusfcaeees# A v&lMses fiat» lakbér az 

azazssy felszólítására s^y kis teaplmbea AAseSküdött, kegy 

uóg uses a elüt zik és tübsé ёш játszik*. lire* C* csak 

Böct, eok-aok év eXuultával Valletta be tolás отддйшк is 

akkori érzőidéitt **••• ka az az ember akkor átölel és ater»

kö
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*>•» oX .c,wss. vele a v IX. hi ve ,óra le, .*•/ ulat donri- 

* fiatal fxuaoMval, ukit el#•& пар aég 

iaa«rb**.rt tx fieM-ljutoer uu№M uq1& ixuMlLad&eek küsopette
mt* ШйззбХов 

мММешак* л z as s»

is ’ette ues

tüVösoti» kro# U* pociig vaL.,iLm®62a
aoa,a©öaéitökf íie^y ©sió а j&lgoikftuv 

в&шф* aővóre feltartó зМШ, xierb Mita Мша állapotát* 

ás aaaaaaor XóaSm ésfeese , a is elae&o vawtet láthatta*
iödiü M? jaiadeaót азеаосеаа^^вХйа9 ao act iarvosto, 5 is
utusüs.» éa addig №.vXMd a iMMieefcorroi, a&aiAls csak as 

akarja, Vádolta bajgát» olittilaesfcotta as utolsó MX. lko-
s. otf fslMssev* usux*t a acl„ cuw. 0 , ahol ©u/att volta#* ь
jatátureXíO teve a at bitte, X uXina:. Vaat ***épi>®ü as;oa ft 
bclyoa.ültf hevá ul tűt*.«* Шглз кх,зс Ívelés volt с с рбп? 

/*../ .illllék kuLTÜl г Ховсдоев тв!л. •*.. Á íjsóra /*••/
352K.lt- гд** • ttocdVbbon^o So valóad-jec éübrStxas kösepette fcöso- 

lelőtt a £iutälcmloibsS| aki esküjét feledve issét halálos 

лдояговДЗдг&ак hódolt* "Kosai* ag. ма a Ír.út kés, jaolyaket 

délután bó$ a térdeplő fájás OossekuXcooXvt. * о scat esküvé© 

küsfeen láttán* sect nogiat vóapii? sédre* kéjesen turkáltak
'! : ~ X-u fi;.......-t

....

/**• . isMissüu с тек, , M‘-u- rt jCvCSk /••♦/♦ A аосзрог»
s - .

vált, -ui uagrelc&vase^t rOMra ős üsti... ;,г-. X • • ав11до se 

saoatsff ОйЫкзеа vci^Cstu, he©- vé: re jöjjön* harasses oi- 

koreettci a at uuacM, siette abac o;.c:rcue.;éác* őo e&iány 

sráGfrcmkost ©Ъott eléje. .,l uccu «2,7 . -aó^onulvo, ki-

Al

ii . axsb. a.” . s a
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LÓgy óra toltA
©1 a végső tos találkozás óta, «mikor vonata mór f&.rizcb In
dult* Csak évok múlva tudta meg, hogy a fiatalomkor akkor 

Mente Cáriéban agyonlőtte gát*

Míg a Fantasztikus éjszakában a Játék csupán egy állo
más as ember élőt ében, a Játékszenvedély as

tatja életét, ebboa as elbeszélésben a Játék a kosáét és a
vég,
eltéríteni végzetes szoasvodólyétol,
tragikus véget* Az Bear laueret Ion levele éo a holdfényes ut- 

a. erolmesei utóm
kos típusát* Hoffmann üploler^lückjábea a Játékszenvedély 

tönkreteszi a Játékos életét, döntően meghatározza a 

sorsát, de a Játékos eltorzult formában« uzsorásként vagy meg«* 

keseredett öregemberként tovább él§ avelgaól a Játékésonvedóly

az asszony! önfeláldozás, tudj® m hőst 

кфее elhárítani a
a hit

glsaorjük a meaeaáaiáo Játé-

egyeneeen a fizikai megsemieuléshoz vezet* Az előtörténetben
fellépő fiafel francia tágabb értő lomb on síintón Játékos, 

mint a báró az Égő titokban, a regényíró as Eg/ ismeretiem 

lövőiében vagy H* a Fantasztikas é Joga kában* Míg azonban 

a báró-, a regényíró és a fiatal francia alakjában csupán e 

Játékos magatartás negativ voltát és hatását mutatja meg az 

Íré, hisz özek a hősök gyakorlatilag válté znak, a Fantasz
tikus éjszaka Játékosa igazi főhős, akit az Író fejlődésében 

ábró zol* A fiatal francia kell tár síi sági modorával, köay-
sonyt, mint

a különlegesen szenvedély©c, fanatikus rulettjátékos* As el
beszélés "igazi" Játékosával 2woig uj típust alkot. A menő-
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mániás játékos ш la igazi játékos л szó szükebb, közhaszná
latú értelmében, hiss a játék éppen köiiayed, játékos jellegét \
veszti @1, amikor pusztitó, emberfeletti, démenikus erővé vá
lik, gyógyíthatatlan betegséggé, mint as Ágakba a wo a H old- 

fényes utcában, amelyekben másfajta szenvedély válik iiyen 

végzetessé.
öesztejevszi ij játékos® hasonló оzomvodoly essót;&е 1 ru

letté zik, wlóságáé görcsöket: kap, ha meghallja a pénz csen
gését« Pallas pedig, akibe reménytelenül szerelmes, somit

tesz azért, hegy lebeszélje a játékról, sőt kényszeríti,

azik, mindig képes abbahagyni és újrakezdeni. Igaz, 

ja végigkíséri életét, do mégsem vezet gyors pusztulásához« 

Másfajta шш&шйпЫа a láthatatlan gyűjtemény /192?/' bő
se« Idős Műgyűjtő, aki évtizedek alatt felbecsülhetetlen érté
kű kép-, illetve netszotgyüj töményt szerez, sokszor a nélkülö
zést is vállalva« Az első világháború idején tolj 

A nehéz évek, az infláció arra kényszerítik családját, hegy 

lassan eladogassák gyüjtoiaonyénak darabjait* Az idő a embernek, 
tud a nehézségekről, est aea mondják meg« Hiszen 

számára az az esetlen öröm, ha elővehet! albumait és "végie
mé sb© ti" képeit, metszet olt, azaz pontosabban ujjaival végig-

aki mit

/

tapogatja őket, hiszem sorrendjük az albumokban régóta bevéső
dött agyába« Az antikvárius dinasztiából származó elbeszélő 

váratlanul ellátogat a kisvárosba« Kiváncsi, hegy él-e még 

az idős műgyűjtő, apjának legrégibb vevője« Az anyu és a leány 

kérésére az elbeszélő ámuldozva "nézi végig" a már rég.
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egyesem «г*«© a tetem, aki a cárért ladult harcolni, ki© la
dikén szokik aeg a fogságból# Halászok találják пае a Goafi 

tó pártáén* Valóságos 

a nyelvét* Borisz 

érti, hegy a háború végéig

nézik, csak

érti, hogy ni történt a cárral,
juthat vissza Oroszországba,

érti

ezamegy a tóhoz, lenk,ja as ajándékba kapott rubadurabelrat
gát* Iliig az előző novellába* a vaka partra éa a visbo öli

tani egy uj bcloő világát, a gyökerbeleanó vélt Borisának
niaco oesn if éle ellene zero. Honacáaiédu,a honvágy tudja

ezylk legroaokobb műrészt ábrázó iá óéval tu-
/1929/.9

A
Mikesünk 0reis Könyves Pendel clnü elbeszélésé*
Az elbeszélő betér egy bécsi káv€iásba, és csak bosom idő 

rá, hegy már járt ebben a küvéhésba* huss évvel 

azelőtt* Aztán ©,jy kis, négyszögletes asztal nlndemt eszébe 

juttat* Akire e3y nehezen mlékozctt,
MeaAel» "az <mlékc aStohotség titánja"* "A könyvökön túl ez a

tudott a világról* /*.*/ De még e 

ér é Intik /*.*/ miatt olvasta8 csak cimik, áruk, 

első előlapjuk vonzotta szenvedélyét8

után döbb

könyveket
Sjelenéül fenéjük 

Különleges emlék©s6 tehetsége иа maga páratlan tökéletessé éboa
veit csekélyebb jelenség, &imt /•*•/ léskor mlckoaßtohot- 

eéfse aakkjá tornák kérdőt érc /#.*/#" Az elbeszélő huss évvel 

©selőtt egy barátja biztatásán azért keres be föl a Café
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Gluckbaa, hegy egy egyotoai dolgozatához a^ánl;}#» aoki

úgy ontotta as adatokat. Ahogy » láthatatlan gyudfaány
hő ainöo» idegét, ©»orgiááát netssetelnek a. .entölte,

a könyvekkel való nuaka szóra
kozássá, as olérhetotlennek tűnő adatok, Írások aegssor- 

zéoe különös játékkás ”*** a kis galíciai könyvárus áo- 

loatéfctolon, sőt, inkább kissé

úgy vált Monda! g

*?

űsatas leplében vagy
nyolcvan nevet ledarált ölőtton, о utána látszólag kö-

t

tronf ;ját, egykor talán fehér zsebkendőjével tisztogatni 

kezd to osoaüvesét".
Az elbeszélő, az üres márványasztalt látva, beadói

dött, aár csak a áé Sporsch illáé, az idő a toalett®© aea-

vév® arról, ha-ar kitört a háború,
mrakááát a kávéháziba», »lg egy napon váratlanul »oc,le
lő »t egy csendőr »eg agy titkesreadőr, és líoadolt 

gukkal vitték. Ugyanié a postai cea ura két képeslap-

séges külföldre küldött. A Párizsba irányított képea-

g, Londonból pedig egy sásik könyvtáritét reklamált 

szakfolyóiratét akart aor^ondelai. Először beleadnak
nézték, d© amikor a kihallgatás során az is kiderült.

asfi



t
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•extrák állampelgéreá&et 0<m, végképp gy*m»8á vált* és 

keacoatrációs táberba hurcolták* Csak két év »ulva, 

felyáses ügyfelei segítségével, tért vissz® Eécobe* mer
veit a régi* aegtört lőtt* »•*

a .a

/**•/ akad«ztak a billeatyük", 3 a kávéké* uj tulajé*- 

sasa* aki miadeat átrendezett, aaiker egy жаре» észre
vette, he^y leadd lopva ©Ivett egy pékoüte»ó«yt, k&-

a паре», esik er a kávéházszer látta lipersch illáéi a
el"tt összeesett és aegfcalt*

A láthatatlan ^/üjtoaéar/boa* as tPtaód a Geafl 

tava, és а К Sayre a Mondd cluü elbeszéléseibe* azt 

tatja aaj; 2weig, hegy® a vasat a héberu egyéni tragédi
ákba* As egyszerű eresz «aber éppúgy érti a hé-

gyűjt“ a® i jvakul, igy válik különleges figurává, Így

la» értékű gyűjteményét* Könyves Kendel 

még szeuexubb* Hoki mindig la a főjébe» veit coedála
tos "gyűjteménye" , о aaiker a háború. »©sosemkitja kü-

tutetfc lenz, mist a családjától elssakített eresz ka-

Zweiget Mistfig ve».: ették a különleges
meneuáalések, akiknek egész élete sekozer veszélyes 

szexvedéllyé válik* Gyükre» a szórakozás vul&allyea

berek, a
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f eroája válik ily a» szenvedéllyé, sáskor vielst hirtelen, 

a "eemnikől'' koletkazik, »int a le; eroUU Ьязц( 1929/♦ ~L A

törvénytelen tireli cselédlány tégte&iMttl teyü|gpü| durva, 

salat« állatias külseje

leli, aalt zeugeri* öaezekapor /• #•/*’• hsa:/ tükk pénz© 

legyen, Bécoke utazik esel sálinak# ’Hónap vcpóa а kankó- 

kát /*#•/ hsssAMkta a tökfciiiez, a oérsa, faragott fa- 

dekezkáka /••*/• Bs as etronka, 

életének egész titka, értein»*" Uj gazdái, Г* táró és fo-
tloa kis ládikó veit

• 1

a voszekedéa, onirek főleg a cselédok isszák ue& a ló
vét, Lopera 11a kivételével, aki sémiivel ссш törődve 

folytatja munkáját# üosaséoan kiderül, i«®* a Mró jól
lmeri Tlroltf sokszor vadászott arrafelé. As elállatia-
oedett coolédlánpyal óvak óta először feoozél valaki
tor Hídjára. Még az is kiderül, hegy a Mró kitűnő
a2»rvaapaosaayét «vett átkán a fogadókon, ahol ő főzött# 

í5s a jelentéktelen keezél&etée uj érsek tokot vált ki 

a coolédléaykól, aki siet !ía Irata», у • ••/ as üss sós kóló*
el"# AB asszony

iránt viszont feltárná gyűlölete * amit ő kór, csak igen
kelletlenül végzi ol, sokszor ezéaiéfcoe** is tossr-ueásot

unta korül, s a eoclédlúisy safcnáw uj élőt kezdődik* A 

tárót különleges ételok várják! navemapján tortát talál
nevének kezdőtetűivel és neglepetésoel tapasztalja, kegy
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¥

mervetette nlnd a két ányat, 

alighogy bösölt»* hegy hölgyvondége érkezik* Leparella 

jékoövü, uezgékenayá VÚlikf

bepereli® milyen ené

?

óta meat először

az aoszeny visszatér, a viták aég élesebbek, я egyezer 

a báró sseeslógoli a dal ret, kiabálni kösd, aztán be
csapja a2 ajtót és alnogy agy hétre Vidéaimi. ’’Csak

csus&k tílle Leperolln* Üárea nap múlva visszahívják a

sata lőtt* A rendőrség öngyilkosságnak könyvelt© el 

az оa©tat* A bárót azonban nár Lap ore 11a lépteinek kö
lodtéro is Iszonyú usd«s fogja el* Hónapokra elutazik*
Л sík er visszatér, uj inast vees fel, Leporellót pedig
elbocsátja* Este az Íróasztalán Betalálja bepereli*

összegyűjtött pénzét és a a apróságokat,%

óv körüli aS levetette magát a mm-cnaterna hid,iáról*
Leporellóban, ebben « látszólag teljesem érzéketlen,

szeretet 6a gyűlölet f©májában. Primitiv érzéseie

hatalmukba kerítik« Végtelenül o&yeaerü lénye
az első

telj
erkölcsi korlátokat* Jót akar 

Olyan ©aborrol, oki iránt vonzalmat érez, tettével 
azonban végleg eltorzítja magától a bérót, er lódlk és

X

tónak késén felfedezett értоlaót elveszítve, öngyilkoa-
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htgf nkUlvoXm;emn képességű eme er áll as 

vágatlaa me&laaoréao /1931/11 cissü elbeszélés ко sépp sutjába»«

tt elbeszélő ölül, hegy mimes mi 

Sürgős d©lg#i és egysaerües emk szemlélődik I kitalá.3hat<m
«щг lBMTitl«B esber eeraát, /•*«/ órák*» át figyelhetek óo

í©í

fcüvotbetok egy járókelőt /•••/, a famtáziálácfeez óe játékház 

vak kedv iakókb Qával ragad, at&t egy már elkészült oaim- 

dar^b vagy egy küarréXEiójay*»* Tehát »©a as elbeszélő © aevel-
Xa elcő játék • В as ©Ibassol" hiába lesi a “vadat“, 

külomöe, ráér sül öltözött, cimgúr emberre less
figyelmes« aki ujru és újra ugyoaasea. a pemtem tiustik fal a
hömpölygő emb©ráradstbam. Végre ©Ikeadődik ©c igazi játéki
ki lehet ez © Iralöaös fifguraЧ Tálám egy ü^yea ayemezó, hiosoa 

ВУ«М» feltiimée aélláili, mégis átható pillamtást v<st © járó- 

kelökre« láecskas img^lléráa, óeefoi cipőbe 

ráeszméltet! as elbeszélőt, hegy 

zsebtolvajt lát. Hagy érdeklődéssel figyeli "mumkáját", "hl-
titkssroadört, ba:

a telvaj csak abba» a pillaaatbaa telv&j, uaikar lep,
oimt öiiegf a költő ttil©jd»mképp©» csak akkor költő, ha alkat,

•sogitségével elő
adja müvét"« E kälöaleges élméay lehetősége izgatja as elbe
szélőt. Юг aaslep mögül figyeli, 'hegyem űzi es a szegély 

ör Ög »oboa e® veszélye© mesterség*t¥ ^leimte ca®k külső

pedig akker« omifasr évek múlva »ikrei*

pemtesságával kell dolgosai©, и^ш^кквг kitilmS pszichológus
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ia kuli hogy legyem* Később ©j^yre inkább az®aeóul a tolvajul,
ssirnto v©l© együtt karos! a lehotaóS' áldoz tokát, . .Int аяоа
bam a t дву lor,00 áldomt feltűnik, ogy sscmal látbatóam ige*

G

géns sás esa^ol méai a tolvajt, hartes sík totto alatt éa c»á- 

sálá« as fteszeqjt« AB alb© csőin tor -ЬЪга is йхщу ókként köret! 

a köziboa tollasom átalakult tóim át, aki aoet **sey buest
lépteiről*1 távozik a tett 3 ülőhelyé-késett hív talmek 

rßl,
:

■ N

i

*ж
i

-

i*
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тА

A sakk а ашгaI5dostortéaetbom, a Yiláglvodeloafea* és a 

»üvéaast? ®í3réti áruiba«.

.tt

fcoaütt éppúgy talc Ittak 

aloc osiatáéa ólő 

alkotó oi.eaólyiséöaksti*
A sakk népsűrűségére ЗоЗДоааЗ, hogy *Ик akad «»bor,

boreket, a lat; eayyaihroltcdgu, vildgiiru

kosa agya* a sakkhoa, da

Aß а
is foglalkoztat;}® a világot*

Sokat olvashatóak arról, hagy világhírű goadolkodók, tu
dósak, aüvéaaok, politikusok otfe« /öagy Károly, Saaorláa,
V* Károly, Rőt о aga tt Iván, Kaffir léter, Kapolooa, ifcilldor,
Voltaira, Houoaoau, Ьшымагот, Moagyola.iéV, bickiovics,

vodélyéaofc* "Szőrét a sakkot - »«adott® i'olsstaj - , sert
as kollaaos pihaaé© es&unxu« tea, hogy a i‘®óot smaküra kóay-
oaoriti, do aat is e&óo

lyek a sakkotokból a

rataak és as értoloaaok - volgaéay csoriat - из
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l&Jdoae gát éppom ©zórfc sokkal találóbba» aog lobot állapi— 

tárni a aakkáátékául, »latom ¥ás»ifélo antropológiai éo 

foléfilal tomlmáajból. Üliáatél« játék* do különösem a i 
ááték az

a végülélybe» aüvóac, tudós*
„3hadvozé® és hóditó io*

A ©akkjáték »épsimrüoé^éaok okát Így aacyűrásaa Jorsy 

Gi.fyoklt a m' 1 iát óv* ii.--.3y. csokrótüf változatöc játék,
olyasait, aiai óppoa ша^оХо! »oki,aladaaki találhat

aai elfoglalj, l<ütöti óo kielégíti. Társasjáték, oaülleni

* а
•о párbaj éo kísérlet is az óitólmizgalmas verseny, » 

makacs harcának »©^vívására, «moly Imre éppom olyan Izsói
mat óo élményt ,1 olent, akár a rportvorsosyok /.../• Végül a

ás művészi alkotásnak, kiolégltl аз alkotói váo^t''/*••/.4

а sakkról,
éppen a öokkaorellákan« /А дакк/ ”©;;yedül áll se

tett© játékok között, mart teljesen kivonja £m«gát a vélotK 

Ion zsarnoki malma alól, és a győzelmi pálmát kizárólag a
sértS korlátazáö-ч» a sakkot/•../ adja át. Deо

Okyuttal /../? Az ©Ilontétok sajátos, egyszeri összetalálko
zása* Ser égi és örökké uj, toraié sötétem mockaalko** d© 

csak a képző let eleveníti ;uegt azük »értami torra szorul,
ha tárta lám« Szünte

lenül fejlődik, éo teld
1
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ki
nit, művészet, aai

sátrait бШ«1 törvénynél, minden aás alkotásnál* Egyetlen áá- 

ték, amelyről conki 
begy aaulait dzi:8xt ebiét élesítsen, lelket hevítsen* IIel itt

tudja, melyik isten hozta о földre,

gbanalja, minden kontár kipróbállialláa b о ügyességét, 8
ugya-
sea kulönbü

9

nindoaki nástól* tlyan omberakeb, akiknek 

tőibe teáé» csupán ezeken a határokon belül érvénye sül, speci
fikus lángelméket, akikben a meglátás, a tűre lse és a techni
ka éppen elszán keveredik, mint a nc.te-

<2..rqy Giáycki lengyel ssors^ adalékokban egyedülállóan 

gazdag képet nyújt arról, hogy milyen nagy szerepet játa zott 

a mkL a történél» eocén* a nüvalöcléetörtéaatbem, a művész®t 

különböző ásaiben* A sakknovolla elemzés© előtt faképp az 6

óayről esőinek, a— 

kkjáték szerepel* Hóditó Vilmosnak, 
Anglia királynak és педоапД!* here«gének két fia - Hébert és 

Henrik - vomtégeégjben járt 1* Fülöp francia királynál* A láte-

A krónikaÍrók
melyek előzményeként a

S .tás serén a vendégek laültek sakkozni a házigazda fiával,
feb<^»áu vita tu&aőt, mert L&jes mcgöér-

I

a oukkt&blátnle a bizanyára »eg 1© öltő volna, ha bátyja közbe
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lép* A v©eE*kadée küir«itk«méagr* i&asi hifearu lett* A
áütók koste

b®er ««

fcto-

á^i£, aff№ultak*5

A kéj)róeÜYénsóti alketánekem le lyaksa» ш*в|«1маяк a 

оаккаабк éo a sakk* A 15* aiásadteaa épült шшкщ! saékeaegy» 

hés а&у±к esslspsföá** kot
i c • : - «:• 1« mi az a^iús го. //лЯ1, hit; зе több«sör ládák

ká zó fiatal kereset akit а gaaesa öorvin má 

EcjT törbéaeli l assMata a sarkat V* XAralyaak veit agy 

suaaly sakszer loí2f5zt® 6t a oaklráútóicbus*

varézcelt*
d®at

Ltica ver Ulydaa iiakkezók» EaucLior ifct.'ik.l&tsa»« Katie«» 

Cnelúdi este* Jw» Gria jjakfe ciaü képe*
A kara kösépksri alanti irad.& leateaa tokba sör ssegáelaaik

•a ördögül faló sakkááték setivuaa* ül at a ténát delgsasta fel 

i-as A e sara tol egal ciaü ©Гае e süéséb «a*
A püspök én Adelheid

Bér lieh imrjaa eteti driaádiask ©:,yik áslaaetiéteas* Adelheid

tea szerzi ess, a sisbasKidseai föateaudarát •
bulda AsarisladilHHi Leaszkij Ólaival ©akkeslk is oscrel-

«jut J üti X . /А törtóJlöt оДоэ-
н«ега Kagtalálbató as огоегбЗошкйЬод«/
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A oakk.játék iredsimi* »zlmptdl éo fiInfeldeIge*
Ь-'J iiafc cerdt fec-bl«:tu, Girgrcici Ífiéíat'b Lüjűdré!.-***
Keu biáayeil mu&kááókél äaeiü llá.i&afrk 1шег-
tetée©

Kevés ее aló«* mulatságé* epizódét isaüt*üak о

:.- dxü regéryáke* a balba táti*a ssélb&ies* Oaztap 

Balder ü-Ss.':- laadá©#
r-e 2d tv., .MV ...;■> :,v,'l. ..?. a, . :.ll ■ :d,l : cí

mű kitüaS kisre. .árnyé''* amelymek сш1е.кза©.:,у© a £®o±cn- ....
■ ■

bék ált 1 körüljárt ÉQtUha» játen6dik$ kő éppaat.lá-

■V-

I

pái .ént Ml..'», aaaftk оemléltetésére» Iie^y a eafcb-
ááták ©int irodaijai ttaft bale ©Ifcoo e.61éa® utéa 

vesrtobto ol idő sűrűségét*
B*a7 síkor© veit a .kklas eted kérni saováot

í

»

. .
fii vi; gátéinak* «melyet l^ír^em remde^ett V. lu-
dwlia* ■ í 'Ti.kí csi.rte ; «в.

>p bő so* A eakkrói és а aabirc»- 

des levő játszmákról tetetitek etaáeanttl ae utcám, 
a vill;.-aee«k#m és etrtoea* íüet a esakklásat fcrekitette 

a© 5 udevls lat ííes2á2v» utcáin .kéo: Itették a felvétő*

СареЫавва veit a

* •>

el
let# .„уез jeleneteket © íatrepel t . álló lalljátaft 

vettek fel» -‘bel m vers© у folyt* ОДрМдлоа be^aá» ■
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járult, hogy felvo(;yé!£ ©gy eilztfdjoloaatbom«
л hotodik uocpút с‘шй filaj 

létozóa órtalnót когоаб Artemius lovag sakkozik a Halál
lal, h#íC7 kicsikarja tőle a titkai;«

&

A eakktúrtésQt «alitóore »élté ©ilsódja, hogy b©~
jsy^asky Lóric, © 18« századi hírős utaa') kittig sokkosé 

la vált* liovét бгз! a aekktörtóso* ás a cukLolaelet lat
róla sorozták ol a Вожуwmky^u ttot /amikor a husaár mat- 

tolja a jút tie ttjai 6c iszalagjai között sarakba est- 

rult királyt; "í'ojtott «attsok le avozik#

tája»
kát fogla lka statt» ашсзок a kösvélouéjsyt, Ьаяеа az Író

vá s 2 tetto cl ldoesarüeéc4tfeat, f1Ижгажиа©>kat ic# P<
, »alkar a sakkozó- fíóp valóság vált#

gával való sakkozás humoros, amokcbtüoxaAz ö;
változatba* *opjoloaik dókái * nátckog cliü ©lboaz élé-

e ifcmaflivul sakkozik, és о szál a t ükkel 

fosztja ki a meglepett arra járó u aeokat#
Karlmthy Frigyes* aki

sakkozók ciaü miBtatürjóoea romokul elevaaltl

Allah—1-1, a

le kivált' sakkozó volt,
a

sakk játékosok sajátos világát»#

olvasatunk«
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A Safckmevella helye az életműbe»

A Sakkaevelte* külüaleggg helyet feglal ©1 a вас s&k 

Zweig »eve 111 st ikájábaa, hanem egész életművébe»* A

szakemberek а к Író végső, önálló kerssaka termékének

tekintik* Szereplőiben karéig kerábbi alakjait fajlee»- 

ti tevább* A legérettebb müveesi s: Laveaalea egyesülnek 

benne a játékszenvedély és a menemámia fő metivum&i*

hiányzik a pelitika, űo ez lm- 

direkt módem, a humamizrusmak mindenfajta embertelenség
Zömig ásásaiból

tragikus ön yilkeeaága előtt Írt utelsó befejezett müvé

be* ez a humanista politizálás a fasiamamalc mz emberl- 

ség eddigi történetében példátlan kesyttloasé^ét leple sí
!©•

Nem kéréssé me lepő, vitát prevekáló két amerikai
választják els: or. ^nézete, akik a aakkmevollát 

kerábbi Írásaitól* Rotterdami Jrasoaa diadala és buk'.cat 
valamiét Harc ®sy ge»d»lat körül /Cast®Ilié Kálvin ellem/ 

cimü történelmi regényeivel rekenitják. Szék is - állít-
.emámiA iránti érdeklődését tanúsítják,ják - Zwelgnek a

elmekben a "cselekvés és reflexió” vagy a "hatalem és
a:ellem” problémája már meg jelesük* Sbben kétségtelenül

1 való

vita helyett inkább mind#» erőszak ellem! vitáról van 

szó a két műben* De aszal már semmiképp«# a< 

értoai, hegy a Bakknsvallát 

ellem irta 2o#lg, és müve teljesem független mindem tör

lőket egyot-

a



- 46 -

ténolai körülménytől# A két szerzőméi jóval pontosabban 

határ®zsa meg az általuk 

viszonyát a Xlámetnyelvü írók Lexikona^. aaolynek aaóclkfc- 

Írója úgy szól a kőt monográfiáról, mint ”humunieta tiltake«

olloa", az elbeszélésről pedig mint "mély

lit et t müvek és a Sakkaevolla

sásról a í'asi 

benyomást költő antifasiszta" műről#

Mint haladó polgár, Zweig nosztalgiával tekintett 

vissza az első világháború előtti időkre# Szive a régi Bécsi

hez húzta, ahol ifjúságába* rendkívüli kulturális felvirág

zás részese veit. Ugyanakkor tisztába* volt azzal, hegy ez

tér több© vissza# A fasiaauo fenyegetés®az "aranykor”

ide jé* pedig antifasiszta lett - d© - aiat сока* mások -

iberisóg tragédiájából# Uey érést©, 

elvesztette életének értelmét, és levonta a maga végső kü-

6 látott kiutat az

vetkeztetését#

A Sakknovolla keletkezés©

A üakknevella fő kérdéses a szeli©», az emberség harc®
győz-as erőszakkal, az

tea, végül azonban vesztes. Furcsa lelópésa a színről 

hagy reményt sorsa felől az olvasóban, a történet vége oo jt 

ti az iró vereségét, belső katasztrófáját is#

1941 széptombor 29*-éa Így irt Petropelisból New York

ban ólő első feloségéaekt ’’Itt sokaindeat helyesbítők az 

önéletrajzban, megterrezt 

az ösztönzést, hogy

sakk-könyvet, 60 /••#/ na. ©ata lejáts 

játszmáit.

tbertelonaóggel# Dr# B# kozdetb

egy kis sakl:*3Vóllát is, az adta

Л

8
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■

Itt jelenik meg a mi koncepciója. Egyébként tobten ta
núskodnak Zweig jártaásásáról a "királyi játók"-bam.^ A. Stora 

emlékestet tás hegy Zweig, öngyilkosságát negelőaő ölőesté
jén, barátjával, E. Fodorral sakkozott.6

Az elbeszélés témája - áttételesen - аз a kérdés, aaoly
a mi megÍrása idején foglalkoztatta: győáiat-e аз ormosak, a

iborcóg felett? Zweig ogy érdokos, 

©гос!эti, sziabolikua konfliktusban korod a választ. A nervol-

aa intellektuálisan ós

fasiaouG a szellem, аз

la két főszereplőjének kenfliktuoáb

gazdag élet, аз alkotó erő és a képzelet ütkö

zik meg a peat00, hideg, racionális számítással* A két figu

ra - Dr. B. és Czeatovic - csak annyiba* hasonló agynádioz, 

hegy a sakkjáték - ha más sódén is - különleges а во repot tölt 

be életükben, ós az egyetlen lehetőség, amely kapcsolatét 

teremthet közöttük.

ocionáli

Felépítóo -,,Ő,,és,,Én" - strulrtura

A novella páratlan teljességgel fejezi ki az Író mondani

valóját. az ón-formában előadott történetet két kisebb türtó- 

t szakítja meg. Mind a kettő önállóan is megállna. A f6 tör

ténőt és a baiktutett két kisebb történet szerves egészet al

kot. Az ”6”- és az "óa"-£orm váltogatása csak noz^aiInasab

bá, életszerűbbé teszi a novellát, hanem egyúttal az iró egyik 

fentos eszköze, hogy distanciát teremtsen fo alakjai között, 

illetőleg egymáshoz közelítse vagy jellemez«© őket.

Ingrid Lent szerint - jóllehet a novella "én"-történet, 

az olvasónak az a benyomása, hegy "o’*-történet# Lantnak az a 

véleménye* hogy ezt az elbeszélő alárendelt, megfif^elő hely-
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zetónek kell üula jeleníteni*^

Az "ón" farm következtében azonban - logal&bb lg úgy 

tűnik - az elbeszélő közelebb kerül Dr. B*4iezf akivel kőt

árnak* Mind a kettőnek - az ölbe ősé

in aok és Dr* В.-нок - olyan tulajdonságai vannak, aiaolyok 

magára az Íróra is jsllonzőek*

H«t véletlen, hegy Csoatevic történetét "6"- formában 

adja ©lő Zweig* megtudjuk róla, hegy иеа a kiváló sakkmester 

a magánéletben kép talon veit bármely nyelven egyotlen monda

tot helyesírási hiba nélkül loirni".

A nagymüvaltoégü, tapasztalatokban gazdag Dr* B* " ár

formában beszéli el a maga történetét* A novellának még egy 

említésre méltó "ő"-figurája van* Wie Cennor, az "öntőit ai-

.t©viccза 1 a pénz mohó hajszolása* 

A sakkvilágbajmokról Így nyilatkozik, amikor megtudja, hegy 

az csak pénzért hajlandó játszani vele* rüa fáj a fogam éo 

fogerdvost találok a hajón, tőle

huzza ki a format* Abban is igaza van, hagy borsos árakat 

szab* Minden szakmában az igazi mesterek egyúttal a legjobb 

üzletemberek is*r>

A novella két egymástól jól elkülöníthető részből áll. 

Az első részben Czomtovic, a másodikban pedig Dr. B. alakja 

áll előtérben*
Szembetűnő az a stilisztikai különbség is, 

részt elválasztja. Az elsőben sokkal több a kép, a nyelvi 

diszitő eszköz éo jelentős szerepe van az iróniának* Czent 

vic müvei©tlenségét Így jellemzi az Író: "A vele agyivásu 

földieken kívül, akikkel kiskocsmákban olykor ©lborozgat,

ségklvül reke& vénásai

koromkor"* Közös vonása C

oly a két
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lohоtőоég szériát ű©akivel tmi áll szóba. Ha müveit ©abort

soddlt valahol, satetóbsaa vioszahuzódik caigcházüba, в 1 gy 

go aid. am dicsekedhetik azzal, hegy valaha la butaságot hal

lett velma вzárából, vagy hegy módjában. lőtt volna mérőónját 

aüvelotloasógéaek mélységébe ого о steal©. n

A második részben. salat® ©ltüjamok a diszito öles. ok* a

nyelv ssabatessá, letisztulttá válik. hr. В. as események,

a fasiszta börtöneim émyek tárgyilagis visszaadására törek

szik: "Ele 1лto tiaata veit a fed a kihallgatások alatt. 

Nyugodtam, aegfemtoltan válaszoltam, kitünaon működött még 

a kettős geadelt adást mit и ead jak, ,iiat ma mondjak. Most 

már a legegyszerűbb m 

nyögni, mert nikö
tokát is csak dadogva tudtam ki

apadt a papírom szaladó telissárra. Mintha as ©ores gsavuk 

utáa akarnék futni. .Éreztem, heh,у gyöngülök, éreztem, hogy 

esyre ко го lód Ik a pillámat, amikor - hogy menekodjok - mln- 

dant olmoadek, mindent, amit tudok, s még többet is talán.••"

Tour&dJ Rahnem holyesom állapítja nog, hogy álad a köt 

résznek hasonló a fölépítés®. Először as adott főhős iránti 

érdeklődést költ föl,

Jük élettörténetüket.

Czeatovic és I)r. B. mindemben ©llentótok. A saMcJátók 

az ©íssrodüli térülőt, ahol egyenlő eséllyel küsdhotnok. Itt 

ugyanis a pontos számítás, a biztos technikai tudás, a takti

ka ée az ellenfél gyöngéinek kiaknázása éppoly fontos, aint

ej

szárnyaló gondolat, az alkotó képzelet és az intu

íció.

A hősok Jellemzésében az iró le-fontosabb művészi esz-
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kos a keatraszttüremtés. Czcntevlc éc Dr. B. fellépésének

at ©lleatctoG. A sakknagymester

as оХеб pillanatoktól kezdve Jelon van a "sür^és-fergáe®* а 

"telmgáe " közepette. tfonolmr Látásik, iaiköc&oa lofénykó-

igintarjuvolják. ks most figyeljük meg, uikcat ad 

Dx*. B. ©lőezör életjolct magáról: "Mc Оenne* aór iiogóriatot- 

to a parasztét, hegy as utolsó kecbíru tól^a, uikor valaki

pasik ©G

/I/ hirtelen »©£2» sadta & karáét, éG izgatottan cu£.ta

ackis - IT©! as Icton asoroiaórel .*• ©^y mintegy negyvonöt 

óvoa ur, kinek keskeny, éles natczósü, saját ©can oáj^dt ar-

» fedólközöm» a J@l@k gserint 

as utóbbi perce kt an, mialatt teljes fi^yelzünkat а prebló- 

szonteltük, hozzánk csatlakozott 

Főszereplőhöz "méltatlanul", véletlenszerűen, a titoksa- 

lyból lép elő az a'4alaki”, akinek nevét meg 

tudjuk, ledig о as igazi ft%őe, Dr. B.

ca már előzőleg feltűnt nek

tae h

Csentovic szénára a sakk az egyetlen lehetőség, moly 

:h©r©khas vasat, Dr. В.-nek pedig az as egyetlen lohe- 

lenoküljön az emberektől.

as

tősége, hoior
Csontovicról a következőket tudjuk magi "Mikor s&ár vi

lághírű Játékos vált, aég mindig állandóan magánál hordta 

zseb-sakktábláját, hagy plasztikusan, uintogy az 

plnthatóan Jelenítse neg az állásokat. /••*/ Bz az önaagá- 

kan lényegtelen defektus a képzelőerő hiányáról tanúskodott, 

a est éppen olyan élénken vitatták szakkörökben, mintha va- 

1 aolyik kärgster vagy virtuóz képtelen lett volna partita-

cl ta

ra nélkül Játszani vagy vezényelni.

.lékszik viaszai "A könyv üres,Dr. B. podi igy
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absztrakt jelet az al, «2, о?» c3 healeiira »ögött auteuatika- 

шш vizuális, plasztikus helyzetekké alakultak* A sakktáblát
aiaciöÄ figurájával egyctöub©» eikesUlt agyasba vatitc*©», és
а poszté képlatok alapjáé iiaä@i esetbe* át tudtán teki»t©»i
az ФЗЗГФв álláeekat***"

Csajatíwic ozására ez az iatellcimaálio tevóke*ység ©gyob- 

le» 1ок«Ьбз©£@, ós Ф2ФЛ a területe* aea tud aláutal a tiszta 

ecelleaiaétfie z* sig Dr* B* ecetébe* caak egy a ailtféU intol- 

lektuálls tevék seyaég kézül, ós tisztám szolloaivó tud tálai*
Gzemterio igazi Memmáaiéc. űr. B. peüs - ahegy lag-

vlá Le»t le helyes«* aegállupitja - valójába* "&fr-ae»«»ásiá8”
q/kü*»blicii«r M«»««&*/* Csak kéayesoruely sebbe* és véletüb*« 

*ul lett aszá§ falajde*képpe* csak időszakosa* az, bár ©sy 

újabb visszaesőé veszélye aladig ©ti lebeg a fej® felőtt.
Figyeljük szeg Czeatevic és űr* B* egymástól ©lüt6 já— 

tékmederáb*
"Czcstovic, a hivutáeeo játékos, az ogóss parti alatt 

»«záalabkajaiil ült, я iát a cövek, ezeaéfe »«reve* a sakktáblád 

m függösztette* A geadelkeáás salat© fizikai aegerőltetést 

4«lmtett szazára, s szüksége veit »iádon, érsékémek, iszaáaak
©3f©gó-

áetjoás málhái, kaaayodéa, laaáa játszett, »iát az lg* el di- 

lettáao, a szó legszebb érlelaób©*, akiжок a játék csak 

"játék", akit csupa* a ‘diletbe érdekel* tyET percig oe norave« 

vadott ueg, a a beállt azümetekbe» segyarááttett, bossólgo- 

tett# köa*y«d uezaulabbal cigarettára gyujtett, о csak egy 

percre teklmtett a táblára húzás ©lfitt.*
Bár az elbeszélő /tula jémképp©* az iró/ igyekszik végig
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portét la а ялтэЛжi, usy tüaik, eleiato esy értelmiem Dr. B. ol~ 

da Ida áll, Játékába« a Ш»з та1/-> viazeayóatak ecy sekkül 

tökéletesebb fakát* látja* űr# B* esbea a teféicoayaégóbe* «iát*
©Sör ©ssBÚacrképpé fűlik*

As elbeszélő a törfeéaet első részébe« Így vall ömung&róls 

"Non volta* seha életoabeB keaaoly sakkJátékos, nógpoclis annál 

as ogyezerü ©kaál fogva, hogy a sakkal «iádig csak folüloűo-

aula tejárra f eglalkeztam* Ha lo io йНшвол» csupán. а

ogy érám a sakktábla и siló, ©z aehasi 

«egerőItass«* az *gya«at9 h 

hogy xqloId JakfwIsoai szellemi feszültséget* ím. csak '* játuseb-

azért tőzsént, hegy
épp ellenkezőleg, asért.

t**H и gzó legszerosubb értelmében, «lg az Igazi sakkozó

is sukkJátékos, haam шккииакйо."

űz az idézet látszólag érv a két amerikai szerző állítá

sa «ellett, auolybea 2ш1§зкак а cukkjutákhes való aagativ vi-
'iöszeayájpól saólsak* A szerzők u^y vélik, hegy a teljesen uü- 

Teleblem Czoatovic augy sikere а sakkJáték kritikája* Zweig 

korábba« idézett 'hiaausza" a sakkjdtékról aseabaa aegcáf elai 

latszik est az állítást*

A novella achúay bevezető ««adata plasztikusam fejezi ki 

azt a eürgés-fergást, amely egy iádul/, tesgeri hajót ezekett 

körülveani* Kögböa «egtudjuk e aoelo&róqr helyszínét les ITew 

York kikötőjéből Buenos Aires felé tart a gőzös* Feltűnő a 

hasonlatosság, hu karóig életreJsdba pillaatuak* 1941-9Ш, 

aedik feleségével hasonló mód utazott New Yorkból Dól-óno-
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riMba* А cselekréey ideje az ®lb©sséléEbm tisztáznia*

"PJLtka máássul utazik együtt, «ж lat lAtea” - jesysi MS 

az ©lbeosólőssk barátja, és «: zcl kezdetét voszi Czontavic 

törtéaoto, ашЗ& а г- elbeszélő mlékeséseibŐl és barétjáaak 

amekdetéiból áll össze*
Aljechia, capabluaou »cvóaok puszta cnlitéco folytán a 

sakkmester a szellőn! apart Irivótolos óriásaként éli előttünk* 

Aatiker aze»bsm aagtudjuk, begy "latolloktuális ®utoid«r"-rol 

van dolgunk, a caádálab »ellett vegyes érsclaok keletkeznek 

benaüak* T3zt szelgálja au ölbe о sóin aár arJLltabt f±a«m iróniá
ja is г "Szívós ós hideg legikájáaak súlya alatt egjaás utám 

törültek eX elleafoloi, a leebátre.bb bajaekek is, a aha tehet-
fipsaa fölötte ál

lat napói©lsttaki
tói, Haaaibal pedig Fablus Cuactatértél, akisül Idvius azt 

Írja, hegy gyeraokkerébam a f lopta és iaboclllitáö rekem tiiao-
t@ 1 joleatfcöztok «&!&•”

Zseniális sakkozók és aagy törtéaelai árnyak hősei utá» 

aast шйз Világhírosségek Шашек fel, Czoatevle pádig tevább le
beg aagyeág óo törpoőóg között* Az elbeszélő ayüváanralóam ш*- 

velb hasábja Így fejezi ki »lade ab*
"Ugyébkéal? átkezettul köaayea tarthatja a&gát »agy 

, aaiher balvás^ sajtol»« siacz arról, hegy élt valaha egy 

Raubruadb, egy Beatheve*, agy Daiito, ©iay Kapóleem*"
Az elbeszélő, aki egyébként igyekszik háttérbe» aara&al, 

az első pillamatba» »élkülöáiöboSloaaé, hajtóerővé válik s
"Buráte* elbeszélése a legaogyebb »értékbe» fölkeltette

bor-
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kíváncsiságomat* Misáig vonzottak as egyotlom gondola tkörbű* 

börfcöasött noaoEiáaléaek. • • "
Az elbeszélő tdiát - hegy aktuális kepmél вахь^тпк - 

megkosAl sakkjáts máját t
"*•• ©gyügyü csapdát ©szolt 

a deháayzób&m a sakktábla ©16, belőtt 5 még sálon is gyomgáb-
ki* Loülba* f aleGÓgaruaol

b@a játszik* /•••/ Végül magjaidat a várva-vúrt parUaor, aki
kihívott ogy partira- Me Coaaoraak hívták*

MoG^olcat tshát as "ö^HPigar; , aki - ugy tűnik - Wca- 

myos mérték*©» Czoetoviccaml rokon* Non vólauIon, hogy 3 as, 

aki tárgyal,

©sa kapcsolat létrejön, a játs 

szél* ©lórfco célját, a nömosiáaiáo 

asosügyra* 13st is tossi, az eaeuéayok pu3sta megfigyelőjévé 

válik*

jd kai)oo© latot torosat a ealclon ostorról* Amikor
véget ór, hiosom аз clb

kősóiról veheti

A több esszém első sscaély «lkalaeaáoo aom tokiathotő 

teljeso» forrná li soak’»ецу Csamt«viceза1 szembe* alakuló kö
zösségről vám szó*

Mindezt hivatott érzékeltetni a kövofckaső néhány ser, 

ily Czomtovioot jallomzli
"••• ninkat csak as bosszantott, hogy Czoatevic prope- 

t©ms ROdöPávsl aagyon 1© éreztette, hegy félkészei vart mog 

bonaiiiakot* /•«»/ úgy óimé zott folcttüm,:, stiaiám csak ólotto- 

lem fcbábok lőttünk volna e± ic, /*•*/ Do nog a játssaa vógoa- 

kével so., szólalt nag os as osabortolon oakkuutecuito.*"
áayek irányító ja tost xiár Но Oeomer* Hiszem ki

derül, hogy az elbeszélő már 

lógiai aagflgyoléooit*

Aa

kivonja folyhatni pszicho-
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"Ьж nár okker fel la álltba, /♦.*/ udvarias kó mandula t-

ilyetén ir©i.$>«n tört ont lekenyelitása után leaeretoégünkmek - 

legalább la roosemrol - Tóga szakadt, midőn legaftgyekk kesesu- 

aágemxot megeaélalt mellettem reked !i dühvei üc Ceanerj fía- 

! /••*/ orr se a Kerített ajka a harciasam ©lőugró álla 

köré éles ráncét vetőtü a visazefeátett iadult.it. /..#/ Ijod-

kegását, mely a rulett®sokét fogát el..."
®S7 piJLlamztra Mc Comer főszereplőként láp elő. As el— 

gesöKiörlött a mekkuemtertö 1, pszichológiaikoszólő, aki Bér 

érdeklődését rest a skótnak esoatoli. Úgy tűnik neki, b
is van valami abból, amit Sünéig áLémemiwk aov® a. "Dáaoaisuk

ly őt önmagákéi önmagarel voloomilotett nyugta lanságét, 

fölé, a Végtelenbe, as Blomlke üsi, mintha a Természet ear» 

kéri kéesaflkól ®?y elidegeníthetetlen» myuj»talam rónát ha
lálokban, /•••/ A démon testesíti 

meg kennünk a forréngáot, a feltörő, kiásó* feszítő eráodóst.
nyett veim mindem

ly mlndemféle vessedeledre» aértóktolenoésre, önkívületre, 

önmagám való tmladáera, ömatogeamaisltéer© hajaséi-ja as egyék- 

ként nyugodt létet /•«•/
A ééaent egyébként legjellmmaftkkem Dr# B.-aél figyelhe

tő naád s&eg*
Figyelemre méltó a két

tsll

irikái ssoraŐ fülfogása, amely
c sortat a tört énét kém hárem különböző ?aei Villásról van szó.'*2.

Р.гЕ©1 egyetértünk, anélkül természeted**, hegy « béres mene-
méniés egyenrangúságát elf eladnunk.*
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A már omlitott kollektívát Ыс Conner kovácsolja aóg 

inkább össze:
"Különös Bódén akaratlanul ránk ia átterjedt adui

képp becsvágyának láza. Minden lépés fölött sokkalta 

szenvedélyesebben vitatkoztunk, aiat a negelflző dátsz-
Г• • •

As egyre növokvo feszültség kösopette dolomit 

nos a 2 idegen a aár idéaott külöaöa aóden. 8 

tett »égj edzései óriási hatást váltanak ki Ыс Cenaer- 

ban és társa lkam I
"MC Gотлог aoglopQtócóboa elengedte a fiparát•

A feszültség tovább ню , hiszen a »indáéiig lehetetlen

háti "Vará: serovel hatott /♦••/ a váratlan, ud láb. о tő
ség, hogy segítségével reais-t érhetünk el egy világ
bajnokkal szemben.”

A dáték különös fordulatot vess* Igaz hogy az is
meretlen látszólag csak tanácsokat osztogat, »égis tu^. 
l&ddoaképpea 6 egyedül küzd a világbajnok olloa, a 

többiek statisztákká válnak. "Mindnyájan ösztönösön 

f élrohuzódtunk, hogy szabad pillantást vethess©» a

Talán лов tűnik b elomagyurázásnak, ha mogálla- 

pite», hegy «г idegent aest legalább is gyenge kapocs 

fűzi a közösségez. Hiszen OLyol^r© láthatatlanul kép
viseli ezt a közösséget, negcsillantda bona© a reményt, 
de ez a sakkmester előtt egyelőre közös titok. Tehát
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vállról vette ellenfeleit, ne, eb teljes erőjét beveti a 

harcba* A hosszantartó feszültség hirtelen oldódik föl*
"A következő lépések alatt 

párharc folyt kettőjük között* Mi többiek ssiatelea sta
tisztákká süllyedtünk* Talán a hatodik lépésnél G 

vic hosszabb gondolkodás után felpillantott. - Reals - 

jaIontott© ki.”
A kis közösség;, amolyro "túl hirtoloa tört rá ez as 

esemény, alig tér на gála os. As elbeszélő a sakkmestert fi
gyeli: **••• úgy vottou észre, kissé olaápadt. he erői 
uralkodott magán* /•••/ miközben nyugodt mozdulattal 
söpörte a bábokat a tábláról, hanyagul odavetett© * - 

óhajtanak az urak egy harmadik partit játszani? 3 

tolom, Üzletszerű kérdés volt ez* Csak az tűnhetett fel 

módiképpen, hegy eközbom nem Mc Geaaorra tekintett, ha- 

, élesem az idegen szemébe nézett.”
Ami most következik, az különös és meglepő* Mc 

Connor lelkes javaslatára, hogy most csak бк kotton mór-

óriáietetlea

egyem

кбszőnek meg, az idegen zavartan, érthetetlen módon
csak fizikailag kerül mos

esőbb a közösségtől, melyben a boldogság, az öröm érzé
séhez meat sár csodálkozás óo elképedés is járul* Cze: 
tevic, aki még ott van, Így toss pontot az ügyre: "Az ur 

mindenesetre érdekesen és kissé szokatlan módén játszott. 

E* ért adtam neki egy kis előnyt."
Az elbeszélő most ismét cselekvő lesz* Az, hegy az 

ismeretlenhez 3 találja meg az utat, nyilván 

osztrák származásának köszönhető» Az olvasó meg is tudja

neghátrál* Távozásával

csak
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к novella másik főhősének nevét, »eg 

a2 Író szándéka* Ezt a külsődleges fogáét Eraeig száues
io* nyilvánvaló

ellájában megtaláljuk* Oá* B. esetében toraészoteeen
hat es. Hiszen б a a, aki ninól kevésbé akar "teetet öl
teni", távéi áll tőle mindaz, ami az embert fizikai 
lénnyé teszi*

A történet, amelyet Dr* B* előad* a novellának
nemcsak legterjedelmésebb, hanem legfenteaabb rés is*
A mü problematikája jelentősen esélyül általa. As 

"időtlenségből” a kegyetlen jelenkorba kerülünk, hiszen 

kiderül, heg? mindaz, amit Br. B* elbeszél, a közel» 

múltban játszódott le*
A főhős, akiből a fasiszták fentes adatokat akar

tak kicsikarni, különleges elbánásban részesült* пйю 

bántottak - csupán tökéletesen üres térbe helyeztek. 

/•••/, arra számítottak, hegy verés vagy fagy helyett 

ez a lelki nyomás pattant ja majd fel ajkaimat. /•••/ 

ügy éltes, mint búvár az üvegbura alatt a 

tengerében* Mint búvár, aki sejti, hegy elszakadt a zsi
nór, mely őrereköti a külvilággal! sejti, hegy soha többé 

nem szabadul a hangtalan mélységből."

fekete

gondolni az Író 

személyes emlékezéséret "Sióidattak minden egykor létező
től, a múlttól, é© drámai hevükkel bolehajitettak az űr-

bizonytalanságba , amelyet már olyan jól

Az idézetet elv®sva lehetetlen

be, abba a la 

Ismertem» /*•*/ Háború derekán Írok, idegenben Írek,
f eged zó-ja. Könyvei» egyetlen példánya,

birtokomban /*../. ! ultaiaból tehát egyek einer, csak
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13éghetetlen vagy elveszett«

Bür 2 wo ifi siúlledai 8 sebé járnak ab la kim 

rács, elszigetelt, reménytelen hely zct® mégis kísérteti

esen hasémiit hős®, Dr* B« helyzetéihez«

Dr« B* reménytelenségét, b1zeny tulanságát, a ssrai- 

b&m való lofeegését gyönyörűen fejed ki a követke08 

hány ser:

volt

"А а ewber várt valamire, regeiből estig, és non

, várt, töpro-zgett,történt

gendelkozett, még a halántéka iß telefájdult« hs 

tor üont ьоеш1. Egyedül is&radt« rgedül« Egyedül«'’ A a 

iró a többszöri ismétléssel mesterien ór ókolteti a 

végtelen hosszúra uyule, remény te lömmé gboa maló időt« 

ügy tűnik, Dr« B«-t 

össze au Iástul« A

mentheti az

pillanatban* A széliéül szemjusáfiV 1 fuldokló űr« B« 

nőst a királyi játékba fekteti minden energiáját« A

körű irányok jelentő közrejátszanak abban, hegy

gyen hamar "vakén” kozd játszunk, vagyis szárára a já

ték tisztán s zoll tjeivé válik:
"fiat nap lailkáa ssár tökéletesen le tudtam játszani 

a partit, további ^yolc nap múlva pedig vár

a kenyérbé 1-figurákra, hegy f alolovonitscn az ál

lás ©kát« he újabb nyolc nap után u keckás ágytakaró 

kellett már.”

A mesterjátozsák segítségével egyre inkább elmélyed,

volt szük

ség
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© eakkjáték kiváló ia*ar*t.évé válik:
"Jlelate „ópiaüos játezetta* la a aeoterjátemfc» 

kát, /•#§/ Lasse* keaätea osak orvsai és élvesalí* 

játsszák aüvéssi szépségét* fcecieeierkeátcsa a latoddá»» 

kam ós a vő ©k®zőslse* egyurámt kifa^öséex*® jutó apr6 

ravassságekkal, cselekkel, fogásokkal*"
A said: ®l»iütto sikerese* helyettesíti a széllé*i

sukkét*
”fí mimt&egy őruread szerint* állandó keesztáa- 

aal játesetta** ölaósa beülő egy ©»súlya újból lielyro- 

41lett* &КГШ feli', le sült; # /•♦•/*'
A3 uj, irreális világ hat u valóságra isi 

*'Iitt")l as időtől fogva 

hibát a klhalleatásek»**”
A usolleai táplálók azeaba* hatjaraeam elfogy, 

és иг» В• - bár tisztábba va* a veszéllyel - ö; 
oli.cn kead árossal* litaiak képtalaa, tetesse velMt 

így fogási kis
“А sekk érdekessége éppé© abba* rejlik, hegy két 

kttlöabüeő agyba* külöabö sftképp®* al kul ki a játsma 

semate, /••♦/ tie *4r *ect a fekete ós fali őr e«y» 

esseaőly, ettől as © képtől©* helyset áll a Ifi, hegy 

ugyan©s az agy ®gyidfi'bea tud. éc *•

követbe* el többé

■ÉS»

tud valamit*”
ksa Itt - aalt >akesl György» a 

kosi hírű f eleáváay saerzfi is *©g,®röeit
zet-

14 ezt аз
ошкадапа vált sakké sást» аз ellenfél szerepének bevöl-
tősót tudatfcmsaééses áll&pebea kívül alig lehet ©1- 

kopsalai* Maga 2to»ie le ©at Írj© a ^ekkaevell&lMUii 
“A oukkjá tokba* © partner éppé* olya* aólkülősiiGtot-
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lom« akár а szer«, lenben • *•'*

itanaroaan kialakul a nonoménia, Da?» В* а г irreális

világ rabja lesz*

"A lelkemben halmozódó düh. uúr régóta lovasetóero

as értelaotlen, 

ösaagan ellen Tálé játék»* kivül, ebbe fojtottam nindon

v&rt, a ninth# gy а «шил

dühöset, almáén bosszúvágyanat• /••«/ Heggeltől késő 

éjjelig gondoltán másra, csak futóra, bástyára.

, b-re, c-ro, mattira, súaeolás-gyalogra, királyra,

r©*”

ÖT szeromcsévol, jóindulatú orvosok kösro-Dr* В* 1

Büköd©euvel вкм«Ш a pokolból* A hajóm folyó jábsamá-
aa való váratlan boloavatkazáea ösztönös cselekedet* 

Amikor megtudja, hogy a világ első sakkozójával 411 

szenben, tudatosan vállalja as ujebb játeaaát* H la som

a homály»©, alig felidézhető köz©>-as választ adhu

tovokonysög, amely oly különös módom bot öltötte a 

telemül hosszúra myult időt, amely előbb Berontott«, 

a sutám bedig súlyos veszélybe sodorta*

, me várjanak tőlem hűl

sokat, csak pró;b© a szem* и• • •

ÜT. B. tisztában vám © v©s éllyel is, ©melyet
már© a sakk jelent*

’Kára», mondja meg aár jó »lőre az uraknak, /•••/ 

csak egye ülöm partit játszom ••• Bem szeretném, ha aég 

ogyszor megszállna az a játékauh, melyre még enlókozni 
is szörnyű lágy éhként ••• egyébként az orvos ia
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ki£ejoscttoa óvett* '*

Ur* B* üehúb as elbeasélSr© Masa a ssörayü tite

ket. így aa elvueó is tudja sár a játaiaa» aef^ceadésd 

«lobt, hagy itt 

1Й?* 3* к

óvebb •••

puasbaa ©gy sakkpartiról ipán saó, 

ца próba ©ló állításáról is# Бsására 

Cüwmhevic жевсоак a eakkrilágbujs©k, Bemos as olotf 

hue-rár sllonfól, akit a sültbe* fokába, illobvo fa

kor éuje halyotbssib©bb * ,

KisórüQbiösa» aeglRaéblodik a suit# A játék Dr* 

В* ©sására eleinte köiasyed, frissüld а за Horni tavé~ 

keaysóg* Ss aóg a sakkjátéknak ©a as arca, as©ly %k

•bekbe Jr. B.-ö* ■ -

iáár as ele# juta aába* la folbdarok apró jelek* 

Küly«к a leselkedő vessólyro f IgyelmeztobBék* Dr* 3* 

Bár akkor is méhesem alkalma zkedik as ólo partaeiba::.* 

Аз elbeszélő segedelemaul figyeli*
"Ijedten vobte» bősre, légy miméi tovább busód ott

idő-a parti, annál nyugtalanabbul csusrkál a csób

•da idegességében, e egyik cigarettáról a aásikra

gyújt* /•••/ nztám ásványvizet r©adóit, в ogyik péká

rut a uáslk után. hajtatba fel. Mii ..ál laeeabbaa hatá

rozta ©1 magát C zestovic, Or* В* unnál türelmetlenebb 

lőtt* Harages, csaknem gyülölkwdfS veaás jelent mag 

ösGSeeseritetk ajka korul. Be Qsentevic 

sürfíátni magát*”

A játékdüh also tünetei tehát aár jelen vajnak.

• A gyűlöletet üzemben, melyet a törtemben kénytől 

veit давала allea fordítási, &eet egy Báaik ’тэ-тór

í . .i
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«»bar elles irányítja* Лм1к©г utolsó lépégét noßtessi,

amellyel a jétnsKát aogryerl, éo csak a vili: ibajnek ka- 

pitul'Moa wn sár bátra, © bebasoég aór salat« «IhatalMe«- 

dik rajta, sár alig értékeli a valóságot*

"Feltűnt Bakon - aendja az elbeszélő hagy az 

isütött járás—kelés közkor nindig pomtoaaja. uoyaaast 

a Mvet teszi mag} aiatha lákhntablan fal kényszerítőmé 

fordulásra az üres szoba közepén, és berzengva döb

benten réf hogy régi cellájának hosszát méri fal 6a- 

tudatlanul! /•••/ Do józan ©erét a óboly rég воя tá

madta mos, Bort Idáról időre türolaotlonül ©я asztal 

fölé fordult, •*.*•

Az elbeszélő soraiból világosom kitűnik aggodalma5 

felelősséget éve?, Dr* B* iránt. As már веха kép©3 

állni* Péktolom jóbékswk«vedélye rost emlékeztet a fi

atal lengyelre, a Huoaonaágy óra о;y asozery ólobéból 

©i»ü olbeszélóe hősére, oki a játék, a rulett örökös 

sorUtiot rajt» az útjába tévedt asszonyrob ja,

, csak a halál*

Hz elbsscélő kösfeeavatkozása is sikertelennek bi

zonyul* Megkezdődik a második össaoceapáe, ©s azonban 

novochet6 szabályos partinak* Dr* B* pontosan 

ott folytatja, oh cl az előző játs ssa végén abb©ha*y1í. • 

Itt is éppúgy hiányzik a szünet © két játs 

Biot omamk időjén a cellába*. Cork talár ség 

délyosobben lángol föl born® a sakkmester iránti gyű* 

lelet* Botogeéso fokról fokra оlhataЗлеoedüc rajtjai 

éressük, hegy elkorülhetotlea as, amit"'! Br. ß*, as

mér m<

között.
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elbeszélő ёз «к *lwaé is fél.
Jb’eoa © áétaaróbua Gsonbovic 

rasé$ niott sea maradhatna meg azaavtelem hiclesaé&e, 
da Da?* В* Kast sár kitÍvtam Viselkedik, aai különb 

boXáeeem ellentétes osoréayt oérkesett toxaéosoliévol*
Qát, 0"’ r* 3* «дао mehozebbem türtőztette

végül
gott- 0 0 ;otrb a azé&em, én nácival dobolt as asztalom#

Czoatevic újból feltolt» modes paraostfejét*
- Szubadma kémem, hogy ma debeljem! Затаг, ш 

tudok Így játszani!
- Hóál - kacagott fal Вг. B* - A a* lábéul"

tudta isgahaáb tovább magába fojtani* 1э-

kö.Öanégoö á&DaaaEoafc múr Czeabovic
os* í io gyűlöli ellenfelét. Felismeri

.47 /’ ■•‘-9 ■ • ■'•: ■ > ;a.iO-i .. - :ul, - . ; :

"Csoabevie hosszú idei* seMelkédebt, ssiolott

leejtő

megtette oloő lépését/ 6a én világosam ér©sba&, begy 

szántás adóidéi 1 habozott ilyen о okáig. A gyakorlott 

s ,14,1 tóga időközben rájött, hegy éppm lassúságával 

fáraárthatja, irtathatja olleufoléb. /*.♦/ Végül а
m::;u2í.lio gomdelkodéei időt ve írbe igénybe« mielőtt egy
lépésre habárézt* volma al magsát*n

ás olvasónak itt feltétlesül eszébe jut a mit« 

««iker Dr* 3* a fasiszták kársai között volt#
"/ís •16 c zabában kellőtt várion* i isóoa kikaliga- 

tűs előtt várai kellette or, a vénkezbatáe módeaerüfc 

s:. orvos réssé volt* lőazör hirteloa felrámgáttók as 

embert éjjel a cellájában, s amikor ir^abi» elcsitult,

;;
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з laas&akómt felkészült a kihallgatásra, agya 6a akarata 

ellenállásra feasült, akkor várattuk, állal hagyták colba-
Iámul« éi’taluatÜamül agy allé óráig; vagy akár órákem át, 

aig el őrlődött a lőlek*"fáradt a taut» a fel 

аз idő usó móáesor üg«i»ü, mlmt «mit a fasiszták
alkalmaztak a törtömbe sárt Dr. B* ellen, meet aseábaa

sás a Boly säet# Gssentevie tula jelemképpen ogyál- 

Ítélhető el, ki sues, coak aseknak а s sekélyek
éül lehetősödével él, amelyeket a játék megenged* Br* 

B*-t aou a sakktáblám úri vereeég« kß iga si ellenfél

ov<ós
talán

Cseatevic, Ьаасш ошз&да, "sakkaérgaEéee' • Uj é&je
fcüad régi beteg óaje «Horn és vereségek esewed* As al
so próba utaüi sáeetíik, melyek dér a símbe önkívületben 

vállalt, i.Ga.teaesulta sikerül
“©•a? valódi sakkpartit jábssami, valódi sakktáblám, való
ságas figurákkal ö egy 615 partnerrel •••**

lir* 3* isaut őrülete® kerül, ismét fekete ás fehér 

éaje harcol syilkaa dühvei egymás eilou, mindem keatak- 

aust olvas sit as iga si pariival, as iga si ellenféllel«
As elbeszélő - miét egyker as errea - visszarántja 

a valóságba« ür* B. "sgyamelyam о serényem, hgyamelyam 

kiteksatejam tusit ol, mint ahegy megjelelt •
A kis közösség ismét életre keli 
"A többiek aavartam ültek a helyükön, és ha bisemy*» 

tálamul is, de úgy éresfcék, hegy csuk egy hujasálea múlt,

Л

heg/ mejeamekúltak valami nagy kellene tleaségbH, kemely
vés sólyt''!« - faeli - aemdta csalódottam Le Cem-
mer«
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Dr. В. hasonló furcsa módén távozik, a int a dön

tetlen után. Imát Csaatevic as, aki a közösséggel

marad és mágiát és tanár véglegesen övé as utolsó csői

"Kár - mondta nagylelkűen -, a. is indult olyan 

rosszul a támadás. Ritkám látta» ilyen tehetséges di
lettánst."

Mig Czontovic tipik s aonoaámiáa, 
a sakk létesik, Dr. B.-t csak a törtémebd. körülmények

valóban csak

teszik azzá. Sokoldalú, kulturált ember, 2w®ig számára 

6 as iga si iber, a példakép. Mint már 

inte játékával is 6 képviseli a

kitettem, élő

ig! esattóayt. A tény-

képes teljes személyiségét be

vetni, csupán szellemi erejének kicsiny rácsét. így

leges harcba azonban

korlatilag vereséget szenved az embertelen, kiváló tech-

tától*’. Azmikai képzettséggel rendelkező "sakkaut 

erkölcsi győzelem azonban az övé*

A művészi ábrázolásról

Párhuzamosság és ellentét egyidejűleg vonul végig

a történeten. /Ez már önmagában is ellentét./ Párhuza

mosság jellemzi a felépítést* mindkét hős élettörténetét 

megismerjük, mielőtt színre lépnének. A második ró® is 

párhuzamos felépítésű: gondftljunk csak a nyomozó hatóság 

módszerére és csentevic háremedorárm.

Ellentétes a két fő rÓ3Z stílusa és olbecsélómódja,
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az ”6**- 6ß ”0ап' alkalmazása* a metaforákban, képek

ben, szóögssafcótölökben és idegen szavakban gazdag Czea- 

tevicré1 szóló rész stílusa «ellentétes a I)r* B.-rol szóló 

rész stílusának puritán tárgyilagosságával*
A két hős közös vonásai* játékszenvedély, »onea&ámla, 

óla alga tolt ség.

ti-Elloatótoa vonásaik* In mámé magatartás a pra.

kussal sseabomj sokoldalúság a azüklátóküruséggol «zenben* 

müvsltség és szellőm! szegénység* érzékenység és vasidog- 

rendszer* mozgékonyság és mezdulu tlaaság.

II6sóit a legkülönbözőbb művészi eljárásokkal tjállón

ál az iró* Czeatevicet az elbeszélő barátja,

•sószó 16 és a játékot figyelő agéaz közösség révén* aiaé- 

©zt kiegészíti a oakkv1 lúgbajüok magatartása, sajátos já

tékodéra, gondolkodás- és beszédmódja. Dr* B*-t elsősor

ban saját omlók©zései alapján ismerjük mag, mlközboa tu

domásunkra jut hősies

nyilvánul mog a játék előtti és utáni viselkedésében. 

Amikor f о Habba a barn®© a szörnyű «ult ós elragadja a jé-

az Ol

gatartása a börtönben. Szerénysége

tékszenvodély, önmaga ©llontéto lesz, átmenetileg csábion
©Ivoszti emberi mivoltát.

töig ttás Írók ,*aogölik” hőseiket, maguk pedig túl

jutnak a hullámvölgyöm, amíg 

Saját életének vöt véget, örökre elhagyva utolsó »övé

nek hősét, aki - bár kitör rajta a sakkőrülot - ólve 

távozik.

jaoe fordítva cselekszik.

Az iró »iádon peso zirs izmusa ©llemér© Вт. В .-nők 

van lehetősége továbblépni.
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Antiker а Ба ккпетеllában egymás mellott feltűnik 

A Iá©cíiia éa сараЬЗжжеа novo* жако», mint súlyozónak, 

jut egy pár'ruzam# OJaXám neggyő 6bbé válik, 

he előzőleg idézem a kiváló sikkesé, Sz&l® Flohr 

vies saealóke zéséti

"Д aakkviláe »еж adett Aljechlnnek з они if éle 

esélyt, mivel Cápát legyőzhet®tlea gépnek tekintették# 

/•mm/ A Ijedi in bebizonyította, hegy sohasem veik, 

minca éa satui nem ia lesz legyő ehetetlen aakkezógép, 

hegy a sakkmüvászok kiaeritfcetotlem# Buonea Airesben 

az emberi géniusz legyőzte a technikát!'*1^

Ez a világbajnoki íjáresaórkő zés, amely egyébként

1927-ben jlett le, úgy kümik, inspirálta 2Sw®±get#

De a kosban elkelt nőhöz tizenöt év után a reménytelen?«

sögbe zuhant Zsretg mesferdikja a sakktürténelaot#

A Sakknovella kritikai fogadtatásáról

Témám földe Ige sáoa során többizben utaltam a
Zweigrol szóló irodalomra# hz elbeszélés kritikai 

visazehngdának vizsgálata о zenben kevábbi kiégészi- 

késeket tesz szükségessé# Utaltam az amerikai és a

szovjet 2weig-bibliegráf iára, amelyek termész

a szekunder irodalmat is tarka Ina zzák. A két bibli

ográfiából kitűnik, hogy 25weig művészet® a polgári és 

a szocialista társadalomban pgyaránt élénk viosdumg- 

ra talált# Szeretnék itt utalni Lukács György eresz 

nyelven, az emigrációban megjelent recenziójára ap/aig

:

I
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novellisstlká járól*L As értelmetlenül* ösztönösen elő
törő szenvedélynek és a hős tehetetlenségének ábrúzelásá- 

tan a hanyatló tőkés társadalma, el©sb©rt@l©jaadésén©k 

tipikus jegyeit látja lukács, illetőleg reaantikus 1’iL- 

take sást* "as emberek kétségbeesett* vak ós ösztönös, 
tudattalan és céltalan lázadását es ©Паж as eleabcrtc-

ceak a kerdbbi 
elbeszélésekről lehot szó*/ Évtizedekkel később, 1 weis 

tragikumát mélyen értékelv®, jóval árnyaltabb és rés, 
letesebb marxista el ©ásást ad as Íróról Beriss Smco* 

k©v.2 üendel&tekban gazdag Ingrid Lent mankája Zweig 

a©vallis bikájáról.»J Alapesan feglalkezik az Író mendani-
v* lójával és művészi módszerével. Kávés önállóság j«l-

tósaáju munkájátf* amelyleazi -reuradj Hahnema a 

túl szeresaa követni látszik Lent gendelatnenetét•
maciról a Sakknev®lláró 1 is több publikáció jelent 

meg# Ezok közó tart®zik Daviau és Dunkle már említett 

atruktúra lista elernzóso*
ka már v&lóssiaüleg F* C* ?/©lakepf sem igy értékei

mé a sakknevolláti " • •• ha az utelsó ©Mulen ia túl
jutunk, éressük egy nagy feszültség hirtelen feleldá- 

sának ürességét, melyről kiderül, hegy csupán öncélú 

veit. /•••/ Akármennyire is eleven as áará.elásaód, 
szabadulhatunk meg attól az érzésünktől* hegy élő 

emberek helyett árnyékek vannak szemünk előtt”*1'
jelentős részt szentel könyvében6 a jSakkaevellm 

©lom ősének ü. Kimmel. Vólcatényo szerint űr* B. arra
\
.

i\
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törekszik, hegy ”ш>вЯ rizse akaratát, auely a szabad
ságra irányul) ha a seanibe is ütközik. 8

eágakarebáteak ж!ясо tárgya"’. T.ItjmX elködöeiti a 

tényeket, túlságosa* elvontan közelíti ®eg a au preb- 

loteutikáját. R* Blauhut az Író tragikus saroát szeres 

összefüggésbe hozza jjr. B. sorsával. Jóllehet tud 

adat vesz a faiaméról, a vallásos elea uralkodik

<

Wmilnányéban*^ a jakkaovolla H. Vogelsang szerint

Hindeaokolőtt tori lélektani elbeszélés, amelyben

a ti '.túlírjssenvec !ély, a oáaia óe a ekri zeMaia van elfi-
8bérben. J.I. hocoeperuk olimoróaool Ír Zweig haladó

hunaniaauoár< 1, úgy látja, hegy az Író a tragikus bor
úddá föl a jövőbe vetettbánéin! helyzetben 

teyób.^ Egy »éeik szovjet szerző, G. özarüike érdekes, 
találó púzhuzanet vea a Könyve c erdei és a Gakkmevella
között. Mindkettőben az ért clan csodálatos aüvóozi áb
rázolását éc a bátora oabertelen cégét lát da. Helyese» 

mutat rá Könyves boádéi ós Dr. B. rendkívüli onlékesn- 

képeeoógóuek összefüggésére. '°

übefan Zwoig és a sakk

A sakké aft a novellát olvasva, különösen *eía- > 
ragadja a sukkjáték aaatori leírása. A öakkaevolln 

keletkezeséről óe ez Író tragikus haláláról szólva 

utálton már rá, hegy Zweig aa&u is sakké zott. Ke- 

vóletlemül jutott el tehát a sakk-bénához. 
Azért tudta alanyira val eághüon ábrázolni ós e jelkép
rám-

v
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elei a eakk^átáket, Bert a "királyi ijátjék" 

f^eraekkerátó’l haláláig ;]о1вл veit élabóboa* Ef.jukcrábua 

a »üvéazot eellett a sakkját ókban. lóit© le ,лк ;yöbb szel
lő*! syoayorét.1 Később sulzbur£Í ektüenúbaa sár a 

falaőtt Zweiget látjuk viszemt a tábla aeilott* "öziate 

este játszott Zwoig f elesésével egy parti sakkot*

A játék tovább kísérte az esii&rúció válságos idejébe* is*

А Pebrepeliabc<* töltött időről Így ir Hellv/ist "Felooó- 

isérejk raagésiyesa* ól, barátok és aéliáay festes könyv aólkül is 

is* az esték sakkozással tölaak, igr а ЗаЫааетоНа» a 

királyi Vétókról szóló ólba szólás terve érik, aaely az 

Író utelsó befejezett sinro* 

halálát »©galoz> estén is sakkozott. 4

»ág* el.:; tára

„2

..3 a

)
?

4

1»

l
V

V

■>

*

'
»• V»
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/
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Köve tk@ sbobőook
i

Kiadósak után acerotaca rövidem összefoglalni, miért 

időtálló ZSoelg aovollioístikááa - itt elsősorban a tár
gyéit, olcti 20b t elbeszélésekre gondolok, do művészi 
©rtökükob tekintve, folytathatnám olboagAloeoimak sorát.

i'ériiM'vissza egy pillunatr. a játékra éc © noao- 

mániára* á játék lobot? könnyöd, gendbal&a időboltсо, 
amely özemben könnyöm. voasclyoc ssomvoúoilyé válhat*
A Fantasztikus éjszakában a tartalékos főhadnagy 

unottan ül © lóversenyem, később azonban véletlenül 
№ ic részes© lesz a játéknak* már izgatottén figyeli 
© befutók sorrendjét, végül pedig már valóságon dühreham 

f ogju ol, ©mikor megérti, hegy mau játszat tovább, а 

fubaneknek vége* fi?á abb értelemben boonólhotrünk játékos 

é 1 о tf oxsáró 1 is, például as titok bárdijára goadelva* 

Néha a munka is ölí&ob játékos jogyekot, mint Köayvoű 

Kendői esetében, aki különleges «miéi о 2Й tehetsége segít
ségével játékos küamyodöéesol szórja magából a sok-sok 

adatot* így válik a joiombekbölen kisonborb-íl virtuóz 

művész óo pótolhatatlan szakember* Ások a percek, amikor 

tudását csillogtathatja, jolentik életének értelmét* Máe- 

tipuou ‘játékon" a Láthatatlan ..yüjbmóisy imigyüjtoje,
©ki ugyancsak különleges emléke аб bo kétségén ok ©oiilbeégé-

létc г/í gyűjteményéből*

f

N

vol egy világot toromt már m>
Külön tipus a i Lus goimé;,у óra ог/ aaozory életéből ssoroa-
csejábékesu, aki újra meg újra kihívja a sorsot és oceacv 

délyémek áldozata lösz* A játékszenvedély és a monoaánla
*»*>
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аекогег alig választható ol egymástól. Est lo^ölró le

későbbén Q Ralrlmoyolla szemlélteti* Itt a -játÓfc©8 itt*
I—.- .- I

löahoző típusai elevenednek meg.
Zweig ritka beleérző képeaoósóre. a lólek mély 

tsarteaáayaibun való biztos tájókezódácára uár utal

tam. Amikor masát» a a Írót szólaltattam meg* aoucouk 

lóayeses neadanivsilóáát szándékoztam kiemelni§ hanem

stilusKÜvószetének f iaeraeá; áld io érzékeltetni* Mag

jmos gyakran, hogy а Г ©Vitásak 

messze eloasodnnk as ©redeti szövegek szépségétől*
i

fakultak ol ©sok a novellák? I, őrt

kell Itt jegy*

ki árt
olyan emberi érzaköekköl, ind álatokkal f ©cslali ©saak, 
waelyok о társadalmi rendszerektől, osztályoktól
tol;. oson függetlenül ш io ólmok — bennünk valanony— 

nyiüakbek, aeacößk as éldtuaalomtól megcatimörlőtt, 

egy különös katúrjÉtikue élménytől ólotkedvét visaea
rn nyomorult kis tolvajban is. * 

A gazdag lelkivilága Dr. Ь.-Ъоп óppuu/, mint az ol—
y©rt R* báróban, ha

tfapult, da ugyancsak valamilyen katarzis róvóm át- 

aouotiiae emberré vúlai tudó Lapeuollábeua.
üátéhasanvadóly és aoHöaánia - vajon n< lapivan»

iborekbenf a
kultúra és civilizáció fagyéin© alatt élőkben
csak a megfelel# alkalomra várnak-e, he ■;& a int Ián- • 
oaikat elszakító fenovadak a felszínre törjenek? 

jzérfe tudunk annyira együttérosai Zweig hőseivel, 

ezért éljük át velük együtt lostöVbnyire tragikus 

sorsfordulótokat*
i
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Elao sorban г? aga Zwoig éli át hőseivel a lerikülim*- 

Ъ'бтЯУЪ külső óg beleő kalandeket, teldeaaásukat és 

szenved óoükot# Но» a rovargyüdtő érzékeölansógávol, 

а«а pusztán a »©stöBerie kivánc s 1 eá ;>,űva 1 vasú Itat;]« 

föl különös galériádét# ippai as a uóiy együttérzés* 

©mellyel hőseinek neroát szemléli, teszi szénunk** 

annyira ven ává, ólxiónyosorüvó ezeket az alboszéló— 

sokét#

I,

Egy iroda lnl eaelégia
it■

Im :tf Щ
Szia## a delgezat Ы áréin kívül szeretnék »egkeeMz-

'Zjf f f. .! 1
tatul efsy boaöea régéta kísértő összefüggést# Eizonyea7 /"
esaaoi гв: e®jsá:jet létek :\ BMcfc? .válla »©s Sfceuas Bann

/
Karle óa a terügglfáa körött# Ража olfe ©оBélésében is a 

szellem lázad - az »lass fasimus viráczá

S ?

ideáén - ez
oroszok ©lion, do itt a megeldáe, az erőszak fizikai »es- 

i-micitéao radikálisabb# Pari© ós Гг* В* között éppúgy 

kötéssé tál. Ittak ©syéb he zenié rokon vonást, mint Gizella 

é© с zent ©a 1c kö zött •

i , -?
*i

)! P)v
Л. I

P'P ' j p; I
■ V ■ i i■Ml Á
/ ' > 

if '-4-

1Ф
ífi ‘:Г

■ \
iI

\
!
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■
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!l'
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Jegyzotek
•<.

Célkitűzés

1« Gorki, М*-2вг©1в, О.# Briefwechsel. Leipzig, 1971* 

Hw üoclau juxw
2* Szókranie szecsiaenij Gztefaad Cvejga. Arterie* 

izd# Gz praäiszl. H* Gorkego i kri óiké—biagr* ocear- 

koa R* Spehta. T*t* 1-12* L*, 1927-1932* Vrosja*

3* fíoico nach Russland. V/i©n, 1928* Sonderdruck aus 

dor Heuern Freien irosso*

vBevezető 

Zwois @s к©га

1« Találóan állapiba aeg Blauliut: 'Klebt BlgmaA
■

Freud hat dl# Literatur In di© Unzucht der ruycholo- 

gio gestürzt, ее ши die Uashcdádo, die ur plura

listischen Gesellschaft führten •••"Int Oeherreichische 

liovo Illetik dos 28* Jahrhunderte* vJien-ütuttgarb,

■

/
1966« Б* 34*

2* wert# an sarge Sißnund Freuds /1939/* In# Zeit und
. /

’Jolt. Gésáméit© Aufsätze und Vorträge 1901-1940. 

ßtocliioln, 1943# Bermaan-Fischor Verlag 3* 33-37*

h

1
Néhány azó a játékról/1

I I

V Törvények, I«k« 644,645* Med« Finten Ceezee Hűvel# 

Bp* » 1943* Magyar Filozófiai Társaság. Il.k. 663*

4.. her di© ästhetische 3rZiehung des Meaechea# Int
к

1 f
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..ári:© in viar Baadern. M# lanlalfc. Vorlage; ;oao3l.achaf1i# 

4* Bd. J#399* ta;iát forditűoeibaa#
ladons* Versuch einer Bootteuag des dpial- 

too der Kultur# umsbordast 1939* ianttioon# - 

Magyarull Hoi3 Inders. Kisórlet a kultúra dábékoloaei- 

aok so^aMrosdsui»*'Bp*, 1944« ДШешвш*
6* Bsassék* Bp# ,1982» 23-231. /Д banulnday 1903~bo» 

áoloatJ вое#/
7* D©r Diclibor unci das ihamtasior©*# las iiesamelto 

Gchrifbom# tíd* a* S* 23u. - As iáósotot aaááíj iorditá- 

seatoam ко.lön#

3* И
©i

á áátékeo a viMg&rodaloBbaa - Lila Baéayofc -. - 2^4*. r

8» Lexikon öeui3adiopraehisor öchrií’bstellor írom
den Anfängen bic sut Gogonuart /G# Albert, K. ßöbtehor,
I . üreinor-éai, P.G. Kretin/# 2#Rd* Loipsig» 1975*
VJB BibiiograpJiiachos Institut» 8# 508-309*
9* hoffnanns Work## H orauseoffidboa von Dr# Viktor 

Sebweisor# in drei Beádon# Loipsis wsd ülőn, о» J# 

Billiódra Eh iechoa Institut* 2#Bd. S# 347-382» - As 

idó ott, magyar fordításba» nor; me» jelent róc?sokét 

saját tolaácsoláoisabaa kosion#
10# Mods makin 1 Regény ok óo olboa sólések* Bp»9 1935»
Uj Magyar Könyvkiadó. 108-203*
11. Mods A jAtékoe. Válogatott elbeszélések. ßp»,
1963» la*gyár Helikon. 373-604.
12» U árost aostor. Balzac, Dickens, Dos síié jőve aki j. Buda
pest, /1326/, Pr aiklia-kársulat. 89-222.
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Játékézoavodély én aoaeaánia 2m»±s novelláiba*

1* \ф t3it©k*Vál©;;satetb elbeszélések. Tip#* 1957* 

líurépa* 5-61*

2* Andi* Uo* 165-209*

3* dgy ianorotlea leváló* Шsds tfamtasztikua éjszaka* 

KisroséagreJr# Bp** 1970* Szépirodalmi cn.vvkiadó* 119-160* 

4* Dió !*osdschoia©asso* la: ITovoll u /la. í: ;oi Banden*/ 

Berlin und TVaiaur, 1/66* Aufbau—/erlag* 2*Bd* S* 295- 

313*
5. Lásd j Faatacstl шз éjszaka. Id* kötőt* 5-64*

6* E n titok* Id* kötőt. 234-283*

7* Bio unsichtbar® Saaaluas* las L avail on* id* kiadás* 

l.ßd* S* 67—В6*
8* Ég3 titok* Id. kötőt. 158-164.

9* U©. 210-233*
10. In: Bevolloa. l*Bd* S. 255-286*

11* Unv-rnutoto tekaantsekaft ait oiaca líandaork* ü©* 

l.Bd. S« 141-185*1

/

A sakk a i:üv ©lndéatörtéaetboa, a nüvcosctboa és az ir-.dalea-
boa

1* GÍ2src.kif Jorgy: л Guirlrjátk ví la. c » .,i.'i2* Sport. 190*

2* Krupeki* K*s Л sakk stratégiája* Varsó» 1835* Idézi: 

Gizycki# lüü*

3* La Bousdonaala ne állapítását idézi Gir^cki, 93*
\

I
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4. Gid^clti, 93*
9* ir^cLlj 14; V143*
6. Geath® v. l©ßsat©trb aüveit Dránálr. I» Bp.,1965* 

Ли* pa. 59-41,
7* Bp., 1968. Eagretö.

A LakloEtvcll® holy a an óleteiiben
.

1. UG'"> titäöc. Id. kü u@t. 308-352.
8. rvi^u, I). G. аЫ Dunkl®, Б. I. /University ©f 

Calii'emin Uiversld© and .• aa Dies® State CeUese/s 

• tafan '«иг/сlg 2 "rdhadm voile* . 1аI fcsuantrafctifte* V®1. 
65* B<§.4-., 1973* o. 370.
3# Ьо-d^bechopr&<SIL±®er Gcíirlftst sliar ... Id. 

1:5 Lot. S. 508-509*
«3 ‘1Л IA Sakka©VQlla koletkozós®

i

4. Jd/ciG, * - 2c?*idt Г* s x>rl©fm>cb.oal 1912-1942. B@ra, 
1951* Schora.
5. Lund I P.@llv.ds, II. a Stefan avoir,, .da -.ЖлшзМЗЛ. 
ТЛЪоск, 1948. udldaar Verlag* 8. 19*, 59*, HOf Vo- 

ooly* Ü«: Das Schachspl®! la der Sckachnwelle. la* 

0©torr®±dh ia• Gesa .icfcte uad -Liter’tor. Gr&c, 1969*
Jg. 13* И* 10. 8* 518*
6. Stefan 7m®±3, and sein Praited. In* Ardilv der I»-
torna biosa Ion stofaa Zwoig-Gooollncliaft. ad on, 1968.

ГГ. 2. S.8.
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Felépítés - "би és

7# Lu1í| l*i Dos JMOTollei .тегк Stefan itocias# Sto Stil- 

und адэпшЛ rouclxttnß# ^ujural-Dissartatioii ur 3r~
1 i%u»s des Dekterjpadeo der Fhlleaeiiiiaefcor Fakultät 

der indtida^ »xieillMe-üalversituti za Eüacfoea* 1956*
S# 81*

• Rohaeue* Vit
tiaf eapsycnele Д och©r ,;;ichfc# feilt kaesadoror Boinick» 

elc’itl uns der IsyoJioaaalyaa oi©auad rrouda* Dias# 

oalafcurs* 1971# S# <-14#
9# beat* I#: id# ail, 97#
10# ijaviau—Dualrle: id# hü* 379#

A CGalehsony elm r ése

-í
-Ч

11. Яго1з* 3# t , Küzdelem а dó*i*i2iiuil /И older Ил, 

Да», KiaUMlM^ BP* «И®. “a,»jmua'б'

12. DaTiau-Doaklas id# ail#
13# iit©''ais 2,-reiss Л tesaap till:.*# 0p*# 1)01#
Ourdpa. 11*

14# Bakes! Gy8rs7 oadkell Irösléco#

л ffiíivóssi ákr£ selAardl

15* Flahr» Beeilet Л .iubílcmai áütssaaa - enlékeia 

Cepakltacáról éo Al^echiarftl# bíajsyar Sakbulet* 1978* 

8*asáa# 174-175*
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A eakkasvella kritikai ut.basáról

1. Lukacs, G.: Levelii Ss. Cvedßü* bitóra túrna .je 

•b«ia?aaie, 1937* äo.3* -гг-t?}.
< • isucskov, BéS Liki отлива!. F* Kafka, 3s. Cre,1s# 

ií* ballada, L* Feáhtnraacjwr, 9* ш» I *» 1969* Hűd* 

bit. 82-192*
9* -boat, I*s id* aü*
4* Haimuaa, i* : id* ni*
>•♦ .aickopf, F. G.s Лаг .altératúr u»'l Sprach«* Berlin, 

i960* Biots Varias* S* 133—184*
o. íti&ual, íl*s Geschieht» der deutschem V:«Vella* Bern, 
19G>* -• A'r^ucko A*G* V ;rl • ._• • 4G9*
V* F>laükut,R*« id* mü*
w* ifs&eb -n..5j tf*s stefam Esőig* Bs Österreich 1* 

Goochieht« uaä Gitoratmr* .га a* 19 <37* Jg*ll* H*2* 

s*93-103*
9* riocööpemk, d* I*s seht;, tre ja novella ,. zfc<sf oaa
ovaás»* Ueseaie aapiozki Iűeezkevoskeg« «hlasKtaes#
le -.„a: -icaeczt« lasstituta Ív* • К* M’. .aI:o;i* 

19G8. f*22G* Zaruboesa*. ;K literature* Vii>* 11* 

ül-G9*I 70-62*
10* baardike, a.* 0% lao^ao-bacleáieossinronaoB. егягэв- 

«brafcii aevelliűztiki sstofaaa Cvaá&P* Literatara i 

vro- t]a* -isask, 197o* lad*; iü* i- *V*I*.<jetiim 209-179*

Stofaa &v®i& ©a a sakk

1* Hellwig, H* iá* mii, 19*
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2# U©.t 59.
3. U*. , ПО*
4* Stox*n, A*: id. ßü, В.

J

A csahiredí. lomból felhaeавДИкш valcBeaßyi* a fonti

jour cötoliben fölkarolt ferráosüvct*
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A Sakteavolla helyre a a életműben
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