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Nem is tudom, miért kerültem ide. Azt mondják, a sakk miatt. Ami 
igaz, az igaz, tényleg szeretem a sakkot. Ötéves lehettem, ami-
kor apámtól ellestem a lépéseket. Aztán karácsonyra megkap-

tam az első sakk-készletem. Fából faragott figurák, intarzia berakásos tábla, nem túl nagy, 
de hiszen minek is egy gyereknek nagyobb. Fel kellett térdelnem a székre, hogy elérjem az 
összes bábut, a seregemet, hiszen én voltam a hadvezér. Tisztán hallottam az ágyúdörgést, 
a harci kiáltásokat, az orromat szúrta a puskapor szaga. És láttam a menekülő király szemé-
ben megbúvó reményvesztettséget, míg el nem ült a csatazaj. Hiába nyertem, mégis ott mo-
toszkált a fejemben, hogy lehetett volna jobb is. Halálosan bosszantott, ha rájöttem, hogy 
elszámoltam magam, és kihagytam egy elegáns tisztáldozatot vagy egy nyerő kombinációt.

Nyolcéves koromra vált a sakk szenvedélyemmé. Naphosszat ültem a tábla mellett, nem 
nagyon érdekelt más. Sőt, egyáltalán nem! A szüleim eleinte furcsállották az egészet, de 
aztán beletörődtek, nem tehettek mást. Emlékszem, anyám még sírt is miattam, nagyon 
megijedt, amikor a pszichológus közölte: hölgyem, az ön fia csodagyerek. Vagy csodabo-
gár? Erre már nem emlékszem. Ő olyan gyereket akart, mint a többi anya: normálisat. De 
én egyfolytában csak sakkoztam, nem tudott eltántorítani a táblától. Bele kellett nyugod-
nia, hogy neki ilyen gyerek jutott.

Tíz-tizenegy évesen már felnőtt versenyeken indultam, rengeteget utaztam, játszottam, 
utaztam, és megint játszottam. És rendszerint nyertem. Nagymesterek tanítottak, volt, hogy 
napi nyolc órát edzettem, főleg rangosabb versenyek előtt. Az érettségimet is egy ilyen ver-
seny miatt halasztottam el, aztán úgy alakult, hogy máig sincs meg. Jól kerestem a sakkal, 
még a szüleim támogatására is futotta.

Aztán úgy huszonöt éves korom táján nyomasztani kezdett minden apró hiba. Általá-
ban az ellenfeleim hibáztak, ők léptek olyat, ami meghiúsította a tökélyt. Persze, ezzel meg-
könnyítették a győzelmemet, de én nem erre vágytam. Már Lasker megmondta: az nye-
ri a partit, aki az utolsó előtti hibát véti. Engem viszont a makulátlan, tiszta játék izgatott. 
A tökéletes játszma.

Amikor egyértelművé vált, hogy a  legkomolyabb hibaforrást maga az ellenfél, vagyis 
a másik ember jelenti, úgy döntöttem, abbahagyom a versenyzést. Attól kezdve kizárólag 
egyedül sakkoztam. Szinte soha nem hagytam el a kuckómat. Egyre tartalmasabb partikat 
játszottam – önmagam ellen. Mintha a tudatom kettévált volna, először a világos, majd 
a sötét király bőrébe bújtam, és kerestem a legjobb lépést. Eleinte általában győzelemmel 
végződtek a játszmáim, ami ugye, arra utalt, hogy az egyik fél hibázott. Vagyis én. Tudtam, 
hogy a tökéletes játszma csakis döntetlenül érhet véget.
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Aztán egy nap összepakoltam a sakk-készletet, és betoltam az ágy alá. Rájöttem, hogy 
a tábla és a figurák csak akadályoznak a játékban, hiszen úgyis fejben dől el minden! El-
kezdtem hát emlékezetből sakkozni.

Észrevettem, hogy a  játszmáim egyre rövidebbek. Alig tízegynéhány lépés megtéte-
le után általában beláttam, hogy nincs értelme tovább húzni, ez bizony döntetlen. Ami-
kor elkezdtem kutatni a játszmarövidülések okát, felfedeztem a tökéletesség újabb kerék-
kötőjét: a lépést! Minden lépés eleve magában rejti a hiba lehetőségét. Tehát a legtökélete-
sebb lépés a meg nem tett lépés! Így aztán, talán egy hónapja, több mint húsz évnyi kuta-
tás után megfejtettem a titkot: a tökéletes játszma már az első lépés megtétele előtt véget 
ér! Vagyis el sem kezdődik.

Ez a felismerés lassan áthatotta a sakkon kívüli életemet is. Mielőtt elkezdenék egy moz-
dulatot, máris agyamba villan, ha megteszem, hibázhatok. Ezért inkább nem csinálok sem-
mit. Óriási szerencse, hogy behoztak ide. Itt senki és semmi nem késztet arra, hogy bármit 
is tegyek. Nem is akarok. Ez így tökéletes.   
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A kozmikus lét problematikája nagyjából mindenki számára ismert. Viszont a vi-
lágmindenség keletkezése és a végső megsemmisülés az emberiséget izgató két 
legrejtettebb titkom. Ezért a teremtés és a világvége pillanatában, minden kétsé-

get kizáróan csakis én lehetek az egyetlen hiteles narrátor, az egyedüli bennfentes és egyben 
kívülálló, a mindentudó mesélő, akinek beszámolóját mindkét esetben a „miért”, vagyis az 
ok látszólagos nemléte teszi különösen bizarrá. És persze a hallgatóság hiánya.

Truk Tugennov hitt. Ezt, persze rajtam kívül, nagyon kevesen gondolták róla. Inkább 
az ellenkezőjét. De őt ez íróként cseppet sem zavarta. Tudta, amit tudott. Amit meg nem, 
azt többnyire érezte. Világfelfogását a hit és a tudomány különös szimbiózisa alkotta. Tisz-
tában volt a megismerés korlátaival. Talán épp ebben rejlett hitének magva. Azonban a kí-
váncsisága egyre csak hajszolta őt túl az általam kijelölt határokon. Vérbeli játékos volt. Ne-
mes ellenfél. Ha nem a legnemesebb.

Minden művében kíméletesen, féltő szeretettel számolt be embertársainak a „túlolda-
lon” tett kiruccanásairól. Soha nem terjesztette rémhírként, amire rájött, nem tákolt össze-
esküvés-elméleteket. Ellenkezőleg. A kiválasztottakra jellemző higgadt nyugalommal, sa-
játosan rejtjelezve, a sorok közé bújtatva tudatta velük újabb és újabb felfedezéseit. Szinte 
már az egész világ ismerte őt, a jó öreg Truk Tugennovot, de ő továbbra is szerény maradt 
és elhivatott. Bevallom, irigy voltam rá. És büszke. Elvégre mégiscsak az én teremtményem!

A helyzet azonban lassan kezdett elmérgesedni. Trukban érlelődni kezdett a Nagy Fel-
ismerés. Olvasóiban egyre gyakrabban fogalmazódtak meg kínos kérdések. Az általam ki-
ókumlált játékszabályok érinthetetlensége komoly veszélybe került. Pedig úgy élveztem ezt 
a játékot! Nagy Bumm, tér, idő, sugárzás, részecskék, anyag, univerzum…. Nem beszél-
ve kedvenc kis ékszerdobozomról, a Földről! Oh, az a rengeteg, egyre csak szaporodó, sa-
ját egyéniséggel bíró lény, a bennük lüktető élet, küzdeni akarás, tervek, remények, kudar-
cok, szerelem, no hiszen! Mi űzhette volna el jobban az addig álmosan elnyúló, határtalan 
unalmamat, mint ez a szórakoztató játék?

És mégis… Bármennyire is fájt, lépnem kellett. Túl közel került hozzám. Túl merész 
volt, túl pimasz. Ej, Truk, hát nem vetted észre, hogy a hatalmamra törsz? Hogy semmi-
be veszed a játékszabályaimat? A Nagy Felismerés nem emberi kategória, Truk. Még ha 
a hatalmába is kerített téged a játékszenvedély, azt nem lett volna szabad elfelejtened, hogy 
a mindenható én vagyok!

Tugennov sorsa ezzel megpecsételődött. Elérkezett a pillanat, amit, Isten a tanúm (he-
he), annyira, de annyira rühelltem, de hát mi mást tehettem volna. Egyetlen megoldás ma-
radt: a világvége. Mert ugye, lássuk be, mit ért volna a világ Truk nélkül? Ezért 2007. áp-
rilis 11-én, 17 óra 32 perckor beszüntettem a játékot. Vége.

Persze, azóta is fut egy demó verzió, de kizárólag csak a látszat kedvéért. Már nem ér-
dekel az egész bagázs. Lemondtam a világról. Úgy döntöttem, más játék után nézek. De 
azért te, Truk, öreg cimbora, hiányzol ám piszkosul!   
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