
lebeg. Talán Artemisz férfi megfele-
lõi õk, akik az erõsebbik nem termé-
kenységét hivatottak óvni, vagyis a
szellemi alkotásért felelõsek. A szel-
lemi alkotásért, mely Canetti számá-
ra olyan volt, mint a levegõvétel. 

Fáradhatatlanul vibráló elméje
minden olvasmányélményére vagy
õt ért ingerre olyan hevesen
reagált ugyanis, mint az ecet
a sütõporra. Az utókor nagy
szerencséjére ezekrõl a gon-
dolatviharokról gondos �me-
teorológiai� dokumentáció
készült, vagyis Canetti szinte
teljes eszmei kincse megtalál-
ható feljegyzésként ebben a
munkanaplóban.

A szenvedélyes túlzásairól híres
Canetti maga így ír a feljegyzésrõl
mint mûfajról: �Az a jó a feljegyzé-
sekben, hogy mentesek minden szá-
mítástól. Villámgyorsak, annyi ide-
jük sincs, hogy a fej, amelyben meg-
születtek, megkérdezhetné tõlük,
mire is volnának jók tulajdonkép-
pen.� Vagyis a nagy íróalak gondola-
tai kontrollálatlanul, zabolátlanul,
szinte a penna forgatása nélkül ke-
rültek rögzítésre, és ez a szövegek-
nek sajátos ízt ad.

Aforisztikus hümmögések ke-
verednek itt mitologikus eszmefut-
tatásokkal, filozofikus mondat-tû-
zijátékokkal, pszichologizáló sze-
mélyiségtérképekkel, dráma- vagy
filmötletekkel, regénycsírákkal és
versbimbókkal.

Egy-két mondat líraiságát külön
kiemelném. Hiszen Canetti varázsa
ebben rejlik igazán: egy Nobel-díjas
tudós színvonalán ír, egy tanulatlan
költõ gyermeki érzékenységével. Ta-
lán ezért is esünk gyakran kísértésbe
a könyv olvasása közben, hogy föld-
re rogyva fejet hajtsunk, majd a por-

ban talált bogárkával önfe-
ledten eljátsszunk. De hogy
mire is gondolok valójában,
jól illusztrálja ez a néhány
mondat: �Az ember összes
természetes nyílása mint
seb.� Vagy: �Ott a halottak
felhõkben élnek tovább, és
esõ képében termékenyítik
meg az asszonyokat.� És ez

is gyönyörû: �A csillagképeket ta-
nácsnak szánták, de senki sem értet-
te meg õket.� De a kedvencem talán
ez a rövid a gondolat: �Megtapogat-
ni az eget.�

Canetti feljegyzései tényleg iga-
zi kincsek. Hogy ezek a drága porté-
kák az õket megilletõ helyre kerül-
nek-e, csakis az olvasó aktivitásán
múlik. Hogy hajlandó-e elõdeivel �
úgy, mint Canetti � állandó szellemi
dialógus folytatására, vagy mentális
hallgatásával örök csendbe kénysze-
ríti ezt a zseniális írót. 

FINY PETRA

(Fordította Halasi Zoltán, 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2006, 
376 oldal, 1800 Ft)
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dõlt, senki többet, / Összegezvén az
eredményt!�

A végére hagytam azt, ami a leg-
nagyobb hatást gyakorolta rám a kö-
tet olvasása közben, vagyis az illuszt-
rátor munkáját. Szomorúan kell
megjegyeznem, hogy bizonyos ki-
adók hajlamosak másodrangú kér-
désként kezelni a verseket dekoráló
képek ügyét, ami gyakran vezet bár-
gyú, gyermekbutító, giccsesen édes-
kedõ illusztrációkhoz, vagyis képi
gügyögéshez. Takács Mari ezzel
szemben komolyan veszi a gyereke-

ket: úgy fest nekik szeretetteljes és
humoros jeleneteket, hogy közben
lehetõséget hagy a továbbgondolás-
ra, továbbképzelésre. Tehát míg a
könyv költõi a gyermekek verbális
fejlõdését szolgálják, addig Takács
Mari száz százalékosan teljesíti saját
feladatát, ami nem más, mint széle-
síteni-színesíteni a következõ gene-
ráció vizuális kultúráját. 

FINY PETRA

(Csimota Könyvkiadó � Pozsonyi Pagony,
Budapest, 2005, 160 oldal, 2590 Ft)
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ELIAS CANETTI:

FFeelljjeeggyyzzéésseekk

Õszintén be kell vallanom, hogy a
borító miatt vettem le a mûvet a
polcról a boltban. Magritte festmé-
nyei közül választani könyvillusztrá-
ciót, melyek maguk is a költészet és
szimbolizmus rejtélyes szövevényét
vagy inkább vásznát adják, már ön-
magában kedvcsináló elképzelés,
gondoltam, miközben a könyv lap-
jai közé kukkantottam.

A kép és a tartalom sajátosan
egymásra rímelõ viszonyáról nem is
beszélve. A két keménykalapos férfi,
akik Magritte szemében nem má-
sok, mint két Átlag Úr, elsõ ránézés-
re ugyanolyan hétköznapi emberek,
mint Canetti. Elképzelhetõ, hogy õk
is egy íróasztal mögött töltik életük
nagy részét, és látszólagos esemény-
telenségben telnek napjaik. Bár, ha
jobban megvizsgáljuk õket, valami
különleges attribútummal mégis-
csak bírnak. Mindkettejük kemény-
kalapos feje felett egy-egy holdkaréj


