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malom
A propó Attila, ha már itt tartunk. Damien éppen Chilene javaslatára nevezett be 

egy versenyre, egy jelentéktelen, egynapos rapidversenyre Budapesten, amit aztán 
9.5/10-zel megnyert, nem számított ez akkora dolognak, mégiscsak FIDE-mes-

ter volt, nem tűnt komolynak a me- zőny sem, igaz, néhány erő-
sebb magyar játékos is szerepelt, töb- bek közt az országos rapid baj-
nok, vele játszott az utolsó forduló- ban, és lendületes játékkal le 
is győzte, az egyetlen döntetlent egy kiskölyök hozta össze ellene 
még valahol a negyedik fordulóban, a megnyitás végén döntetlent 
ajánlott, és olyan kis teknőcképe volt, olyan gyámoltalannak tetszett 
a kihízott pólójában, a tömpe kis uj- jaival és a lerágott körmeivel, 
hogy Damien, gondosan fölmérve persze, hogy az állás tulajdon-
képpen egyenlő, rábólintott, kezet ráztak, megérintette azokat a ujjakat, érezte a körmök 
helyét, utána viszont nem volt megállás, minden partiját megnyerte, senki sem értette, mi 
történik, itt volna a helye megjegyezni, hogy ő maga értette a legkevésbé, de ez nem telje-
sen igaz, mert hát Chilene biztatta, hogy induljon, és ahogy ezt mondta, abban volt valami, 

amitől elhitte, hogy sikerülhet, azóta nem lepődött meg semmin.
Következett a  Maróczy-emlékverseny, 7.5/9, 1. hely, a  Szén-

emlékverseny, 8/9, 1. hely, a  magyar bajnokságon állampolgár-
ság híján nem indulhatott, a rapid bajnokságon azonban, ki tud-
ja, miért, igen: 21/24 (+21, -2, =2), és ez volt az a pont, amikor 
már nemzetközi visszhangra talált a teljesítménye, súlyozva ugyan-
is 3019-es PR-t hozott össze, vagyis a mezőny, illetve az ellenfelek 
összetételéhez – pontszámához – viszonyítva a 21/24 már-már ir-

reális, 3019-es játékerőt sejtetett, ami természetesen csak feltételezés, a világbajnok 2925-tel 
állt, és neki is csak néhányszor sikerült ennél magasabb PR-t össze-
hoznia, legutóbb, amikor a Bahrein Rapid World Championship 
alatt végig galaktikus formában játszva nyomatékosította, hogy mi-
ért meghatározó játékosa az elmúlt évtizednek.

Levelek érkeztek a postafiókjába olyanoktól, akiket nem ismert, 
akikről nem tudta, honnan tudhatják a címét, néhányan szabad-
koztak is emiatt, és különféle magyarázatokkal álltak elő, mások vi-
szont természetesnek vették, hogy ebben a világban „egy bizonyos 
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szinten túl” közvetlen kapcsolat létesülhet azok között, akik arra 
érdemesek. Schiller Attila is írt neki, Damiennek kiváló memó-
riája volt, de semmit sem mondott ez a név, a Google súgta meg, 
hogy húsz éve, a tabella szerint ritka gyenge évben magyar baj-
nok volt, egyébként semmi, nemzetközi mester, ha nagymeste-
rekkel Dunát, akkor a nemzetközi mesterekkel minimum a Ní-
lust vagy az Amazonast is be lehetne rekeszteni, nos, Schiller At-
tila rövid levelet írt neki, amiben a francia tudását is villogtatta – 

„Ça va? Je m’appelle Schiller” –, talán fölöslegesen, mert neki is 
éreznie kellett, hogy ez másodlagos. Attila tehát felajánlotta a szolgálatait Damiennek. „Pro-
fit nevelek belőled”, írta, amit a következő sorban megismételt, „un proféssionelle”, derűs 
kis levél volt, némi könyörgős beütéssel, minthogy Schiller Attila nem ingyen képzelte el 
kettejük együttműködését, de hát ez érthető, ami számít, so-
sincs ingyen, kevesen értik, de a sakk az egyik legdrágább sport 
mind közül, és még nem is be- széltünk arról, hogy az idő pénz, 
és hogy mibe kerül egy kény- szergyógykezelés.

Megkérdezte Chilenét, mit gondol róla, sőt, Marlice-t is 
megkérdezte, ekkor még nem kezdődött el a terápiájuk, vagyis 
néha váltottak egy-egy rövid le- velet egymással, illetve nem egé-
szen így, Marlice inkább hosz- szabban írt, amire Damien kur-
tábban válaszolt, most viszont megkérdezte, bár nem sok lo-

gika volt abban, mégis miért érdeklődik a csaja fél földgolyóval 
odébb élő anyjánál arról, hogy leszerződtesse-e edzőnek az egyik 
kétes hírű magyar nemzetközi mestert, mindenesetre Marlice 
fél órán belül válaszolt, „Igen, kiváló ötlet! FANTASZTIKUS 
LESZ!”, úgyhogy ez nagyjából el is 
dőlt. Egyébként Chilene is pozitívan 
reagált, végül is nem volt veszteniva-
lójuk, elment tehát Schiller Attilá-
hoz, egy külvárosi panelben élt, de 
amikor egy járókeretes fazon nyitott 

neki ajtót, aki nagyjából kilencvennek nézett ki, és konkrétan vi-
lágháborús kitüntetések tarkították a fürdőköpenyét, majdnem 
visszafordult a  lépcsőházba, az-
tán kiderült, hogy az illető csak a leendő edzője apja, kedves, tö-
pörödött úr, az idősebb Schiller, nem mintha maga Attila sokkal 
jobb állapotban lett volna, igaz, nem használt járókeretet, de ta-
lán csak azért nem, mert még az- zal sem tudott volna megtenni 
egyetlen lépést sem, nem, Schil- ler Attila oda volt szegezve a szű-
kös nappali elefántszínű kanapé- jába, előtte kisasztal, rajta táb-
la, figurák, ülj le, gyerünk, hol a pénz?

Damien kitett egy húszezrest az asztalra, Attila megköszönte, 
eltette egy furcsán vaskos tárcá- ba, ami tele volt a  legkülönfé-
lébb valutákkal, nem árt mindenre felkészülni, gyömöszölte, rendezgette egy darabig, majd 
megkérdezte, mi az, hogy matt. Damien nem értette, hát nem azért hívta ide, mert tehet-
ségesnek látja? Három tornagyőzelem, tudja, hogy mi az a matt, nem szereti, ha vizsgáz-
tatják, legfeljebb a tábla mellett. Tessék, éppen egy tábla mel-
lett ülünk, mi az, hogy matt? És ahogy megpróbált válaszolni 
erre a kedélyeskedő, de mégiscsak bárgyú kérdésre, hirtelen el-
bizonytalanodott, persze, amikor valaki úgy áll sakkban, hogy 
ezt az állapotot szabályos lépéssel nem tudja megszüntetni, igen, 
ez világos – vagy „sötét”, ha úgy tetszik –, de mégis, mi az eg-
zakt megfogalmazás, hogyan válogassa meg a szavait? Nem le-
het, hogy a játék szabályai grammatikailag túlontúl homályosak? 
Hogy minderre egészen máshogyan is tekinthetünk?
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Nem mintha egy akkora zenmester lett volna Attila, játszot-
tak párat, egy óvatos döntetlen után Damien akkor és úgy győz-
te le, ahogy akarta, „hagytam magam”, motyogta Attila, ami 
már akkor is különösen hangzott, nem hogy egy évvel később, 
amikor az utolsó partijukat játszották, és már a kilencedik lé-
pésben benézett egy blőd csapdát a Caro–Kannban, „hagytam 
magam”, nem is ezekről az edzőmeccsekről szóltak a találkozó-
ik, hanem arról, hogy Damien megnyitás- és végjátékkezelését 
csiszolják, és új távlatokat találjanak abban a végtelen territóri-

umban, amelyet a szakértők csak úgy em- legetnek, középjáték.
A megnyitás, így Attila, az emberi érint- kezések allegóriája. 

Egyfajta kommunikáció, a  szándékok ki- nyilvánítása, mindezt 
persze úgy, hogy minden gesztusnak visz- szavonhatatlan tétje 
van. A megnyitás a  játszma egyetlen sza- kasza, ahol a  szim-
bolikus és a  konkrét még egyensúlyban vannak egymással, ez 
az egyensúly ugyanis a középjátékban az utóbbi irányába fel-
borul, hogy aztán bizonyos típusú, első- sorban a  bástya- és 
a gyalogvégjátékokban ismét meg-megszü- lessen, vibrálva, kiis-
merhetetlenül, de tapinthatóan.

Közel másfél évig járt hozzá, minden héten egyszer vagy kétszer, és ezen alkalmak alatt 
Attila egyszer sem kelt fel a kanapéból, úgy ült ott, mint egy éticsiga, egyszerűen mozdít-

hatatlan volt, az apja – járókerettel – hordta be neki a ropog-
tatnivalót meg a teát, az anyját sosem látta, pedig, mint mond-
ta, „ő is itt lakik, úgy bizony”. És másfél év alatt többet tanult 
tőle, mint bárhol, bármikor, bárkitől valaha.

– Tudod, hogy Tajmanov szekun-
dánsa voltam a Fischer elleni mecs-
csén?

– Azon, amit 0-6-ra elveszített?
Tény, hogy az eredményei sem 

játékosként, sem szekundánsként, 
sem teoretikusként nem voltak kimagaslóak, mégis volt va-
lami a  szemléletében, valami elfeledett tudás, ami jelentősen 
revitalizálta Damien egyébként sem szegényes repertoárját. Schil-
ler egy sor olyan variációval ismertette meg, amelyeknek korábban a létezéséről sem tudott, 
elfelejtett, porlepte mellékvariációk ezreit elemezték végig, olykor egy bekapcsolt komputer 
mellett, és a Stockfishnek ugyan megvolt a véleménye az első ránézésre is kétes lépésekről, ami-
re Damien is felhívta edzője figyelmét, de az mindig csak legyin-
tett, „Várd ki a végét”, mondta, vagy esetleg, „Valóban? Tessék, 
akkor nyer- jél ebből az állásból”, és ilyenkor rendre kiderült, 
hogy a  hely- zet korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek 
látszott. „Mi az a  matt?” –, mert a  bajban lévő félnek mind-
untalan nem várt tartalékai támadtak, szó szoros értelmében vé-
ve támadtak, vagyis a kezdeti defenzívából egy-két váratlan tigris-
ugrással pil- lanatokon belül ostromba váltott át, jellemzően egy 
gyalog- vagy akár minőséghátrányt is vállalva, Tajmanov miért 
nem így játszott, kérdezte Damien két hónap elteltével, Fischer 
ellen azért mégsem lehetett akármit megcsinálni, hangzott a vá-
lasz, Tajmanov igyekezett, egyébként nem is a megnyitáskeze-
lésével volt a baj, a  játszma első fele hatból ötször biztos me-
derben csordogált, Tajmanov kifejezetten szolidan játszott azon 
a mérkőzésen, biztosan jobban, mint a selejtezősorozatban szin-
tén 0-6-ra lebőgő Larsen, de talán még Petroszjannál is jobban, 
aki már nagyobb falatot jelentett az amerikaiak megállíthatat-
lan hidegháborús fegyverének, persze nem akkorát, hogy meg-
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akadt volna a torkán, akkor már nyilvánvaló volt, hogy nincs élő 
ember, aki komoly ellenállást tudna kifejteni Fischerrel szem-
ben, aki addigra gyakorlatilag teljesen megőrült, a sajtótájékoz-
tatókon folyamatosan a hallucinációiról és az üldözési mániá-
járól beszélt, az utóbbinak éppenséggel lehetett valóságalapja, 
értelemszerűen a szovjetek és a CIA számára sem volt közöm-
bös a teljesítménye, mindenesetre ebben a felfokozott időszak-
ban szinte teljesen észrevétlen maradt, hogy Tajmanov a  ka-
tasztrofális eredmény ellenére egészen eredeti elképzelésekkel 

rukkolt elő, legalábbis ami a játszmák első harmadát illeti, minthogy a középjáték kulcs-
mozzanataiban és főleg a végjátékban rendre leszerepelt, és ami még rosszabb, csontszá-
raz állásokban többször is összeomlott, mint aki már legszíve-
sebben rég túllenne ezen az egészen, ha- zatérne a  nem túlságo-
san hivalkodó dácsájába valahol Szevasz- topol mellé, hogy a ve-
randán olvasgassa a  Shakmatnyi Bul- letint, persze alaposan 
elszámolta magát, mert a kínos vereség után már annak is örül-
hetett, hogy a szolgálati lakását megőriz- hette, és nem küldték 
mindjárt a Gulágra, hiszen az illetékesek elképzelhetetlennek tar-
tották, hogy anélkül veszítsen ilyen döb- benetes arányban – 6-0, 
te szenzációs, telefüstölt ég! –, hogy ar- ra valamilyen „politikai 
motivációja” lett volna, Schiller minderről nagy átéléssel tudott beszélni, érezhető nosztal-

giával a hangjában, mégiscsak egy világbajnoki selejtezőben se-
gédkezett egy szovjet bajnok mellett, aki egyébként, ezt tudta 
vajon Damien?, világklasszis zongorista is volt.

Nem tudta.
És miközben mesélt és mesélt, az 

apja egyre csak hordta be a különbö-
ző olcsó krékereket és a kannás bo-
rokat a nappaliba, nem volt köny-
nyű mutatvány, minthogy két kéz-
zel markolta a  járókeretét, kedves 

öregúr volt egyébként, nem úgy tűnt, mint aki sokáig bírja, de 
láthatóan megbékélt a  sorsával, nem volt különösebben mo-
solygós, de nem is keser- gett, egy-
szerűen tette a dolgát, sze- retettel gondoskodott a fiáról, majd 
visszament a  kisszobába a felesége mellé, tévézni, jó a beosz-
tás ezekben a panelekben, negyven négyzetméterre jut minden, 
négy-öt szoba, pihenő- hely, konyha, rejtett kamrák.

Schiller Attilában volt még valami más is, amit Damien 
különösnek talált, először csak a megtépázott egészségi állapo-
tának, illetve az elfogyasz- tott alkohol hatásának tudta be, hogy 
olykor levert egy-egy figu- rát a tábláról, és nem nagyon nézett 
a szemébe, bár róla sem állítható, hogy ő maga sűrűn kereste volna a szemkontaktust, álta-
lában kerülte az emberek tekintetét, nem mintha félt volna tőlük, de úgy érezte, csak kivé-
teles pillanatok méltóak rá, hogy két ember igazán egymás szemébe nézzen, persze miért is 
ne lehetne bármelyik pillanat éppen eléggé kivételes ehhez, néha meg is próbálkozott ve-
le, és Attila ilyenkor mintha állta volna a tekintetét, aztán a fe-
je furcsán mozogni kezdett, a szemüvege is billegett az orrán, 
majd jelezte, hogy folytassák, vagyis játsszanak tovább, próbál-
gassák az aktuális változatukat, vagy egyenek sósmogyorót, és 
beszélgessenek a nőkről, ez nagyon érdekelte, miután kiderült, 
hogy Damien, mondjuk úgy, boldog kapcsolatban él, mindent 
tudni akart Chilenéről, igen, szó szerint mindent, szégyentele-
nül ostromolta a kérdéseivel, amin Damien csak eleinte ütközött 
meg, később megtanult szórakozni rajta, és nem is nagyon volt 
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semmi, amit visszatartott vol- na, illetve természetesen jócs-
kán volt ilyesmi, csak semmi indiszkréció, de olyan aprósá-
gokat, hogy miként telt a múlt hétvégéjük, hogy mit szólt 
Chilene a  legutóbbi filmhez, amit a moziban láttak, és egy-
általán, mit szól az ő sakkozá- sához, minden effélét elmesélt 
neki, Attila pedig figyelmesen, olykor jókat derülve hallgat-
ta, aztán egyszer, amikor fel- nevetett valamin, talán azon, 
hogy Damien egyszer kihív- ta Chilenét, aki megmagya-
rázhatatlan módon legyőzte, adott neki előnyt, micsodát, 
talán egy huszárelőnyt, persze, nem kevés, de hát egy profi egy amatőr ellen, aki a lépéseket 
sem nagyon ismeri, és legyőzi?, Attila ezen úgy röhigcsélt, hogy megakadt a torkán egy sós-

perec, amitől félelmetes köhögőro-
ham tört rá, Damien már attól tar-
tott, hogy ez a vég, és éppen felpat-
tant a helyéről, és készült a Heim-
lich-fogásra, nem tudta ugyan, ho-
gyan kell, de csak nem lehet olyan 
bonyolult, amikor egy utolsó köhö-
géssel Attila nemcsak a perecdarab-
kát köpte ki a  szájából, de az eről-

ködéstől a szeme is kiesett a helyéről.
Csinos kis üveggolyó a padlószőnyegen.
Mi tagadás, Damien nem nagyon jutott szóhoz, és mielőtt bármit mondhatott volna, 

Attila felkapta a golyócskát a helyéről, megdörzsölte a kezével, majd egy bűvészmozdulat-
tal visszavarázsolta a helyére.

– A másik is üvegből van – jegyezte meg.
– De… – Elakadt a szava. – Mióta?
– Tizenhárom éves korom óta.
– Tizenhárom éves korod óta vak vagy?
– Igen.
– És vakon sakkozol?
– Úgy is mondhatjuk.
– Mikor nyerted meg a magyar bajnokságot?

– Tizenkilenc, huszonhárom és 
huszonnégy évesen.

Már csak egyetlen kérdés volt, 
ami a sakkot és Schiller Attila spor-
tolói pályafutását illeti, csupán 
egyetlen kérdés tűnt relevánsnak, 
amit nem is kellett feltennie, anél-
kül is válaszolt rá.

– Nem tudták. Senki sem tudta.
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