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AZ ENCIKLOPÉDIA ÉS A HOMOKKÖNYV

“Részint a lexikonoknak köszönhetjük a társadalomban immár
általánosan elterjedt fölvilágosultságot”, olvasható a Nagy Francia
Enciklopédia bevezetésében, amely valamivel késõbb azzal foly-
tatódik, hogy egy teljes és átfogó leírás létrehozásához “meg kellett
jelölnünk a természet alkotó és az embereket érdeklõ lények távoli
vagy közeli kapcsolatait; a gyökerek és az ágak szövevénye révén meg
kellett mutatnunk, hogy lehetetlen jól megismernünk az egésznek
néhány részletét, ha nem emelkedünk sok más részhez”. És így tovább
egészen addig bezárólag, hogy a korábban megjelent enciklopédiákon
“bár nem érzõdik... átfogó lángelme, legalább munkáról és ismeretekrõl
tanúskodnak” még akkor is, ha ezen vállalkozás idején már
mérhetetlenül több tudás állt az emberiség rendelkezésére, mint
korábban bármikor. Elvégre mostanra megjelent az “igazi filozófia”,
a “végtelen mindenség mértana” meg a kísérleti fizika...

Ám az Enciklopédia megértése – állítja D’ Alembert még mindig a
bevezetésben – ennek ellenére sem kíván elõzetes ismereteket, és ez
nagy elõnye. Mint ahogyan az is, hogy képes helyettesíteni a “mûvelt
ember” könyvtárát – még ha a tudósét nem is váltja ki. Persze éppen
elég merész elképzelés ez is a teljes emberi tudást legalább egy bizonyos
szinten felölelõ Könyvrõl, és innentõl két irányba indulhatunk
tovább: vagy arra, amerre Borges is; vagy pedig az ellenkezõbe.

AZ ÁRNYÉK, A MÚLT ÉS A

LEHETSÉGES

Galantai Zoltán jegyzetei Borges világairól
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Borges legalább kétszer foglalkozott a témával: közülük a Bábeli
könyvtár a közismertebb. Ebben egy olyan világot ír le, ahol hatszög
alakú szobák sora húzódik beláthatatlan távolságokba, és eközben
“minden hatszög minden falának öt polc felel meg; minden polcon
harminckét azonos nagyságú könyv, minden könyv négyszáztíz oldalas,
minden oldalon negyven sor, minden sorban mintegy nyolcvan fekete
betû... [és] az ortográfiai jelek száma huszonöt”. És mivel mindegyik itt
található könyv mindegyik másiktól különbözik, kiszámítható, hogy a
filozófus Quine kifejezésével élve valóban “hipercsillagászati
számosságú” különbözõ példány kell, hogy legyen belõlük: mintegy 100
az 1 milliomodikon, és ha valaki elég ideig keresni, akkor meg fogja
találni például a saját életrajzát is minden létezõ és nem létezõ nyelven,
illetve ezeknek minden lehetséges hamisítást, ferdítést, félreértést, elírást
és hazugságot tartalmazó verzióját is.

Ehhez viszonyítva a Francia Enciklopédia egyáltalán nem tûnik
különösebben átfogónak vagy nagyra törõnek.

Ráadásul ott van a szintén Borges által írt Homokkönyv is. Ez azzal
kezdõdik, hogy “a vonal végtelen számú pontból áll, a sík rengeteg
vonalból, a térfogat a síkok végtelenjébõl”, és ez segít ha megérteni
nem is, de legalább értelmezni azt a könyvet, amelynek a történet
szerint végtelen számú lapja van, és ahol két lap között mindig ott van
egy harmadik is (és azért hívják Homokkönyvnek, mert “sem [ennek]
a könyvnek, sem a homoknak nincs se eleje, se vége”, mondja Borges).
Ennek megfelelõen viszont nem szenved a Bábeli Könyvtárra érvényes
korlátozásoktól sem: egy ebben szereplõ életrajz bármilyen (akár
végtelenül) hosszú is lehet, mint ahogy azok lehetnek a különbözõ
létezõ vagy nem létezõ nyelveken írott, különbözõ módokon hamis,
téves és hazug verziói is. Itt már nem 100 az egymilliomodikon verzió
van, hanem tényleg a szó szoros értelemben végtelenül sok, és ezen a
ponton akár a Francia Enciklopédia is az eszünkbe juthat, amely olyan
büszkén említi a végtelen mennyiségek mértanának a megismerését,
és amely mégsem elég a Homokkönyv teljes és mindent felölelõ
tudásának az eléréshez. Az ilyesmi ugyanis legfeljebb egy Borges-
novellában lehetséges (ahol lehetséges a Homokkönyv is).

Úgyhogy érdemesebb a másik irányba indulnunk: a Borgeshez
hasonlóan a mágikus realizmus módszereivel dolgozó Milorad Pavic
Kazár szótára például már csupán az állítólag valaha létezõ eredeti
szótárnak “csak a morzsáit” tartalmazza, “miként az álomból is csupán
a szem káprázata marad”, de már az állítólagos eredeti Lexicon Cosri
sem vállalkozott többre, mint arra, hogy “azoknak a személyiségeknek
az életrajz-kódexe” legyen, “akik bármilyen módon megmutatkoztak,
ha futólag is, a kazár birodalom egén”. De a Francia Enciklopédiával
ellentétben még ez az állítólagos eredeti sem foglalkozott a növény-
vagy az állatvilág, a dugókészítés vagy a kémiai laboratórium, a takács-
szövõszék vagy a méhészkedés leírásával meg a korpuszkularitás, az
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építészet és az érzetek mibenlétének meghatározásával. És a módszert
tekintve hasonlóan a töredékességen alapul bármilyen írásmû: ez is
ugyanúgy, mint akár a leghosszabb regény.

 

TLÖN

 
Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius címû novellájában elmondja,

hogy miként bukkan rá az 1917-es Anglo-American Cyclopediában,
amely csupán a “szó szerinti és ráadásul ügyetlen utánnyomása” lenne
az 1902-es Encyclopaedia Britannicának”, egy képzeletbeli világról
szóló rövid összefoglalóra az Uppsala szócikk után a XLVI. kötet
legvégén. Ez a kötet a többi, forgalomban lévõ példánytól eltérõen 917
helyett 921 oldalból állt, írja Borges, és egy Alan White nevû amerikai
filozófus azóta nem csupán azt mutatta ki, hogy ha az Uqbar szócikk
nem is, de a Cyclopaedia – ellentétben az általános meggyõzõdéssel –
azért valóban létezett. hanem azt is, hogy Borges állításával ellentében
nem a tizedik, hanem a kilencedik Encyclopaedia Britannica kiadás
utánzata volt, és ennek megfelelõen nem az volt a gerincén olvasható,
hogy “TOR-UPS” (ahogyan Borges állítja), hanem az, hogy “TOT-
UPS”. De ennek ellenére is UPSALA szócikkel ért véget a 917. oldalon,
és a következõ kötet ismét csak a borgesi leírással összhangban tényleg
az Ural-altáji nyelveket tárgyaló szócikkel kezdõdött.

Viszont az Encyclopaedia Britannicának a novellában szereplõ
tizedik kiadása a valóságban tartalmaz egy olyan szócikket is, amely a
szintén nagyon is valóságos Cyclopaediában nincs benne, és amely
Urt, “az egyik legfontosabb korai babilóniai várost” mutatja be.
Innentõl nem nehéz észrevenni bizonyos párhuzamokat. Egyfelõl
azt, hogy mint ahogy a valóságban az egyik kötetbõl hiányzik egy
szócikk, a novella szerint a másik kötetben egy betoldás van. Másfelõl
az Uqbarról szóló leírásban említett létezõ helynevek: Khorasszán,
Örményország, Erzerum Szmerdisz, a szélhámos varázsló és perzsa
király említésével Borges nagyjából el is helyezi a valós világ térképén
a képzeletbeli Uqbart. Ugyanekkor a novella szerint “Hume egyszer s
mindenkorra megállapította Berkeley érveirõl, hogy a legcsekélyebb
ellenvetést se tûrik, de a legcsekélyebb meggyõzõ erõ sincs bennük. A
Földre vonatkozóan teljességgel érvényes ez a vélemény, de Tlönben
teljességgel hamis”, állítja Borges, és ebbõl a szempontból ez a
képzeletbeli világ ugyanúgy az ellentéte a valóságosnak, mint ahogyan
Tlönt, illetve a Tlönrõl szóló szócikket tekintve az “eredeti”
Encyclopaedia Britannica meg az “ügyetlen utánnyomás” is egymás
ellentétei.

Nem folytatom. A lényeg mindenképpen az, hogy “az uqbari
irodalom fantasztikus jellegû, és... eposzai, legendái sose a valóságról
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szólnak, hanem két képzeletbeli tartományról, Mledzsanszról és
Tlönrõl”. Vagyis Tlön – Mledzsansszal [Mlejnas] együtt – csupán egy
képzeletbeli hely lakosai által megalkotott fikcióban létezik. És hogy
még bonyolultabb legyen a helyzet, bár itt még két képzeletbeli
tartományt említ a szöveg, innentõl kezdve csupán Tlönrõl
olvashatunk: az ottaniak vallásáról, filozófiájáról, az általuk beszélt
nyelvek sajátosságairól; az átlátszó tigrisekrõl meg a vértornyokról és
végül arról is, hogy különbözõ országokban kezdtek tlöni tárgyak
feltünedezni azt követõen, hogy a Nashville-i könyvtárban elõkerült
a Tlöni Elsõ Lexikon negyven kötete. Aminek nem csupán az lett az
eredménye, hogy “a valóság... szinte nyomban engedni kezdett, és
nem is egy ponton”, hanem az is, hogy Mledzsanszról viszont mintha
mindenki elfeledkezett volna Borgest is beleértve, aki a novella címébe
sem vette bele. Az általam ismert szakirodalom sem foglalkozik vele.

Eames Demetrios amerikai képzõmûvész a “három dimenziós
történetmesélés” nyújtotta lehetõségeket kihasználva azt “térképezi
fel”, hogy a Kcymaerxthaere nevû képzeletbeli világ hol érintkezik a
miénkkel. Én viszont annak a feltérképezésére készülök, hogy miként
érintkezik a tlöni valóság a miénkkel; milyen tárgyak, történetek,
emlékek, jegyzetek, töredékek szivárogtak át. Maga Borges is említ a
fentebbi negyven kötet mellett egy, a tlöni ábécé betûivel díszített
iránytût meg egy apró, fényes fémkúpot mindössze akkora átmérõvel,
“mint egy játékkocka éle”, tehát miért is ne folytatnám ezt a játékot.
Méghozzá annyira komolyan véve, amennyire csak lehet, és elkezdem
felkutatni az eredetileg Tlönbõl származó dolgokat: erõs a gyanúm
például, hogy Borges a Képzelt lények könyvében valójában egyes
ottani állatokat is leír. És minden bizonnyal vannak olyan tárgyak is,
amelyek közvetlenül onnét származnak. Az elsõ ilyen szerintem a
jelenleg a Yale ritka könyv gyûjteményében MS 408-as jelzettel
nyilvántartott Voyninch-kézirat, hiszen mi más is magyarázhatná,
hogy ilyen tökéletesen megfejthetetlen és idegen a számunkra.

 

UQBARI SZÖRNYEK

 
 Borges azt írja a Képzelt lények könyve elõszavában a valós

állatkertet összevetve azzal, amelyben a képzeletbeliek találhatóak,
hogy “ennek a másodiknak... elvileg népesebbnek kellene lennie, mint
az elsõnek, hiszen egy-egy szörny tulajdonképpen több valóságos lény
összekapcsolása, a kombinatorika lehetõségei pedig végtelenek...
csakhogy más az igazság; szörnyalakjaink – Istennek hála – eleve
holtan jönnének a világra”, mivel csupán “elenyészõ részük mozgatja
meg a képzeletet”. Késõbb pedig annyit tesz hozzá, hogy ha komolyan
venné a címet, akkor Hamlet dán királyfi mellett a pontot, a kockát és



98

az isten fogalmát is fel kellene sorolnia a képzelt lényeket tárgyalva –
de persze nem teszi.

Az uqbari képzelt lények könyve esetében kissé más a helyzet, és ez
minden bizonnyal arra vezethetõ vissza, hogy az uqbariak felfogása
meglehetõsen különbözik a miénktõl, még ha emberek is abban a
biológiai értelemben, hogy emberi fejük, szemük és nemzõszerveik
vannak (azért éppen ezt a hármat említem, mert az uqbari kánon is
elegendõnek tartja ezt a három dolgot kiemelni, amikor azzal a kérdéssel
foglalkozik, hogy mitõl ember valaki). Vagyis miként arra egy helyütt
Borges is rámutatott – hozzávetõleg annyira emberek, mint Ádám és
Éva volt vagy éppen az elkárhozott lelkek. Viszont a velünk való
hasonlóságaik ellenére sem fogadják például el a dualizmust: számukra
a dolgok egyáltalán nem olyan egyértelmûek, mint nekünk. Szent
könyvükben a Biblia almájához hasonlóan szerepel például egy
fantasztikus gyümölcs, ám ennek attól függõen változik a hatása, hogy
ki eszik belõle és mikor. És hasonlóképpen: valószínûleg az sem lenne
világos a számukra, hogy miért kell az embert ellentétpárokban leírni.
Õk ugyanis meg vannak róla gyõzõdve, hogy miként az újszülött meg az
aggastyán, ugyanúgy például a férfi és a nõ között is számtalan átmenet
létezik; és szeretik a test-lélek kérdést hasonlóképpen egy kontinuum
mentén elképzelni (és ez, biztos vagyok benne, hogy Borgesnek tetszene).
Egy eretnek, ám meglepõen népszerû szektájuk pedig a test és lélek
szembeállítás helyett egy olyan hármasságot használ, amelyben sem a
testnek, sem a léleknek nincs helye (és helyette az árnyékot, a múltat és
a lehetségest tartják a fõ összetevõknek). Ezt a felfogást igencsak nehéz
lenne anélkül részletesebben is ismertetni, hogy közben bele ne
bonyolódnánk az uqbari teológusok legfeljebb a témával foglalkozó
szakértõk számára érdekfeszítõ vitáiba. Úgyhogy ehelyett térjünk is rá
inkább az ottani képzelt lényekre még akkor is, ha valójában a
képzeletbeliség kategóriája az ottaniak számára – miként az eddigiek
alapján már sejthetõ – korántsem a valóságtól olyan jól elkülönülõ
kategória, mint akár még Borgesnél is, aki úgy vélte, hogy a lehetséges
(vagy legalábbis elképzelhetõ) szörnyekrõl elmondható, hogy “csupán
elenyészõ részük mozgatja meg az emberi képzeletet”.

Bár a Képzelt lények könyvében is szerepelnek különös
teremtmények: a peritonok például félig szarvasok és félig madarak –
és napsütésben emberi árnyékot vetnek. Az uqbariak azonban ennél
sokkal különösebb lényeket is ismernek, és beszámolnak például egy
uralkodójukról, akinek az árnyéka az Anud volt: ez a mitikus szörny
azért élte túl a Vízözönt, mert éppen olyan mélyen aludt, hogy semmit
sem tudott arról, hogy mi történik a való világban. Mint ahogy arról az
apró, szivárványszínû halról sem, amely egész idõ alatt körülötte
keringve szólongatta, és amely a fentebbi eretnek szekta szerint
valójában a része: ugyanúgy hosszá tartozik, mint az alvás közben
szorosan lezárt szemei.
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Egy másik eretnek szekta szerint egyenesen õ álmodja még mindig
magát Uqbart is az uralkodóval együtt; Tlönt és Mlejnast azonban,
amelyek az uqbariak által elképzelt helyek, nem. És ismert az a
hagyomány is, mely szerint ezen két utóbbi országban (kontinensen,
világban – kinek hogyan tetszik) is található egy-egy alvó szörnyeteg,
és mindegyik a másikat álmodja – és persze ha csupán egyetlen
pillanatra felriadna valamelyikük, akkor megszakadna a létezés gyûrûje,
és az ébredés nem az öntudatra, hanem a halálra ébredés lenne.
Eközben pedig némely fõvárosi tudósok azt is elképzelhetõnek tartják,
hogy nem is csak három, hanem 137 vagy éppen végtelenül sok világ
létezik ugyanannyi, a másik valóságáról álmodó szörnnyel. És végül a
krónikák tudnak egy olyan királyról, akinek a létének ugyanúgy a
része volt egy szám (talán a 137-es), mint ahogy az árnyékunk is hozzánk
tartozik (noha sem nem a testünk, sem nem a lelkünk), vagy éppen egy
másik  uralkodónak az Anud.

Ami egyben rávilágít az uqbari szörnyek (és ezen keresztül az uqbari
gondolkodás) azon sajátosságára is, hogy nem csak azonos kategóriába
tartozó dolgok kapcsolódhatnak össze – és innentõl kezdve az egész
borgesi bestiárium meglehetõsen szegényesnek tûnhet a számunkra,
hiszen az abban szereplõ lények mindössze egyfajta biológiai
kombinatorikus játék eredményei. Uqbarban azonban semmi akadálya
sincs annak, hogy egy szörny ne csupán emberarcú és bikatestû legyen
(vagy éppen fordítva, mint ahogy Dante képzelte a minotauroszt),
hanem összeállhat egy emberbõl, egy, a bolygók látszólag
megjósolhatatlan  mozgására vonatkozó számításból meg egy
különleges, szintén a fantasztikum világába tartozó gyümölcs ízébõl.
Vagy összeállhat egy, az uqbari központi könyvtár gyûjteményében
található könyv apokrif Özönvíz-leírásából meg egy olyan, apró,
szivárványszínû halból, amely száz évenként egyszer szólal meg, de
aki végighallgatja a szavait, az meghal vagy megbolondul, és így
legfeljebb találgathatunk azzal kapcsolatban, hogy mirõl beszél.

Vagy egy metafizikai fogalomból (mondjuk az istenhitbõl, a jóságból,
a kötelességbõl) és annak a korsónak az árnyékából, amelybe az
Özönvíz elvonultakor a maradék vizet felfogták, hogy legyen mivel
locsolgatni az alvó Anud bõrét, és az így ne száradjon ki, és a szörny ne
ébredjen fel a fájdalomra, és így tovább.

Borges egyik kedvenc költõje, Milton azt írja az Elveszett
paradicsomban, hogy a fénykoronát viselõ Halál teste egybeolvad az
árnyékával. Az uqbari felfogás szerint ebben semmi csodálatos sincs:
inkább az lenne a meglepõ, ha nem így történne. Viszont abból a
világból nézve, ahol az Anud ugyanúgy hozzátartozik a
mindennapokhoz, mint nálunk az ember árnyéka a tûzõ napon, a mi
valóságunk látszik nagyon is különösnek.


