Illés Endrénél az anekdota nem a megszépítés, a lakkozás eszköze, hanem a könyörtelen elemzésé. „Tükörcserép" az anekdota, „a gyors jellemzés, a megbonthatatlan
tömörség" művészete. Ezért védi meg Illés Endre a sokak által átkozott, a magyar
próza kerékkötőjének kikiáltott anekdotát. Sok novellájában (mint például a Kísérleti egerekben) a középpontban egy szabályos anekdota áll.
Egy jelentés a címe annak az írásnak, melynek hőse egy Tóth Loránd nevű
író, akit ellenségei libamájnak neveznek. Ez a Tóth Loránd „tömör, súlyos, ízletes
novellákat írt, még őriztek valamit a sós tej ízéből, melyben áztatták őket, szarvasgombamorzsák is előtűntek egy-egy pillanatra, meg szegfűszeg, leheletnyi fokhagyma, vöröshagymalével, csipetnyi paprika, mellyel végül gondosan pirosra sütötték
a májat, azaz a novellát — annyi minden volt ezekben a Tóth-novellákban, hogy
az olvasó enyhe gyomorrontással emlékezett rájuk". Az Illés Endre-novella pontosan az ellenkezője ennek, s ez nem is csoda. Azt a Stenihalt tartja mesterének az
író, aki írás előtt állítólag mindig a törvénykönyvet tanulmányozta, hogy stílusa kellően száraz és objektív legyen, s még véletlenül se kerüljenek az elbeszélésbe színező kis dekorációk. Az a Maupassant is példa számára, akinek a legmulatságosabb
történet elbeszélésekor sem rándul meg egyetlen arcizma. Illés is a legegyszerűbb
és legtakarékosabb kifejezési eszközökkel él, s a lehető legnagyobb szemléletességre
törekszik. Látszólag nem érdem, mégis ritka írói erény: nála a szavak pontosan a
„tartalmukat" jelentik. Nincsenek hosszadalmas leírások, a mindent kimondás, az
aprólékos leírás, a tetőtől talpig jellemábrázolás helyett a leglényegesebb jelek keresése a jellemző. Le style c'est l'homme mérne (A stílus maga az ember) — hangzik Buffon találó megállapítása. Ahol tiszta és fegyelmezett a stílus, ott nincs gondolati zavar és konstrukciós hiba. Nem véletlenül Mikes Lajos portréját illeszti az
író válogatott novelláihoz utóhangként (A rejtélyes doktor). Aki őt felfedezte és
atyai barátja lett később, „a logikus meseszövés technikájára" vezette rá tanítványát, s közben világirodalomból és írói stílusokból igazította el.
Illés Endre bejárta a világot, utazási élményeit sorra megírta. Ezek a „képeskönyvek" kétségtelenül nemcsak leírások, beszámolók, hanem érdekes eszmefuttatások, tökéletes karcolatok, s olykor miniatűr novellának beillő alkotások. Novellisztikusak ugyan, de nem igazán novellák, ezért külön nem foglalkoztam velük. (A Halandók két kötetében számos ilyen írás kapott helyet, s jellemző, hogy ugyanezek
az Igézetben, Illés Endre képeskönyvében is szerepelnek.) Ügy gondoltam, fölösleges
— bár nyelvi, szerkezeti, stiláris és más szempontokból nem haszontalan —, hogy
Illés Endre novelláit fárasztó strukturalista módon elemezzük, s roppant tudományos, ám csak matematikusok számára érthetően képletekké redukáljuk.

BALOGH ERNŐ

A visszatekintő örvény
ILLÉS ENDRE HAMISJÁTÉKOSOK CÍMŰ MŰVÉRŐL

Viola holtan hever a világítóudvar szemetes kövén — a nő kicsavarodott
fölé hajló György legelső, még a történtek hihetetlenségének szorításában
gondolatai már megdöbbentő tényeket villantanak föl: „Az a test feküdt itt,
az a test, mellyel — megismerkedésük első pillanatától — csak kísérletezett?
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melynek kaján kíváncsisággal adta meg az ember és a nő rangját. A silányság és
a hazugság, melyben annyit gyönyörködött?" — György föltoluló emlékképeinek
e spontán vallomásszerűségű nyitánya mintegy előzetesen összegzi az egykori feleséghez fűződő kapcsolat lényegét. Emeljük ki a kulcsszavakat: kísérletezés,
kíváncsiság, gyönyörködés — ezek a férfi magatartásának középponti minőségei, viszonyának mind diabolikusabb összefüggésekbe rendeződő tartalmai. A fölidézett múlt
— a narráció felszíni övezeteiben — mindenekelőtt a nő kétségtelen hitványságának,
elviselhetetlen ridegségének, közönyösségének és képmutatásának drasztikusan részletezett tanújeleit sorjázza. De eközben György — javarészt anélkül, hogy tudná —
önmagát is leleplezi: a megelevenített epizódokban fokozatosan, ám egyértelmű tendenciaként tárul föl alapeszményeinek valóságos és potenciális embertelensége,
riasztó életidegensége. Az alábbiakban a Hamisjátékosok e jelentésrétegének tüzetesebb és átfogóbb értelmezésére törekedünk, mert meggyőződésünk szerint a kisregény összetett eszmeisége — a maga teljességében — épp innen közelítve bontható ki.
Bocsássuk előre: a férfi — az értelmezés feltétlen szükségességének egyik indítékaként — folyvást zárt rendszerű ideológiává avatja, megtévesztően tetszetős elvekkel kendőzi önnön kegyetlenségét, végletes meghasonlottságát, így látszólag az
értékképviselet méltó erkölcsi fölényével ítélkezhet. De valójában már a Violához
fűződő viszony kezdetekor egy olyan magatartás és szemlélet körvonalait sejteti,
amelyek csak baljós folytatást készíthetnek elő: „Szűz és ostoba — gondolta szomorúan kétnapos feleségéről. — Még mindig szűz, és változatlanul ostoba. Később
alkudozni kezdett önmagával. Nem is ostoba, csak műveletlen testű. Még később
— egy gondolatsor végén — megvigasztalódott: szép feladat, férfinak való erőfeszítés! Mi is a feladat? Ezt a makacs testet tűzbe vetni, meggyújtani, kiégetni belőle
a salakot." — A sivár lelkű nő tudatos átformálásának szándéka — elvontan tekintve — még az elképzelhető leghumánusabb cél is lehetne, de a György szavaiból
áradó mélységes megvetés, a vele átszőtt fölényérzet már azt jelzi, hogy a férfi eleve
felsőbbrendűnek tartja önmagát, hogy nézeteiben a nevelés — szórakoztató idomítást jelent csupán. György szembeszökően puszta testként említi Violát, gondolataiban a nő szinte mindig önálló akarat nélküli dologként jelenik meg, számtalan
esetben valamilyen állathoz — lúdhoz, macskához — hasonlítja feleségét, azt tanúsítva: fölényét behozhatatlannak ítéli. Kezdeti szándéka és a nőről alkotott véleménye között tehát eredendő feszültség rejlik, a valódi nevelés ugyanis megszüntethetetlenül feltételezi a különbség fokozatos csökkentésének, feloldásának perspektíváját, a másik önállóságának elismerését, tiszteletét. Ennek hiánya következtében
a nevelés helyébe a precízen eltervezett játék lép, melynek kegyetlenségén, nyilvánvaló tisztességtelenségén mit sem változtathat Viola kétségbe aligha vonható emberi
silánysága. Mert az etikum elemi normái szerint a nevelést a legszélsőségesebb
szituációkban sem válthatja föl az ártatlan játékosság mezébe öltöztetett cinikus
kísérletezés.
György tudatában Viola kiszolgáltatottsága növekedik meghatározó, szinte kizárólagos értékké, a viszonyukat fenntartó erővé: „Miért szeretlek? Mert fiatal vagy!
Nagyon szeretlek? Még nem tudom. Olyan vagy, mint a fiatal gesztenye a fán.
A zöld héjadat szeretem!" A már-már euforisztikusan magasztalt fiatalság azonban
itt az öntudatlanság, a gyerekesség, a védtelenség megfelelője, azaz a férfi számára
épp önnön zavartalannak ígérkező fölénye, időről időre könnyűszerrel bizonyítható
teljes hatalma a legvonzóbb ebben a mindinkább eltorzuló kapcsolatban. S e kiáltó
egoizmus végeredményben azt sugalmazza, hogy Györgynek — bármennyire tiltakozzék is Viola üressége, bábszerűsége ellen — erre a nőre van szüksége, hiszen
szemléletének sajátosságai, önértékelésének súlyosan antinomikus elvei és magatartásbeli vonzatai csak egy ilyen partner mellett teljesedhetnek ki. Amíg játszani
lehet, amíg a megalázóbbnál megalázóbb experimentumok egész sorát ki nem próbálta, addig a férfi — minden vergődése, iszonyodása ellenére — egyáltalán nem
törekszik e kudarcra ítéltetett házasság felbontására. Innen válik érthetővé, hogy
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miért okozhatott „gyönyörűséget" neki Viola „silánysága és hazugsága". Azért tehát,
mert a saját tökéletességét igazolhatta vele.
„ . . . módszeresen foglak oktatni! Mert csak a fiatalság szigorú és módszeres,
az öregek érzelmesek és megbocsátanak. Én nem bocsátok meg. Jegyezd meg, a legkisebb hibádat sem bocsátom meg. Mi lenne a világból, ha a madárfiókáknak megbocsátanák, hogy rosszul repülnek. Csak egyféleképpen lehet repülni, könnyen, szépen, hibátlanul! Te meg csámpás vagy, ne is tagadd!" Persze, mindezt György nem
közli Violával, csupán gondolja, amit tehát „oktatásnak" nevez: a legjellegzetesebb
manipuláció. Különösségét a szépség kiemelése alkotja. A férfi eszményeiben az
esztétikum mindvégig meghatározó szerepet kap, a másik ember — s a hozzá fűződő
viszony — játékos „megköltése" ebből fakadóan lényegülhet középponti feladattá.
(Megemlitendő, hogy a házasság tervét szintén a tiszta szépség iránti rajongás motiválta: „György sokáig virrasztott az alvó lány mellett, a kályhafényben. Szépnek
látta. Ingerlőnek, kívánatos játéknak. Hirtelen arra gondolt: — Akár feleségül is
vehetném...") Az életen számon kért költészet azonban törvényszerűen magában
rejti a dehumanizálódás veszélyét, hiszen a valóság esztétizálásának igénye — voltaképp: a művészetbeli szépség közvetlen példává, köznapi mértékké növelése —
két hús-vér ember konkrét, kölcsönösséget feltételező kapcsolatát a mindentudó
szerző és egyik figurája, fiktív teremtménye közötti összefüggésre cseréli föl. Vagy
még inkább: a szobrász és a megmunkálásra, céltudatos formálásra váró m á r v á n y tömb viszonyára, amennyiben György alakítandó — s ezáltal élményt nyújtó —
dolognak, egy hozzá képest messzemenően a priori eszmény puszta eszközének képzeli Violát. A férfi azonban hamarosan rádöbben arra, hogy a nő: alakíthatatlan,
vagyis — a hűvös józansággal átgondolt törekvéseket meghiúsítva — hitvány nyersanyagnak bizonyul. A „módszeres oktatáshoz" fűzött — eleve problematikus — r e ményeket így végül radikálisan feladja ugyan, de egészen a viszonyuk befejezéséig
elszántan folytatja az immár nyíltan önmagáértvalóvá egyértelműsödő játékot — az
élvezetforrását teljességgel továbbra sem veszítő bizarr és erkölcstelen emberkísérletet.
A valóságot és a poézist burkoltan azonosító szándékokban az intenzív élmények
folytonosan újratermelődő szükséglete rejtezik. A valamennyi jelentékeny műalkotás
kiváltotta katarzis az életben is föllelhető, de fölötte ritkán. György számára viszont
e rendkívüliség volna a természetes. A permanens fölfokozottság igénye pedig csak
kudarcokhoz, meghasonlottsághoz vezethet: a realitás — e vágy tükrében — mindig,
bármilyen társ mellett kiábrándítóan sivárnak fog t ű n n i . . .
„Miért nem vagy istennő?" — Kezdeti nosztalgiáiban György merész, féktelen,
a „veszélyesen élni!" nietzschei követelményét teljesítő istennőnek szeretné látni
Violát. Olyan tökéletes lénynek, aki a vegytiszta vitalitást képviseli, aki a szüntelen
lelkesültség tüzében ég, akit nem béklyóznak az evilágiság lehangoló konvenciói, aki
tehát — mérhetetlen életintenzitásával, nem fakuló, a romló anyagiságon fölülemelkedő szépségével — ú j r a meg ú j r a kielégíthetné a csúcsélmények iránti mohó
vágyakat. S ez az eszmei alapozottságú ábrándozás híven jelzi, hogy György normái, szenvedélyességre sarkalló elvont ideái legalább annyira valóságidegenek, mint
Viola modoros gesztusai.
A férfi ideológiája, mely önkoréin belül a legszigorúbban következetes, jobbára
zárójelbe teszi az erkölcs övezetét, kritériumainak korántsem tulajdonít feltétlen
érvényességet. Választott elvei szerint — végül is — mindent szabad, hiszen az egyedüli hangsúlyos értéket a morális tartalmaitól megfosztott, elvont szépség, a stílus
könnyedsége, eleganciája, az egyén tetteinek formátuma alkotja. Az ember — a nietzschei „Válj önmagaddá!" jegyében — bátran azonosuljon saját énjével: „Nyíltan
kell élni. És ha mégis hazug vagy? Vállald hát a hazugságodat, még a hazugok
istennője lehetsz. Csak a rossz költőknek, a finomkodóknak, a kis hazugoknak nincs
istenük. Azoknak csak egérszaguk van." György szavai — félelmetes ez — egy cseppet sem ironikusak: az ember hazugságai, erkölcstelenségei révén is méltóképp kimagasodhat jellegtelen, megvetendő környezetéből, istenülhet, mivel a végső lényeg
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a mindennapok tűrhetetlen prózaiságának — bármi áron való — meghaladása, függetlenül az eszközök, az út etikai minőségeitől. A „túl jón és rosszon" esztétizmusában a szépség e törekvések összefoglaló címévé válik, a kalokagathia mindenféle
változatát elutasítva. S ne feledjük: György irtózik ugyan Viola hazugságaitól, de a
mélyülő undor kiváltója mindenekelőtt a nő kicsinyessége, lapossága, identitástudatának hiánya. Továbbá: a férfi — szintén „a rossz mítoszának részese" lévén
(Dersi Tamás) — maga sem őszinte, ő is hamisjátékos.
„ . . . nincs rend és nincs értelem" — ez a borzongató alapélmény determinálja
György nézeteit, tetteit és magatartását. Az ember egy kiismerhetetlen, vele szemben közönyös vagy ellenséges, abszurd világba van vetve, melyben — e képtelenségérzet folytonos igazolójaként — minden múlandó, totálisan veszendő, némi vigaszt
kizárólag a tovatűnő pillanat megragadása, élvezése adhat. Íme, ez a szorongás
György enthuziaszta életigenlésének valóságos háttere, elsődleges indítéka. E komor
létszemlélet szükségletei, követelményei nevében buzdítaná Violát gátlástalan felszabadultságra, önfeledtségre, a perc költőiségének megalkotására. A hedonizmus
filozófiájának vállalására. A nő azonban — s férje számára talán ez a legtaszítóbb — úgy viselkedik, mintha a világban a rend és az értelem uralkodna, miként
erre a szekrényben rigorózus szabályossággal feltornyozott ruhaneműk vissza-visszatérő motívuma utal. Ez a nyárspolgári rendeszmény valóban nyomasztó, egyértelműen képmutató. De e kínos pedantéria nem vitatható tartalmatlanságából György
azt a szélsőséges — és hamis — következtetést vonja le, hogy mindenféle rendtevési
kísérlet egyként bornírt és hiábavaló.
Ha a világ, a társadalom eredendően abszurd, akkor a magára hagyatott egyén
azt tesz, amit csak akar, ha nincsenek objektív törvények, akkor az ember a saját
legszubjektívebb szeszélyeinek, futó ötleteinek engedelmeskedve is teremthet szabályokat. A kivételes szerephez jutó játék ezért válhat itt az egyedüli hiteles cselekvési formává, az önki teljesítés kizárólagos útjává. S mivel ebben Viola nem tudott
társ lenni, szükségképp a játék tárgyává kellett alacsonyodnia.
György gondolataiban Viola — a föntebbiek alapján — önállótlan, szabadság
nélküli lényként, émelyítően kisstílű ripacsként elevenedik meg. A nő öngyilkossága
épp azért döbbenti meg, mert e végső tett — messzemenően autonóm, a legtudatosabban eltervezett. S így: először totálisan érthetetlen. A férfinak — minden lehetőséget gondosan áttekintve — amellett kell döntenie: ez a tragikus cselekedet —
őszinte. De akkor mi késztette erre Violát? Vagy megfordítva: korábban miért hazudott mindig? E titkot feszegetve — Dersi Tamás szavaival — György mintha „megsejtene valamit". A fogalmazás óvatossága szerintünk is indokolt, meggyőződésünk
azonban, hogy a szöveg — noha kétségkívül áttételesen — utal e sejtés közelebbi
tartalmára.
A rejtély nyitján töprengő György emlékeiben egy impresszionista hangulatú
t á j képe bukkan föl, ez váltja ki a különös — a föntebbi kérdésekre feleletet
nyújtó — asszociációt: „ahhoz, hogy egy szín éljen, egy másik szín kell, amely fellobbantja. A nyírfák fehér törzsét a fenyők átmelegedő zöldje. A kora tavaszi nap
lángolva tűzött, és a tóparti fák fehér kérge is lángoló rózsaszínűvé vált. Ez lett
volna Viola titka?" — A metafora sugallatai szerint tehát az ember konkrét tulajdonságai a szűkebb-tágabb környezet által teremtett feltételektől is függenek, karakterének minőségét a külső és belső adottságok együttese határozza meg. Még az elrendeltetésszerűen uralkodóknak vélt vonásai sem fatálisan állandóak, mert ezek
sem elszigetelten léteznek. S ebből fakadóan: lehet, hogy az erkölcsileg megsemmisülő Viola sem volt a hitványságra, a kiábrándító züllésre predesztinálva, és talán
mássá válhatott volna, ha házasságát nem a kegyetlen, cinikus játék, a kiteljesedett
antihumánum elvei irányítják — kezdettől fogva. Györgynek be kell látnia: egykori felesége mégsem akarattalan tárgy, azaz nem puszta eszköznek, hanem inkább
célnak kellett volna tekinteni. Idomítás helyett — valóban nevelni. Mert az őszinteség, a tisztább élet vágya, miként Viola öngyilkossága mutatja, még a legreménytelenebbül hipokritának tűnő emberből sem veszhet ki. A bizonytalanságot, az asz31

szociációban megbúvó határozatlanságot elsősorban az okozza, hogy ezek a fölismerések a férfi eddigi — önnön rideg, kétségbevonhatatlannak tetsző fensőbbrendűségére alapozott — nézeteivel gyökeres ellentétben vannak. De emellett az utólagosság
el nem hárítható hipotsíikussága is kizárja az egyértelműséget: immár csak sejteni
lehet, milyen lett volna Viola magatartása, ha György eleve más szemlélet jegyében
alakítja kapcsolatukat. A fölébredő kétely, a lelkiismeret-furdalás tehát feltétlenül
indokolt, hiszen György — alternatívát nem látván — mindössze azt a szélsőséges
verziót vitte maradéktalan következetességgel végig, hogy felesége eredendően, végzetszerűen méltatlan az emberségre, a melegségre, az odaadó kötődésre. Bizonyosan
sohasem fogja megtudni: mennyiben tévedett a nő megítélésében. De az tény: a
másikat megértve nevelő, szeretetet adó és igénylő humánum útját valójában kellő
próbák nélkül minősítette járhatatlannak. Sőt, hisztérikusan önző nézetei ezen út
puszta létét is tagadták. Mindezt György nem tisztázhatja ilyen radikalizmussal, önkritikája — nem haladván meg világképének erőterét — csak töredékes lehet, korábbi magabiztossága azonban megrendül. A kísérletezés jogosságának szilárd hitét
ezért válthatja föl a Viola iránti tétova részvét, s noha igen halványan: a s a j á t
felelősség tudata. Mert mindenekelőtt ő lett volna hivatott arra, hogy Viola számára
a „másik szín" esélyét megadja. Mulasztása, vétkessége — ennyiben — vitathatatlan.
A múlt kavargó örvénye ezért tekint vissza r á . . .
Viola alakját mindvégig György szemével látjuk, az ő torz eszményeinek fénytöréseiben, ítéletei tehát — miként ezt végső elbizonytalanodása jelzi — aligha hitelesek. Egészükben legalábbis: semmiképp sem. (Illés Endre eddigi pályájáról írott
kismonográfiájában Dersi Tamás is arra int, hogy a férfi véleményével nem azonosulhatunk teljességgel.) Ezt figyelembe véve, a nő valóságos gyarlósága — kezdetben — feltehetően kisebb, mint amekkorának György mutatja. Az apróbb-nagyobb
hazugságok állandósulása, majd a meghökkentő lopássorozat részben a férfi hatását
tükrözi. Mert a mindent lehet veszélyes ideológiája, a játékra és a kíváncsiságra
összpontosított életfilozófia okvetlenül szerepet kap a szellemileg fölötte vértezetlen
Viola tudatának deformálásában, hiszen György elvei objektíve alkalmasak mindenféle erkölcstelen hajlam fölszabadítására, a végletes gátlástalanság tökéletes igazolására. Illés Endre — hangsúlyozzuk — távolról sem menti föl a nőt, akit ezek után
is súlyosan gyenge jellemű embernek — így a negatív hatások kedvező alanyának — kell tekintenünk.
Dersi Tamás elgondolkodtató véleménye szerint a kisregény „történelmi-társadalmi motivációja elnagyolt. A Viola egyénisége és családjának atmoszférája közötti
szoros, közvetlen összefüggés aligha elfogadható. Ha pedig a meghatározottság mechanikus változatát elvetjük, ezen túl valami sejtelmes rosszal gyaníthatunk. A t á r sadalmi hatások és kölcsönhatások bonyolult hálózata helyett a jellem és a lélek
torzulásainak megtervezett képlete elé kerülünk." E következtetéssor azonban
— számunkra — korántsem meggyőző. Mert úgy véljük, a mű — a választott életkör ábrázolásának szükségleteihez és lehetőségeihez szabottan — nagyon is világosan kirajzolja a megelevenített kapcsolat problematikusságának, karakteradó sajátosságainak nélkülözhetetlen szociológiai hátterét: a polgári értelmiség világát. S e
több arcú réteg emberi lényegének, pusztító és önveszejtő szorongásainak, morális
talajvesztésének árnyalt kifejezése itt — tehát az Illés Endre által követett elbeszélői
módszer immanens törvényeit, esélyeit tekintve — valójában nem igényli a részletezőbb környezetrajzot, a tágabb horizontú, közvetlenül bemutatott társadalomképet,
az ilyen értelemben vett motivációt. Nem, mert a középponti alakok — és a mellékszereplők — eszméi, törekvései, erkölcsi sajátosságai, fő magatartásjegyei feltétlen
egyértelműséggel fölidézik a fogantató társadalmi bázis uralkodó viszonyait, specifikus életminőségeit, jellegzetes erkölcsi normáit.
A Hamisjátékosok mozaikokból szőtt, a sűrítő-kiemelő emlékezés szabályait érvényesítő cselekménye tehát a polgári értelmiség két változatát tárja elénk: a m ű vészként is alapvetően nyárspolgári beidegződöttségűt Viola figurájában, és a nietzschei eszmények bűvkörében élő, a világ vélt irrationalitását ördögies tervszerűség32

gel ellensúlyozó, a riasztó ürességet a féktelen élvezet és az elvont szépség filozófiájával kompenzáló szellemi arisztokrata típusát György alakjában. E kettő, jóllehet
számos ponton mereven kizárja egymást, mégis szorosan összetartozik. A violák
lelketlen rendmániájának mélyén végeredményben ugyanaz a félelmetes káosz kavarog, mint a györgyök kétségbeejtő létélményeiben. A felszínen radikálisan elutasítják ugyan az utóbbiak „rendetlen" pillanatkultuszát, a spontaneitás mítoszát, de
eközben ösztönösen vonzódnak is hozzá: korántsem véletlen, hogy a nő sokáig
szinte görcsösen próbál idomulni férjének „játékos" igényeihez, persze a maga szintjén értelmezve őket. Az emberkísérletek démonikus lovagjai viszont csak a violákkal szemben igazolhatják ismét és ismét önnön dédelgetett fensőbbrendűségüket.
S a biedermeier ízlésű rendszeretet úgyszólván bármikor átcsaphat a legvégletesebb
anarchia vállalásába; az élet teljes értelmetlenségét hirdető, kegyetlen játékokat kitervelő György pedig — környezete szemében — tökéletes gentlemannek, mintaszerű hivatalnoknak tűnhet. A férfi gondolatai, ötletei, vagy Viola gesztusai kétségkívül „sejtelmesek" (Dersi Tamás), hiszen alapjukat az ember, a világ irracionalitásának, megismerhetetlenségének középponti szerepű — tudatosan vállalt vagy ösztönösen követett — élménye képezi. De a kisregény nekünk címzett üzenetei már
távolról sem rejtélyesek. Az ábrázolásmódot uraló lélekelemzés — a mű valódi jelentőségének lényegi forrásaként — Viola és György széthulló intim kapcsolatában
egy meghasonlott társadalmi réteg súlyos, saját alapjairól meghaladhatatlan antinómiáit mutatja föl. A Hamisjátékosok
szerzője az elemi humánum egyetemes normái
szellemében tiltakozik mindenféle emberkísérlet, az öntudatlan eszközlét, a hazugság valamennyi formája ellen. Ama eszmények fedezetében, melyek leghívebben
talán a Történet a szerelemről és a halálról című elbeszélésben teljesednek ki.
A tisztességre intő környezetben az intenzív szerelem, a feltétlen és tartalmas kötődés édenné varázsolhatja a létet, s még a halál rettenetét is enyhítheti. Aligha merő
véletlen, hogy Illés Endre életműkiadásának A tövisszúró című kötetében a Hamisjátékosok után — eszméitető hatású ellenpontként — a Történet következik...
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