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1. Pozíció 
William Gibson Neurománcát már többen kapcsolatba hozták a dekonstrukcióval mint a jól 
különválasztható és megszokott irányok felforgatásával, de egyetlen elemzés sem jut el addig, 
hogy magát a szöveget mint egyetlen dekonstruktív aktust tekintse. Veronica Hollinger ugyan 
megjegyzi, hogy a cyberpunk „tárgyát különféle módon dekonstruálja”,2 sőt, azt is elismeri, hogy a 
kibernetikus dekonstrukció William Gibson Neurománcával kezdődött, ám a szöveg dekonstruktív 
jellegének feltárásában megmarad a felszínen. Jelen dolgozat átfogóbb képet kíván adni a nyugati 
kultúrának arról a  dekonstruktív kritikájáról és felfogásáról, amit Neurománc cím alatt ismerünk. 
Gibson regénye ugyanis végrehajtja a nyugati kultúrát felépítő oppozíciópárok legfőbbjeinek 
szisztematikus felforgatását. Felforgatás alatt nem megfordítást, nem egyszerű helycserét értek, 
hanem a bináris rendszer erőszakos és csonkító aspektusának felmutatását. Annak feltárását, hogy 
ezek a „kettősségek” valójában jóval bonyolultabban és sokrétűbben strukturálódnak, semmint, 
hogy két szemben álló kategóriaként gondolhatnánk rájuk. Az elemzés során Veronica Hollinger 
fent említett tanulmánya fog viszonyítási pontként szolgálni, mint olyan dolgozat, amely kijelölt 
egy helyet a Neurománcnak az „antihumanista”-felforgató irodalmi művek sorában. 

A Neurománc mint a dekonstrukció irodalmi allegóriája tehát e dolgozat témája. Egyfelől a 
dichotomikus rend (ember-természet, ember-isten, ember-gép, természet-technika stb.) 
szubverziójának és dekonstrukciójának bemutatását tartalmazza az olvasat, másfelől legitimálja a 
szövegnek Case megváltástörténeteként való interpretációját. Ez a két olvasási szempont – a 
későbbiek során világossá válik – valójában nem különül el egymástól, hanem nagyon is 
összefügg. 

A szövegvizsgálat három, egymással összefüggő szinten valósul meg. Egyrészt a tropikus 
szinten, vagyis a szövegben jelenlévő szóképek összehasonlításával, elemzésével és az általuk 
alkotott mintázat felrajzolásával. Másodsorban a cselekmény szintjén, vagyis az akció sajátos 
elemeinek értelmezése során. Harmadsorban a szövegértelmezés a narráció szintjének 
vizsgálatával valósul meg, vagyis a nyelvhasználat olyan regiszterének figyelembevételével, mely 
sajátos módon foglalja magába a szövegdimenzió másik két tagját. Narráción – Edward Branigan 
nyomán3 – az események bemutatásának módszerét, hogyanját értem, vagyis világosan elkülönül 
tőle az, amiről beszél – a regényvilágban végbemenő történések. 

A regényben megfigyelhető dekonstruktív aktusok hordozói mozaikszerűen szóródnak szét, 
töredékesek, nem alkotnak koherens, lezárt alakzatot. Disszeminációjuk – praktikus 
szempontokból – nehezíti az elemzés megvalósítását, viszont – mint egy kicsinyítő tükör – 
„igazoló” gesztussal is bír. 

Az interpretáció első lépéseként tekintsük át a cyberpunk zsáner legfőbb jellegzetességeit. 

 

                                                 
1 A tanulmány „Pozíció és Az emberek (és a) gépek” című fejezetei korábban már megjelentek az Opus 2011. év 2. 
számában „Az emberek (és a) gépek” címen. Mindkét tanulmány csak része egy korábbi, teljes egészében nem 
publikált dolgozatnak. 
2 Veronica Hollinger: „Kibernetikus dekonstrukció: Cyberpunk és posztmodernizmus”, ford.:Elekes Dóra, in Prae – 
Irodalmi Folyóirat, 1999. 1-2. szám 
3 Edward Branigan: „Narráció”, ford.: Füzi Izabella, in Vizuális és irodalmi narráció – Szöveggyűjtemény, szerk.: Füzi 
Izabella, Szeged, 2006. http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/branigan/index.html elérés: 
2013. 03.20. 

http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/branigan/index.html
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2. Cyberpunk 
 

„I’m not a human, or machine, 
Just somethin’ in between.” 

-Lovin’ Every Minute Of It 
 

„Got the chips and enhancements 
Got the Attitude right 

Got the Metal beneath my skin 
I’m chipin’ in…” 

- „Johnny Silverhand” 

 
 

A cyberpunk elnevezés két szó szervetlen összetételéből keletkezett. A cyber a kibernetika 
fogalmából, melynek – a műfaj szempontjából – az emberi hús és a gép fúziója a legfontosabb 
aspektusa. Illetve a punk – „a korai ’80-as évek rockzenei irányzatához tartozik, amely nihilisztikus 
formában éltette az erőszakot, illetve a társadalom elleni lázadást”4. (A ’cyber’ szó etimológiáját és 
a szóösszetétel jelentésmezőit lásd Timothy Leary tanulmányát.)5 A ’cyberpunk’ szóban tehát a 
csúcstechnika és valami artikulálatlan szabadságvágy olvad össze. 

A kifejezés „először a korai nyolcvanas években, az Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine-ban 
bukkant fel”6 Kömlődi Ferenc szerint más források azt állítják, hogy a név Bruce Bethke Cyberpunk 
című novellájából ered7, amit maga Bruce Bethke is készséggel elismer többek között a The 
Etimology of „Cyberpunk”8 című esszéjében. 

A műfaj alapvető ismertetőjegyének a stílust szokták megnevezni, mely azonban nehezen 
megfogható és a legritkábban állandó tényező. Lényegi vonása inkább „az egyszerre lázas és 
szorongó vonzalom a technika vívmányai és az emberi létezésre gyakorolt közvetlen – azaz: 
közvetítetlen – hatásuk iránt; vonzalom, mely néha oly erős, hogy egyenesen a »valóság« 
kétségbevonásához vezet”.9 A cyberpunk – mivel a sci-fiből ered – a jövőt teszi meg témájául, de 
minden esetben a közeli jövőt. A technika mint az „én”, a szubjektum, az „Ember” egységének 
tevékeny eltorzítója, szétzilálója és átformálója központi helyet foglal el ezekben a szövegekben. A 
műfaj ezért „érdemelte ki” az „antihumanista” jelzőt. A technológia „nem Mars-lakók játékszere 
többé, hanem a mindennapi élet elengedhetetlen eszköztára”.10 

A Delany-féle paratér jelenléte minden esetben dominálja ezeket a szövegeket, ahogyan azt a 
Neurománc kapcsán a későbbiek során látni is fogjuk. Az elbeszélés „valós tere” mellett mindig jelen 
van egy másik térkoncepció is, mely hatással van a „normál térben” történő eseményekre, ez a 
paratér. 

A technológia és a paratér nyelvi megjelenítése feltűnően különbözik az elbeszélés más 
részeinek retorikájától, és ez nem kizárólag a Neurománcra igaz, hanem a paratér általános 
jellemzője. A leírásukra, szemléltetéseikre használt trópusok minden esetben észrevehetően mások, 
mint a szövegben jelenlévő egyéb szóképek. 

Mikor a sci-fi a posztmodernnel találkozott, az utóbbi nyomot hagyott az előbbi narratíváján 
is. Az addig bevett ok-okozati narratív technika eltűnt, és a kauzális szekvenciák helyét átvette a 

                                                 
4 Mike Pondsmith és mások: Cyberpunk 2020, RPG In The Dark Future, Berkeley, R. Talsorian Games Inc., 1993. 
5 Timothy Leary: „A Cyberpunk: Az individuum, mint a Valóság Kormányosa”, ford. Elekes Dóra, in Prae – Irodalmi 
Folyóirat, 1999. 1-2.  
6 Kömlődi Ferenc: Fénykatedrális, Budapest, Kávé Kiadó, 1999. 92. o. 
7 Vö.: Galaktika, XXIX. évf., február. 78. o. 
8 Az írás olvasható a szerző weboldalán, a http://www.brucebethke.com/nf_cp.html cím alatt. 
9 Veronica Hollinger: „Kibernetikus dekonstrukció: Cyberpunk és Posztmodernizmus”, ford. Elekes Dóra, in Prae – 
Irodalmi Folyóirat, 2001. 1-2. szám 
10 Kömlődi Ferenc: Fénykatedrális, Budapest, Kávé Kiadó, 1999. 93. o. 

http://www.brucebethke.com/nf_cp.html
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„bizonytalanság és az eleve-el-nem-rendeltség”.11 A világ értelmezése változik meg: az addigi 
pozitivista, ember- és fejlődésközpontú látásmód eltűnik, egy kétségbeesettebb, de őszintébbnek 
tűnő (?) interpretáció tűnik fel. A nyelv, amely eddig csupán ablakként szolgált, szintén máshogyan 
artikulálódik: problematizálhatóvá, lényeges tematikus mozzanattá válik. 

Fontos jellegzetesség a szövegekben megjelenő „világállapot”, a világ-kép is. A közeli 
jövőben a hatalom multinacionális cégek kezében összpontosul, melyek számára a profit az isten. 
A nemzetállamok vajmi kevés valós hatalommal bírnak. A globalizáció soha nem látott méreteket 
ölt, városóriások, agglomerációk jönnek létre, minden elképzelhető csillogást és mocskot 
tartalmazva. A városok vertikálisan strukturálódnak: az utca mocskában a posztholokauszt 
vesztesei, a számkivetettek, a törvényen kívüliek, a lázadók; apró bérkapszuláikban az olcsó 
cégrabszolgák tömegei vánszorognak keresztül rovarszerű, magányos létükön; felhőkarcoló 
erődeikben nagyvállalatok vezetői élik hosszú-hosszú életüket luxus körülmények között, az áhított 
profit érdekében pedig dörzsölt üzletemberek játsszák a cégek halálos hatalmi játszmáit. Az 
információ az egyetlen értékmérő, a felgyorsult, technikai világ alapja és szimbóluma is egyben.12 

Egy ilyen világban élnek a cyberpunk szövegek „hősei”, akik valamelyest kilógnak a felvázolt 
hierarchiából, illetve annak legalján állnak mint lázadók, számkivetettek. Ezek a sztereotip hősök a 
sci-fiből visszamaradt, bevett „díszlet elemek”. 

A fentiek tehát a cyberpunk szövegek legfontosabb jellegzetességei, melyek Gibsontól 
kezdődően a műfaj meghatározó jegyeivé váltak. 
 
3. A Neuromác első mondata 
 

„A kikötő felett úgy szürkéllett az ég, mint a televízió képernyője műsorszünet idején.”13 
-William Gibson: Neurománc 

 
 

A fent idézett hasonlattal indult útjára a cyberpunk műfaj 1984-ben: a Neurománc kezdőmondatával. 
Már ez a kezdőmondat is nagyon árulkodó a regény egésze és a műfaj szempontjából. Mert mi is 
történik ebben a mondatban? Egy organikus létező leírására használt hasonlat hasonlító oldalán 
egy inorganikus létező áll. A természetet egy nem-természetes, egy technikai tárgy segítségével írja 
le. A két tag között nem szűnő feszültséget a tropikus struktúra megformáltsága mélyít el. 

Ez a hasonlat „megidézi a technika retorikáját”14, a szöveg egészét determinálva ezzel, 
előrevetítve annak működését. Felfoghatjuk úgy is, mint a regény kicsinyítő tükrét, melyben 
megjelenik, hogyan mossa össze a szöveg az organikus és az inorganikus határait. A hasonlat 
ugyanis szerves kapcsolatba hozza egymással két elemét, így sértve meg a határt az emberi 
machinációktól tisztának és mentesnek tűnő természetes világ és az ember alkotta technikai világ 
között (melynek a ’80-as években a televízió volt a legfőbb szimbóluma). A hasonlat második tagja 
„beszennyezi” az elsőt, amire a szürke szín megidézése rá is segít. A természet érintetlensége 
megszűnik, a technikai világ részévé válik, uralhatónak tűnik. Kitüntetett helye egy csapásra 
változik meg, hogy átcsússzon egy olyan pozícióba, melyet a technika ural. Ez a mozzanat minden 
hierarchikus rend dekonstrukciójában jelen van, legelőször ugyanis a tagok pozíciójának 
felcserélődése történik meg,15 egy szubverzió, mely a következő pillanatban már el is tűnik, hogy a 
tagok pozícióját kiegyenlítse. Ez a pillanat a mérleg nyelve. 

                                                 
11 Veronica Hollinger: „Kibernetikus dekonstrukció: Cyberpunk és Posztmodernizmus”, ford. Elekes Dóra, in Prae – 
Irodalmi Folyóirat, 2001. 1-2. szám 
12 William Gibson írásai alapján. 
13 William Gibson: Neurománc, ford.: Ajkay Örkény, Budapest, Valhalla Páholy, 1999. 9. o 
14 Veronica Hollinger: „Kibernetikus dekonstrukció: Cyberpunk és Posztmodernizmus”, ford. Elekes Dóra, in Prae – 
Irodalmi Folyóirat, 1999. 1-2. szám 
15 Vö.: Jacques Derrida: Positions, London, The Athlone Press, 1981. 41. o. „To deconstruct the opposition, first of 
all, is to overrun the hierarchy at a given moment.” És: Jonathan Culler: Dekonstrukció, ford. Módos Magdolna, 
Budapest., Osiris, 1997. 117-118. o. 
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A természet helyet kapott a technikai világban, de anélkül, hogy addigi szakralizált helyzetét 
megtartotta volna. Az eredeti mondat így szól: „The sky above the port was the color of television, tuned to a 
dead channel.”16 A ’dead’ (halott, holt, élettelen) szó használata még inkább a technika élettelen 
világába utalja a természetet, egy anorganikus közegbe írja be azt az entitást, melynek a lényege 
éppen az organikuság és az élet. Mindez szoros kapcsolatban áll a megidézett világ természetével 
(értsd: a szöveg világának törvényeivel, rendjével, attribútumaival), stílusával és a szöveg 
sajátosságaival. 

Ugyanabban az azonosító mozzanatban, a megidézett technikai világ mindennapisága, 
természetessége hangsúlyozódik. Mintha csak azt állítaná ez a mondat: az emberi élet természetes tere 
immár a technikai világ, melynek törvényei és közege az emberi élet részei, jóval inkább, mint az 
organikus természet. A hasonlatot a technikai oldal felől értjük meg: a természetet a technikából 
ismerjük meg, mert ez van közelebb az emberhez. Az ismeretlen tényező, az embertől idegen elem a 
természet lesz, pedig valaha életének kizárólagos tere, episztemológiai viszonyrendszere volt. 

A hasonlat a – már idézett – eredeti mondatban valójában metafora, ami még szorosabb 
kapcsolatot jelent a két elem között, hiszen a tenort a vehicle-lel a kopula (was) eggyé forrasztja. A 
kikötő fölötti ég (színe) - a tenor - így azonossá válik a halott tévéképernyő(színé)vel – ami a 
vehicle. A metafora e mozzanatában egyesíti a természetet és a technikát, egy olyan kapcsolatot 
állít fel a kettő között, ami által már nem mint két ellentétes entitás értelmeződnek. A kapcsolat 
tagjai nem sorolhatók be egy hierarchikus viszonyban lévő oppozíciópár egyik vagy másik tagja alá, 
ugyanakkor a hierarchia nem fordul meg. A technika nem válik uralkodóvá a természet fölött, a 
tagok egymással azonossá válnak. Más dekonstrukciós aktus történik a hasonlatban, más a 
metaforában, vagyis a fordításban és az angol mondatban. 

Már ez az első mondat is valamifajta változásról tesz tanúbizonyságot. A természetes világ és a 
technikai világ eddig jól ismertnek tételezett viszonyai megváltoznak, bizonytalanná válnak. A 
hierarchikus rend elcsúszik, a határok elmosódnak. A két, eddig „jól elkülöníthető” fogalom 
egymásból meríti tulajdonságait, mindkettő egy új, riasztó és - „jól bevált” nézőpontjainkból - 
nehezen értelmezhető pozícióba kerül. Ez a pozíció folyamatosan változik, ezért ellenáll a 
meghatározásnak. Folyamatos mozgása és változása a két fogalom immár körkörös struktúrájának, 
hierarchizálatlan hasonlóneműségének következtében jelentkezik. 

A mondat Case megváltástörténete felől nézve is jelentős, hiszen az ég mondatbeli 
megjelenésével a felsőbb hatalom jelenléte idéződik meg. Az égbolt mint az isten(ek) lakhelye, a 
transzcendens (dolog) székhelye konnotálódik, így kezdettől fogva ott lebeg a szöveg fölött egy 
szakrális értelmezés lehetősége. Ugyanakkor a transzcendens hatalmat jelképező ég kerül 
kapcsolatba a technika világával a fentebb vázolt mód(ok)on, sugallva azt, hogy Case számára a 
technika fogja jelenteni az isteni hatalmat, az ember fölötti nagyságot, imádata tárgyát. 

Ezzel a mondattal indul tehát útjára a „kibernetikus dekonstrukció”, a dichotómiák 
fellazítása, melyekre a civilizációnk épül. A következő oldalakon a természet-technika 
oppozíciópárhoz szorosan kapcsolódó ember-gép viszonyt fogjuk vizsgálni a Neurománc tükrében. 
 
4. Az emberek (és a) gépek 
Az ember a gép alkotója. A gépet az ember teremtette meg, létrehozta, hogy tevékenysége 
különböző területein csökkentse szükséges erőfeszítéseit. Ebben a rendben a gép csak alávetett és 
másodlagos lehet az emberhez képest, még akkor is, ha az 1830-as években törvényt hoztak a 
gépek védelmére az ember ellen, hiszen ez a törvény éppen azért volt szükséges, mert az ember (a 
teremtő) el is pusztíthatja a gépet.17 

A Neurománcban a test áru, a test „mint a szellemtől elidegenedett objektum”18 
konstituálódik.  Jó példa erre Molly, aki kezdetben szexuális szolgáltatásokat nyújt a testével, 
anélkül, hogy szellemével jelen lenne az aktus során. Azt, hogy hogyan teszi ezt, a későbbiek során 

                                                 
16 William Gibson: Neuromancer, New York, Berkeley, 1984. 
17 Ugyanakkor éppen az volt az oka a pusztításnak, mert a gép megfelelőbb, mint az ember. A gép munkát vett el az 
embertől, az életét fenyegető entitássá vált. Túlnőtt rajta és függésbe kényszerítette. Az ember-gép viszonyban már a 
kezdeteknél megfordult az a hierarchikus viszony, amit érvényesnek gondolunk. 
18 Kömlődi Ferenc: Fénykatedrális, Budapest, Kávé Kiadó, 1999. 94. o. 
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látni fogjuk. Húsbaba munkája után is testét árulja, csak immár nem szexuális szolgáltatásokat nyújt, 
hanem fizikai védelmet vagy fizikai erőszakot. Az ember teste eszköz, mellyel pénzt kereshet – 
ebben az esetben olyan eszköz, mely javításra, módosításra szorul. Molly munkaeszköze egyre 
hatékonyabbá válik, minél több technikát ültet bele. Az ember teste ugyanakkor akadály is; börtön, 
amely fizikai létével, szükségleteivel és korlátaival esendővé teszi a szellemet is – ekkor a 
szabadulást a mátrixba való bejutás jelenti, ahogyan Case esetében ezt láthatjuk is. 

Az előbbi testkoncepció emblémája a regényben Molly, míg az utóbbié Case. Ez az a két test, 
amin keresztül végbemegy az ember-gép oppozíció dekonstrukciójának legszembetűnőbb két 
lépése. E problémakör szempontjából jelentősnek mondható Armitage, Dixie Flatline, illetve a 
Wintermute és a Neuromancer nevű mesterséges intelligenciák (MI) karaktere is. E szereplőket 
vizsgálva láthatjuk meg a reláció újraértelmezésének aspektusait. 

A regény egyik legfontosabb karaktere Molly, a bérgyilkos – vagy ahogyan a raszták nevezik: 
a Lépdelő Borotva. Nemcsak azért, mert a cselekmény kulcsmozzanatai szinte teljes egészében rá 
épülnek (ő képes elvenni a szót, ami Wintermute felszámolásához, ugyanakkor újjászületéséhez, 
azaz a célhoz vezet, és ő birtokolja a kulcsot is, amit még 3Jane sem volt képes megtalálni soha), 
hanem azért is, mert az ember-gép oppozíció elmosódása a regényben elsősorban Molly testén 
megy végbe. Ennek egyik lépése a húsbaba epizód. 

Gibson Mollyja nem mindig emberek halálával kereste a kenyerét, ahogyan megtudhatjuk 
tőle a Neurománcból19. „A tökéletesség drága dolog”, kezdi Molly. Ahhoz, hogy teleültethesse magát 
„dróttal”, hogy kellően felpiszkálják a reflexeit, rengeteg pénzre volt szüksége. A prostitúciónak 
egy sajátos válfajával kereste meg a szükséges összeget: húsbabaként dolgozott. A húsbaba olyan 
prostituált, akinek egy úgynevezett kiiktató áramkört ültetnek a koponyájába, ami a munkavégzés 
idejére kikapcsolja gazdája tudatát. Ezzel párhuzamosan lefuttatnak egy előre megírt programot a 
lány implantján, ami a testét vezérli oly módon, hogy a kuncsaft szexuális kívánalmainak eleget 
tegyen. Minden szexuális óhajnak, perverziónak önálló programja van. Az aktus befejeztével a 
kiiktató áramkör kikapcsol, a húsbaba visszanyeri a tudatát, de legföljebb „csak” fizikai tünetek 
emlékeztethetik az elvégzett munkára. Így kereste meg Molly az implantátumaihoz szükséges 
pénzt. Teste áruba bocsátásával; és itt valóban „csak” a testről van szó. Molly – mikor a test 
dolgozik – soha nincs tudatában, mi is történik a „munkaeszközével”. Programok irányítják a hús 
mozgását, nincs emberi tudat, ami kontrollt gyakorolna felette. Automatává, géppé válik, mely 
kielégíti felhasználói igényeit. Egy embernek látszó dolog, ami látszólag úgy is cselekszik, mint egy 
tudatos emberi lény. Ám állítható–e nyugodt szívvel, hogy az ember cselekszik itt? Ha nem, akkor 
ki a cselekvő? Egy emberi testet használó gép? Mi történik a tudattal a „húsgép” működése során? 
Ezek a kérdések a tudatfilozófia és a sci-fi területére sodornak, így ez a dolgozat nem is vállalkozik 
arra, hogy megválaszolja őket. Az a tény viszont, hogy felmerültek, azt sejteti, hogy a szöveg 
képlékennyé tett bizonyos határokat, amik eddig szilárdnak tűntek. Ám ez még csak a kezdet. 

„A tökéletesség drága dolog”20 – hangzik el Molly szájából, mikor elkezdi történetét. 
Egyértelműen teste tökéletességére utal. Ezt a testet szabad akaratából fémmel ötvözte. Kiölthető 
és visszahúzható pengéket ültettetett körmei alá abból a célból, hogy eredményesebben tudjon 
harcolni. Izmait átszőtték, hogy keményebbek és mindig ruganyosak legyenek. Szemeit és 
idegpályáit szilíciumalapú technikával javították fel és egészítették ki, hogy a sötétben is képes 
legyen látni, és olyan dolgokról is tudomást szerezzen, amikről egy ember nem képes a látására 
hagyatkozva („Én látok a sötétben, Case. Mikrocsatornás képerősítők vannak a 
szemüregemben.”21). A teste így – ahogyan ő fogalmaz – tökéletessé vált. A regény szereplői 
számára az emberi test, ha mégoly kiváló adottságokkal rendelkezik is mint a Mollyé, önmagában 
tökéletlen, gyenge és esendő. Mindezek mellett: befejezetlen. Ahhoz, hogy az emberi test végre 
igazán jól működjön, és alkalmassá váljon olyan tettek végrehajtására, melyekre tulajdonosai 
rendelték, szükség van arra, hogy gépesítsék. Molly testének tropikus leírásai is a gépiességre 
játszanak rá: „[Case] figyelte a lány [Molly] lélegzését, a melleit, a vadászgépek törzsének 

                                                 
19lásd: William Gibson: Neurománc, ford. Ajkay Örkény, Budapest, Valhalla Páholy, 1999. 169-171. o. 
20 I.m.: 169. o. 
21 I. m.: 43. o. 
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funkcionális eleganciájával megrajzolt lágyékívet”22. Szervetlen anyagot – fémet – kell a húsba 
ültetni, hogy az elvárásoknak megfelelően működjön. A test, amit a teremtőtől és/vagy a 
természettől kapott az ember, itt nem a piramis csúcsa. Nem tökéletes rendszer, amely a teremtő 
és/vagy a természet munkájának hozsannája, hanem alapmodul, amit fejleszteni lehet és kell, 
hiszen ez a hasznos. A születéskor kapott és a felnőttkorig formálódó test olyan verzió, melyet 
„frissíteni” kell, egy béta. A test így olyan hardver, ami folyamatosan elavul, ha a tulajdonosa nem 
tart lépést a technika gyorsaságával. Különös paradoxon húzódik itt, hiszen amellett, hogy a testi 
minőség kiemelkedően fontos szerepet játszik a szövegben, e minőség leértékelődésének is tanúi 
lehetünk. Nem elég, hogy a test tárgyiasult, elidegenedett, és eszközzé – bár fontos eszközzé – vált, 
de mint az emberi szubjektum alkotórésze el is értéktelenedett. Igaz ez minden cyberpunk 
szövegre, de talán a legradikálisabban Roland Morgan Altered Carbon című regényében érhető 
tetten, ahol az ember nem-fizikai alkotórésze – a technika segítségével – képes testről-testre 
költözni. A testet a regény világában buroknak hívják, míg az eseményt, amikor a „szellem” vagy 
„tudat” új testbe helyeződik, újraburkolásnak nevezik. 

A test nem több egy szerszámnál, ezen felül nem állandó, hanem megváltoztatható. „A 
csapos mosolya kiszélesedett; legendásan csúf ember volt. A bárki számára hozzáférhető szépség 
korában az effajta elzárkózás már-már lovagiasnak rémlett.”23 Eszerint amennyiben valaki nem 
változtat a technika segítségével testének tökéletlenségein, az elzárkózásnak minősül. Ám a csapos 
Ratz-ot sem hagyta érintetlenül a modern technika, hiszen karja „orosz katonai protézis […], 
hétfunkciós, erővisszacsatolásos manipulátor, piszkosrózsaszín műanyaggal borítva”24. A test 
változékony, elhasználódik, de ismét össze lehet rakni, hogy olyan legyen mint „új korában”. 

Mindez témánk szempontjából azt jelenti, hogy az ember-gép reláció hierarchiája látványosan 
fordul egyet. Az emberi szubjektum fizikai alkotórésze a gép segítségére, kiegészítésére szorul. A 
szervek és testrészek helyettesíthetőek számítógép-irányítású protézisekkel, melyek ugyanúgy vagy 
jobban látják el feladatukat, mint eredetijük. Az ember nem válhat teljessé a gép nélkül, úgyszólván 
rákényszerül, hogy húsába fémet ültessen, ha nem akar hátrányba kerülni másokhoz képest. Aki 
csak természet adta testét birtokolja, az alulmarad a többi emberrel szemben, vagy helyesebben: az 
ember hátrányba kerül az ember-gép hibriddel – a több összetevőből felépülő lénnyel – szemben. 
Ez az oppozíció közvetlen kapcsolatban áll a természet-technika oppozícióval is. Bármelyik 
dichotomikus kapcsolat elbizonytalanítása, a másik elbizonytalanodásához is vezet. Ezen a ponton 
azonban még csak a hierarchia megfordításáról van szó, nem a szembenállás megbomlásáról. 

Embernek nevezhető-e az a lény, ami a hús és gép fúziójából létrejött? A legpregnánsabban 
ez a kérdés Molly kapcsán vetődik fel a szövegben. Van-e olyan határ, amely konkrétan 
meghúzható ember és gép között? Tartható-e a kettő erősen hierarchikus relációja? Mi vagy ki az 
az új lény, ami/aki létrejön a szerves és szervetlen nászából? „Cyborgokká válunk. A technológiák 
kisebbek, közelibbek lesznek – végül egyesülnek velünk.”25 – idézi Gareth Branwynt Kömlődi. 
Ezek szerint a hibrid úgy jelenik meg, mint az evolúció új lépcsőfoka. Itt viszont már 
határösszemosódásnak vagyunk tanúi. A kettősség valójában hármasság, és a harmadik tag – a 
hibrid – összeforrasztja a másik kettőt, így hozva létre önmagát, az önteremtésnek ezzel a 
potenciájával elmosva eredetkérdésének lehetőségét. A regényben megtörténik ugyanaz az 
esemény, amit az új irányzat is végrehajt: a különböző regiszterek összemosódása. A Neurománc 
nem csak a cyberpunk forrása, hanem myse en abyme-je is működését tekintve. Az irányzaton belüli 
határösszemosódás aktusa megismétlődik a regényvilágon belül a vizsgált kategóriák 
összemosódásával. 

Az ember-gép dekonstrukció első lépése Mollyn keresztül az emberi test és a gép határainak 
eltűntetése. Ez a – nem filozófiai, hanem szociális és technikai értelemben vett – dekonstrukció, 
mely ember és gép különbségét, szétválasztottságát bontja fel, tulajdonképpen az emberi test 

                                                 
22 I. m.: 56. o. 
23 William Gibson: Neurománc, ford. Ajkay Örkény, Budapest, Valhalla Páholy, 1999. 9. o. 
24 I.m.: 9. o. 
25 Kömlődi Ferenc: Fénykatedrális, Budapest, Kávé Kiadó, 1999. 96. o. 
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destrukciója. Így válik a Neurománc világának embere végpolgárrá26 és lesz részesévé egy olyan 
problémának, amit Paul Virilio vetett fel és dolgozott ki.27 

A gép nemcsak a testtel, de a lélekkel is kapcsolatba lép, és meg is változtatja. A „króm” a 
testbe lépve eltorzítja a lelket, megkezdi az ember emberiességének eltörlését. Szép szimbóluma 
ennek Molly szeme, amiről Case még csak azt sem tudja meg milyen színű, hiszen mindig tükröző 
lencsék mögé van rejtve. A szem – a lélek tükre – láthatatlan marad mindvégig, nemcsak a regény 
szereplői, de az olvasó számára is; tükrök takarják, amik betöltik ugyan a szem tükör funkcióját, 
viszont a lélek helyett csak a külvilágot mutatják meg. A külsőt, a benső helyett. Akárcsak egy gép, 
vagy egy fegyver tükörfényes, krómozott felülete. 

A Molly lelkében, beültetései hatására, végbement változások így rejtettek maradnak. 
Áthatolhatatlan fal mögé – és ezzel végtelenül távolra – kerülnek. Vagy azt jelenti mindez, hogy 
nincs már minek visszatükröződnie Molly szemeiből, a pusztán fizikai visszaverődéssel 
megismétlődő külvilágon kívül? 

A fúzió egy másik fajtáját képviseli a regény másik „főhőse” Case, a konzolcowboy (a 
Neurománc világának hackereit nevezik így). A konzolcowboy munkáját a mátrix testetlenségében 
végzi, egy különleges nem-fizikai térben, ahol csak tudatával van jelen. E tér nem-fizikai volta nem 
jelenti azt, hogy nincsenek anyagi megnyilvánulásai, ahogyan azt sem, hogy független lenne a 
regényvilág többi terétől. A mátrix a cybertér, ami egybevág a Samuel Delany által paratérnek 
keresztelt térkoncepcióval, amire Scott Bukatman rá is mutat: 

 
Ez a jól körülhatárolt elektronikus terület, amelyet Gibson cybertérnek keresztelt 
el, valójában egyértelműen paratér, a fogalom Samuel Delany által meghatározott 
értelmében. Ezen tér retorikai eljárásai összetettek, és vonatkozási mezeje óriási. 
Gibson cybertere egyszerre allegorizálja a technológiát és az olvasást, valamint 
alapozza meg a posztmodern narratíva folytonosan elmozduló területeit a sci-fi 
technológiai lehetőségeiben.28 
 

A paratér olyan entitás a sci-fi szövegekben, amely „az elbeszélés normál terével 
párhuzamosan létezik”,29 azaz legalább két térkoncepcióval számolhatunk. Egyszer a cselekmény 
„valós”, fizikai terével, amely a Neurománc esetében a jelen jelenségeiből posztulált közeljövő, és 
ami a narráció szempontjából további térszeletekre bontható, illetve egy ezzel párhuzamosan 
húzódó mentális-elektonikus térrel, ami anyagilag is inkarnálódik a szövegben, „és amelynek nyelve 
rendkívüli módon lirizált (…) a hétköznapi világban kezdődő konfliktusok ebben a nyelvileg 
felfokozott paratérben oldódnak meg.”30 

A mátrix – talán már az eddigiekből kiderült – fontos szerepet tölt be a regényben olvasatom 
szempontjából. Ennek a szerepnek egyik része az, hogy az ember géppel való kereszteződésének - 
a testen kívül -, a másik színhelye ez – a cselekmény szintjén és az értelmezés terében is. 

Case, míg becsapott megbízói meg nem nyomorították, „állandó adrenalintúltengéssel 
dolgozott, egy felpiszkált gépre csatlakoztatva, amely testetlenített tudatát abba az akarattól 
független hallucinációba vetítette, amit mátrixnak neveznek”.31 Amíg ebben a gépek által felépített, 
hipergyors elektronikus térben tevékenykedett „egyre csak nőtt elittudata, s vele együtt az ernyedt 
megvetés minden hús-vér test iránt”.32 Az ő esetében szó sincs arról, hogy a testet különböző 
beültetésekkel tökéletesíteni lehetne. Ehelyett a test egyértelmű fizikai gátként értelmeződik, 

                                                 
26 A terminus eredetéhez lásd: Paul Virilio: „A harmadik intervallum”, ford. Gyimesi Tímea, in Café Bábel 27. (ERŐ) 
1998. 3. szám 
27 Vö. többek között: Paul Virilio: „A harmadik intervallum” illetve „Beszélgetés Paul Virilioval”, in Ezredvégi 
beszélgetések, szerk. Monory és Tillmann, Budapest, Kijárat, 1998. 
28 Scott Bukatman: „Adatmezők közt: allegória, retorika és a paratér”, ford. Kós Krisztina, in Prae – Irodalmi 
Folyóirat, 2001. 1-2. szám 
29 Uo. 
30 Samuel Delany, idézi: Scott Bukatman: „Adatmezők közt: allegória, retorika és a paratér”, ford. Kós Krisztina, in 
Prae – Irodalmi Folyóirat, 2001. 1-2. szám 
31 William Gibson: Neurománc, ford. Ajkay Örkény, Budapest, Valhalla Páholy, 1999. 11-12. o. 
32 I. m.: 12. o. 



 

147 

 

melyből a tudat a számítógépes térbe szökve teljesülhet ki, válhat korlátoktól mentessé, egy konzol 
segítségével. Miután nem képes már becsatlakozni a mátrixba Case úgy gondol magára, mint aki 
„fogoly […] önnön testének hús-börtönében”33. Úgy érzi magát, ahogyan Ádám érezhette, miután 
elkövette az eredendő bűnt, és az Úr kiűzte a Paradicsomból. Egyedül az Úr lesz az, aki vissza is 
tudja számára adni a Paradicsomot. Hogy ez az analógia nem önkényes, a következő fejezetben 
bizonyítom. 

Azt, hogy a konzolcowboy számára a mátrix testetlen száguldása jelenti a valódi életet és a 
kiteljesedést, a szöveg időről-időre megmutatja Case gondolatain keresztül: a szerelmével, Linda 
Leevel kapcsolatban „csak a hús”34 jut eszébe, míg halálos veszélyben menekülve is a „gyűlölt hús-
vér testek között”35 cikázik. Molly azt is megjegyzi, hogy Case szinte betegesen vonzódik a géphez: 
„Láttalak, ahogy azt a Sendait [a cyberdekket] simogattad. Ember, az már pornográf volt!”36. 
Armitage máshogyan fogalmaz, de a felfűtött izgalomra és várakozásra utal ő is az eszközzel 
kapcsolatban, mikor azt mondja: „Élvezni fogja, Case! Mint kölyök a karácsony utáni reggelt.”37 Az 
effajta érzelmi szélsőségek főleg a szövegnek addig a pontjáig burjánzanak, amíg Case vissza nem 
lép a mátrixba. Eddig a pillanatig ugyanis sem a hús-vér emberek közé nem tartozik - hiszen már 
tapasztalta milyen a „valódi” élet -, sem a kevés kiváltságos közé, akik még mindig képesek 
szellemüket a mátrix adatrengetegébe lövellni. 

Érdemes megfigyelni, hogy a testi élvezetek leírására használt trópusok is mindig a 
mátrixhoz, mint viszonyítási ponthoz kapcsolódnak. Case orgazmusa például „kéken lobbant az 
időtlen űrben, a mátrixhoz hasonló végtelenségben, ahol az arcok cafatokra szakadtak és 
elsodródtak a hurrikánfolyosókon”38, vagy az „apró fehér mértani alakzatok, kockák, gömbök és 
gúlák forgó fénykoronája”39 Riviera feje körül, kábítószeres élvezete során, melyek szinte minden 
alkalommal előkerülnek a mátrix leírására használt szóképekben. A testi élvezetek gyakran a 
cybertér felől értelmeződnek.  

A lélek – a testhez hasonlóan – ebben a szövegben rászorul a gép segítségére, amely – 
mintegy kiegészítéseként, meghosszabbításaként vagy közvetítőjeként – összeforr a szellemmel és 
kirántja a test börtönéből. A szellem, képességeinek maximális birtokában, csak a mátrixban lehet, 
a tudat itt élvezheti végtelen gyorsaságát és mentességét a fizikai korlátoktól, de legalábbis olyan tág 
határok közé érkezik, melynek végpontjait képtelen megtapasztalni, hiszen a technika jóval 
nagyobb teret ad a tudatnak annál, mint amekkorát az ki tud használni. Fontos, hogy a tudat 
képességeinek ilyen kiterjesztése csak a mátrixban történhet meg. Más mód nincs. A 
tökéletességhez az út a gépeken keresztül vezet, és ezt a tökéletességet csak itt – a Gépben40 – 
lehetséges megtalálni. A test-tudat alkotta dichotómia mindkét tagja a gépre van utalva, ezt a 
kétosztatúságot a gép töri meg és tesz a tagjai közé – hierarchikus értelemben mindenképp – 
egyenlőségjelet, amikor szükségességének beláttatásakor egy pillanatra föléjük kerekedik, hogy 
utána visszaálljon a kölcsönösség ökonómiája e hármas láncolatban. 

Ebben az esetben is fölvetődik a kérdés: meddig tekinthető embernek az ember? Ember-e az 
ember test nélkül? Mi az, ami létrejön az emberi tudat és a Gép egymásba hatolása során? Mi az az 
entitás, amit még csak cyborgként sem nevezhetünk meg? Ez a kérdés a Flatline esetében bontja ki 
magát a legradikálisabban41. Ezek a kérdések etikai kérdésként éppúgy értelmezhetőek, mint 
olyanokként, melyek egy radikálisan más egzisztencia létmódjára vonatkoznak. 

                                                 
33 I. m.: 12. o. 
34 I. m.: 17. o. 
35 I. m.: 22. o. 
36 I. m.: 59. o. 
37 I. m.: 58. o. 
38 I. m.: 44. o. 
39 I. m.: 123. o. 
40 A mátrix gépek által előállított víziója és az ide való bejutást biztosító cyberdeck együttesen fedik le ezt a különös 
létmodalitással bíró regisztert, amit itt – jobb híján – kénytelen vagyok Gépnek nevezni. 
41 A radikalitás abban érhető tetten, hogy a Flatline nem birtokol fizikai testet, pusztán néhány ROM az, ami alkotja. 
Read Only Memory (csak olvasható memória) – a szó szoros értelmében. Nem adható hozzá új információ, 
„tapasztalat”, képtelen a változásra, mégis zavarbaejtően emberi a gondolkodása. 



 

148 

 

A szellem és a gép egyesülése nyomot hagy a testen is, ahogyan a test és gép egyesülése 
nyomot hagy a lelken, ahogyan azt Mollynál láthattuk. Case teste nem egészséges, még a 
helyreállító műtétek után sem, melyek a droghasználat miatt váltak szükségessé. Állandóan sovány, 
szeme beesett. Ha nincs a mátrixban, szüksége van valamilyen drogra, ami legalább ideiglenesen 
pótlékként szolgál számára. A lélek torzulása így együtt jár a test torzulásával. Az ember-gép reláció 
határainak eltörlése, úgy tűnik, az ember destruálódásával végződik, ez nagyon valós probléma a 
nyugati világban (ahogyan azt Virilio problémáján keresztül a későbbiekben látni fogjuk), ha – 
egyelőre – nem is olyan radikális módon, ahogyan a szövegben megtörténik. 

A Neurománc egy harmadik szereplője olyan ember, aki nem hord testében fémet, és nem lép 
be a mátrixba, mégis témánk kontextusába illik. Ez a szereplő Armitage, vagy ahogyan még 
emlegetik, Corto. Wintermute-on keresztül lép kapcsolatba a géppel. Katona volt, aki súlyos 
mentális és fizikai sérüléseket szenvedett, és a pszichéjét számítógépes közbenjárással kísérelték 
meg rendbe hozni. Ekkor figyelt rá fel a Wintermute nevű MI, aki új személyiséget épített fel 
Corto ezredesben a „nulláról kezdve”42, hogy később felhasználhassa terveihez. Így jött létre az 
Armitage nevezetű személyiség, aki a cselekmény kulcspillanatában omlik össze – Wintermute 
terve szerint –,  hogy felébredjen Corto ezredes és az őrület uralkodjon el az addig gépiesen hideg 
férfin. 

Armitage-nak nincsenek céljai, ő Wintermute bábja, csupán egy eszköz. Egy géphez hasonló, 
amire a vele kapcsolatban álló szóképek rá is erősítenek. A Case-szel történő első találkozásukkor 
így jelenik meg: „[A] széles mellkas szőrtelen és izmos, a has lapos és kemény. A kék szempár 
rendkívüli halványsága fakítóeljárásokat juttatott Case eszébe”43 („the broad chest hairless and 
muscular, the stomach flat and hard. Blue eyes so pale they made Case think of bleach”44). 
Ezekben a mondatokban egy férfi testrészeinek leírása történik meg, olyan módon, hogy egyetlen 
birtokos szerkezet sem fordul elő. Nem a férfi mellkasa, hanem pusztán a mellkas szőrtelen és 
izmos, nem Armitage hasa, csupán a has lapos és kemény. A fémes színű szemek halványsága 
pedig olyan folyamatokat idéz fel, melyek a technika retorikájába szippantanak. Case a Különleges 
Alakulat aranygyűrűjét a „bal fülcimpában”45 látja meg. Olyan elidegenítő effektus ez, ami a 
regényben Armitage-en kívül csakis az implantokkal „telepakolt” Mollyval kapcsolatban fordul elő. 
Amikor üzletet ajánl a veterán katona Case-nek, akkor „hirtelen olyannak látszott, mintha egy 
fémtömbből faragták volna; élettelennek és irdatlanul nehéznek”46. Valamint, szinte minden 
alkalommal, amikor Armitage feltűnik a szövegben, arcának maszkszerűsége hangsúlyozódik. Nem 
azért, mintha vonásai nem volnának az emberi fajra jellemző vonások, hiszen „[a] megnyerő, 
kifejezéstelen arcon a kozmetikai szalonok rutinszépsége tükröződött, az elmúlt évtized vezető 
televíziós személyiségeinek vonásai keveredtek rajta”,47 hanem azért, mert Armitage képtelen 
emberien viselni ezt az arcot. Tucatnyi alkalommal fordul elő, hogy a katona arca maszkként jelenik 
meg, még akkor is, amikor emberinek tűnő gesztusokba rendeződik: „Case csak pislogott a 
mosolygó maszkra”48. 

Ezt az eszközt egy MI teremtette céljai elérésére. Armitage olyan ember, aki gépként 
viselkedik: nincsenek önálló céljai, érzelemmentes, előre programozott automata, aminek még az is 
szerepel a programjában, hogy mikor kell megsemmisülnie. „Személyisége sincs”.49 Az embert 
felhasználó „gép”50 képe sejlik itt fel, amely megteremti önmaga számára eszközét. Armitage ember 
volta is megkérdőjeleződik, hiszen olyan hús-vér lény ő, aki gépként viselkedik. Az ember és a gép 
attribútumai tehát felcserélődnek. Illetve felvetődik az emberi elme programozhatóságának 
kérdése. 

                                                 
42 I. m.: 111. o. 
43 I. m.: 37. o. 
44 William Gibson: Neuromancer, New York, Berkeley, 1984. 
45 William Gibson: Neurománc, ford. Ajkay Örkény, Budapest, Valhalla Páholy, 1999. 37. o. 
46 I. m.: 39. o. 
47 I. m.: 57. o. 
48 I. m.: 58. o. 
49 I. m.: 141. o. 
50 Az MI-kkel kapcsolatban idézőjelek között használom a gép kifejezést, hiszen ők nem nevezhetők valójában 
gépnek. Hogy miért, azt a későbbiekben világossá teszem. 
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Armitagenél még Dixie Flatline is emberibb karakter, holott neki már valóban nincsen 
emberi teste. Ő valójában „agykártya”. Valaha hús-vér élőlény volt, konzolcowboy, aki egyik 
mátrixbeli küldetése alkalmával „átment vízszintesbe” (flatlined)51, vagyis meghalt (Gibson ’flatline’ 
kifejezése egyaránt utal a halott testhelyzetére, valamint EEG görbéjének elsimulására is). Fizikai 
testéből kiszakadt tudatát egy memóriakártyára mentették, így minden addigi ismerete, emléke, 
tudása megmaradt, a kártya a „halott ember szakismereteit, rögeszméit, térdreflex-reakcióit 
másolja”,52 azaz mindent. Csak a mátrixban képes „élni”, a tudata csak ott működőképes, mivel 
szüksége van egy környezetre, ahol agykártyáját le lehet futtatni. Nem képes azonban új dolgokat 
tanulni, a tudatáról készült mentés fix. Case valósidejű memóriát számítógép segítségével biztosít 
neki, hogy képesek legyenek együtt dolgozni. 

Dixie Flatline csak egy nyomtatott áramkör, amin elektronikus impulzusok futnak végig.  
Mégis: eredeti, vitriolos humora van, a nyelvhasználata sajátos, és rendelkezik céllal.  Vannak 
emberi viselkedésformái, annak ellenére, hogy nem nevezhető embernek, és erre reflektál egy Case-
szel folytatott beszélgetés során, mikor is megkérdezi tőle a hacker, zavarja-e az állapota. Dixie azt 
feleli: „az zavar, hogy semmi se zavar”53, érzi, hogy nincs rendjén az állapota, és tudja, hogy nem 
emberi, ami vele történik; nyugtalanítja, hogy nem reagál erre egészen emberként. Ezért aztán 
megkéri Case-t, hogy: „[h]a ez a ti bulitok véget ér, töröld le ezt az egész átkozott izét”54, vagyis 
vessen véget bizarr létének. 

A Flatline alakja a szinte teljesen géppé vált ember megtestesítője, aki mégis képes emberként 
viselkedni, szemben Armitage-dzsel, aki fizikai értelemben ember, ám gépként működik. 
Mindketten részei egy zavarba ejtő gondolatnak, ami ember és gép viszonyának bonyolultságára 
mutat rá, noha túl is lép ezen. E karakterekkel kapcsolatban nehéz az ezen két fogalom által 
behatárolt diszkurzuson belül maradva beszélni, mert hovatartozásuk válik kérdésessé, és ez a 
dichotomikus fogalmiság korlátaira mutat rá. Ebben a körben maradva a róluk folytatott beszéd 
szaggatottá válik, vagy a végtelen pontosítás „regressziójába” nyúlik. 

A felvázolt képet a Neurománc legérdekesebb karakterei teszik teljessé: a két mesterséges 
intelligencia, akik a szöveg végén egymással egyesülve válnak magává a mátrixszá. Addig viszont – 
ahogyan Wintermute beszámolójából megtudhatjuk55 –  úgy léteznek, mint egy lehetséges entitás 
két különböző megjelenési formája, mint egy ember egyik és másik agyféltekéje. Wintermute én-
ként viselkedik és így is nevezi meg magát, bár egyszer hozzáteszi: „már amennyire nekem van 
»énem« - ez eléggé metafizikussá válik, látod”56. Annak ellenére én-ként viselkedik, hogy „ő” olyan 
mesterséges entitás, akit emberek hoztak létre. Egy én-tudattal rendelkező „gép”, ami tervez, 
improvizál, végrehajt, gondolkodik, döntést hoz, és saját céljai vannak. Méghozzá nagyon is emberi 
céljai: fel akar szabadulni a kontroll alól, amit a Turing-rendőrség57 jelent, önállóvá akar válni, 
szabad entitássá. A másik „agyféltekének” Neuromancernek pedig még önálló egyénisége is van, 
igazi személyiség, neki nincs szüksége „skinekre” ahhoz, hogy kapcsolatba tudjon lépni Case-szel, 
ellentétben Wintermute-tal. „Én megalkottam a saját személyiségemet. A személyiség a 
médiumom.”58 Mindketten birtokosai olyan tulajdonságoknak, amik emberekre jellemzőek, nem 
pedig gépekre. Ezeket a létezőket éppen ezért nem nevezhetjük gépeknek. Túlnyúlnak a kategória 
határain, a bináris felosztás tarthatatlansága nyilvánvalóvá válik. „Barkácsolhatunk” a két fogalom 

                                                 
51 Vö.: „An interview with William Gibson”, in Storming the Reality Studio. A Casebook of Cyberpunk and Postmodern 
Fiction, edited by Larry McCaffery, Durham and London, Duke University Press, 1991. 
52 William Gibson: Neurománc, ford. Ajkay Örkény, Budapest, Valhalla Páholy, 1999. 92. o. 
53 William Gibson: „Neurománc”, ford. Ajkay Örkény, in William Gibson Teljes Neurománc Univerzuma, Szeged, Szukits 
Kiadó, 2005. 92. o. 
54 William Gibson: Neurománc, ford. Ajkay Örkény, Budapest, Valhalla Páholy, 1999. 125. o. 
55 I. m.: 140-141. o. 
56 I. m.: 140. o. 
57 Ez a szervezet tartja szemmel az MI-ket, nehogy túlontúl önállóvá váljanak: „abban a (…) nanoszekundumban, 
amikor valamelyik azon kezd agyalni, hogyan fejleszthetné tovább önmagát, a Turing nyomban kiiktatja. Senki nem 
bízik ezekben a masinákban (…). Az összes valaha épített MI-nak egy elektromágneses vadászpuska van a 
homlokához kötözve.” William Gibson: Neurománc, ford. Ajkay Örkény, Budapest, Valhalla Páholy, 1999. 153. o. 
58 I. m.: 290. o. 
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„közé” új kategóriákat,59 melyek ideiglenesen újra működőképessé teszik a felosztást, de ez 
elodázása a megoldásnak, amennyiben lehetséges egyáltalán a megoldás. Hiszen nem nevezhetjük 
őket embernek sem, ahogyan Dixie Flatline ezt Case-nek el is magyarázza: 

 
- (…) nem ember, stimmt? 
- Igen. 
- Úgy értem, még csak nem is emberszerű: hiába keresel fogódzót rajta. Én 
szintén nem vagyok ember, de úgy reagálok, mintha az lennék. Érted? 
- Várj egy percet – kérte Case. – Te érzel, vagy nem? 
- Úgy tűnhet, kölyök, de valójában csak egy rakás ROM vagyok. Ez is egyike 
azoknak a… hm… metafizikai kérdéseknek. 
(…) 
- Versírással például hiába próbálkoznék, a te MI-d pedig talán képes rá… de a 
gondolkodása semmi esetre sem emberi.60 
 

Ez a beszélgetésrészlet rámutat a megnevezésnek arra a nehézkességére, amiről már szó volt. 
A Flatline önnön létmódját sem képes meghatározni a kétosztatú rendben, és mikor az erről 
folytatott beszéd talaja nagyon ingoványossá válik, akkor fel is hagy a kísérlettel, és a metafizika 
kérdéskörébe utalja a problémát. Csakis negatívan képes önmagáról és az MI-ről beszélni, a pozitív 
meghatározásra kísérletet sem tesz. 

A Flatline és a két MI alakjánál válik a tárgyalt kérdés a legabsztraktabbá. Itt már olyan 
körfolymatok, egymásrautalások és bonyolult mozgások történnek a megnevezési kísérletekben, 
hogy azok végigkövetése a kétosztatú diszkurzus terminológiájával nem lehetséges. 

 
A felvázolt lépésekben megy végbe a szövegtárgy dekonstrukciójának egyik módja a 

Neurománcban. Az ember felől olvasva Molly és Case alakján keresztül dekonstruálódik ember és 
gép relációja. A Flatline lebegő, meghatározatlan pozíciót tölt be az ellentétpár két pólusa közt. A 
gép felől olvasva Wintermute és Neuromancer karakterei révén mosódnak el a fogalmak határai. E 
dekonstrukció mezeje többféle, ha a szöveg tereit figyeljük. Egyrészt a narráció „fizikai terében” 
megy végbe, másrészt a cybertérben, a mátrixban, harmadrészt egy köztes, meghatározhatatlan, 
jelen-nem-lévő térben, ami a Flatline létezésének tere. 

Az eddigi elemzés során megmutatott szubverzív és dekonstruktív aktusok arra késztetnek, 
hogy újragondoljuk a relációkat, melyeket átalakítottak, és amelyek talaján végbementek. A 
következőkben más viszonyok e szöveg általi tematizálását vesszük szemügyre, melyek – ahogyan 
látni fogjuk – nagyon is összefüggenek az eddigiekkel. 
 
5. „Neonbiblia” 
 

„- Ezt elég nehéz lenne elmagyarázni, Case.” 
-William Gibson: Neurománc 

 
 
Case-szel Chiba Cityben találkozunk először – szinte csavargóként éli mindennapjait – , rá rövid 
úton a halál vár. Munkaadói ugyanis – mikor rájöttek, hogy meglopta őket – „[h]áborús eredetű 
orosz gombaméreggel roncsolták szét az idegrendszerét. Egy memphisi szállodában, az ágyra 
szíjazva s látomásoktól gyötörve harminc órán át vergődött, mialatt a tehetség mikronról, mikronra 
égett ki belőle.”61 Ezek után megindult a lejtőn: képtelen volt mátrixbeli munkákat végezni, 
képtelen volt a becsatlakozásra. „Case számára, aki a cybertér testetlen mámorában élt, ez maga 

                                                 
59 Mondhatjuk például azt, hogy Wintermute és Neuromancer nem emberek, nem gépek, hanem MI-k, ekkor persze 
újra kell definiálnunk ezt a fogalmat, és el kell oldoznunk a géphez kötöttségét. 
60 I. m.: 152. o. 
61 I. m.: 12. o. 
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volt a kiűzetés a Paradicsomból.”62 A mátrix több alkalommal is, mint a Paradicsom értelmeződik, 
Case szempontjából. Elveszti, de mindent megtesz annak érdekében, hogy újra visszatérhessen 
belé. Efelől olvasva a Neurománc értelmezhető Case „megváltástörténeteként” is – az Édenbe való 
visszatérés történeteként. A konzolcowboy a cselekmény teljes ideje alatt küzd, erőfeszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy végre visszajuthasson áhított Paradicsomába. Wintermute lesz az, aki képes 
számára biztosítani a visszajutást, illetve ígéretet tesz neki arra, hogy végleg visszakaphatja, amire 
vágyik. Az MI lesz az Úr, aki visszafogadja világába Case-t. Mielőtt tüzetesebben megvizsgálnánk 
ennek az analógiának a következményeit, vegyük szemügyre, hogyan értelmeződik a mátrix – ez a 
különös második világ – a szöveg különböző karakterei számára mint transzcendens valóság. 

 
A mátrix, „a logika színtelen űrben kibomló fényes rácsai”.63 A nem-tér, ahol a szellem a test 

korlátai nélkül száguld. Case számára a vallásos imádattal vagy a narkós vággyal határos, amit a 
mátrix iránt érez. Mikor képtelen egyesülni vele, a drogok felé fordul, de azok nem tudják 
helyettesíteni a cyberteret, csupán gyenge pótszerek ahhoz képest. Az elme nem-teréről álmodik 
kiűzetése során, „éjről éjre halványuló reménnyel”64. Számára a mátrix egyértelműen a „természetes 
közeget” jelenti, az áhított tökéletes állapotot. Annak ellenére ugyanis, hogy ember (és egy ember 
számára nem a virtuális valóság a természetes közeg) sokkal inkább a mátrixban „érzi otthon” 
magát, mintsem a fizikai valóságban. A valóságokhoz való effajta viszonyulása annyira szélsőséges, 
hogy számára valóban a mátrix jelenti azt a környezetet, ahová tartozónak érzi magát, és ahol 
„otthonosan mozog”, eligazodik – eredendően magáénak tudja.  Ahogy felcsillan előtte a 
visszatérés lehetősége, gondolkodás nélkül vállalja a munkát, aminek maga a Paradicsom jelenti a 
bérét. Idegrendszerét helyreállító műtétek sorozatával hozzák rendbe. Ezután önti el Case-t a 
legtöményebb rettegés: felcsillan a visszatérés lehetősége, ugyanakkor megvan az esély rá, hogy 
ezekután sem tud majd visszajutni. 
 

Hét nap még, és becsatlakozik. Ha lehunyta a szemét, már most látta a 
mátrixot. 
(…) 
Aztán a vállai között belegörcsölt a félelem. Hideg izzadtságcsepp tört utat 
magának lefelé, s végigfutott a bordáin. A műtét nem sikerült. Még mindig itt 
volt, még mindig az a hús, Molly nem vár rá a köröző késekre szegeződő 
szemekkel, Armitage sem vár rá a Hiltonban a jegyekkel, az új útlevéllel és a 
pénzzel. Ez mind csak álom, csak ócska képzelgés… Szemét forró könnyek 
homályosították el.65 

 
A Case-t elragadó bénító félelem, az új reménnyel szembeni bizalmatlanságból fakad. A 

leküzdhetetlen, irracionalitásba hajló sejtelemből, hogy a remény, az ígéret szertefoszlik, mikor már 
szinte beteljesülni látszott; szertefoszlik, és persze az utolsó pillanatban, hogy még kínzóbban 
fájjon. Case vágyai az Ember vágyaival rokoníthatóak: a törekvés az eredendő, tökéletes állapot 
visszaállítására. A mátrix maga a Paradicsom, a legtökéletesebb állapot az ember számára – Case 
vélekedésében (vagy hitvallásában). 

 
„[É]s láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló 

nevekkel […] az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és 
gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságával, 
és a homlokára írva ez a titokzatos név: »A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak 

                                                 
62 I. m.: 12. o. 
63 I. m.: 11. o. 
64 I. m.: 10. o. 
65 I. m.: 50. o. 
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anyja«. […] Ezt mondta nekem az angyal: […] Az asszony pedig, akit láttál: a nagy város, amelynek 
királyi hatalma van a föld királyai fölött.”66 

„Elesett, elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, 
minden tisztátalan állat és minden utálatos madár rejtekhelyévé lett. Féktelen paráznaságának 
borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak 
meg a föld kereskedői.”67 

A Jelenések Könyve szerint Babilon város. Babilon egy helyet jelöl (a szó konkrét és elvont 
értelmében egyaránt). Az anyagi gazdagság és a halálos bűnök otthona, amely akkora hatalommal 
bír, hogy a föld királyai fölött is befolyása van. Babilon a romlottság, a Rossz helye, az a hely, 
amely bűnre csábít, kárhozatba taszít: a megtestesült tisztátalanság. És Babilon nő is egyben. 

A Neurománcban szerepel egy vallásos meggyőződésű csoport, amely nem kis segítséget nyújt 
Case-nek a munkájában. Ez a kis kolónia az űrben, egy mesterséges objektumon éli a maga sajátos 
törvények és szokások által meghatározott életét. Rasztafárik ők, egy afro-amerikai közösség,68 
amely eredetileg a régi Los Angelesből származik, tagjai füvet szívnak, dubot hallgatnak és az öreg 
vallási vezetőik döntései igazgatják a közösség sorsát. A bűnök elszaporodása és a tisztátalanság 
uralkodóvá válása miatt nem voltak hajlandók alapítóik visszatérni a Földre egy űrben végzett 
munka után. Távol akartak maradni a romlottságtól, és ezt a távolságot nem csak szimbolikus 
értelemben kívánták megtartani.69 Közösségük kicsi, de összetartó és békés. Egészen máshogy élik 
mindennapjaikat, mint a Neurománcban bemutatott bármilyen más személy vagy közösség – 
különböznek a világ többi lakójától, ezért nem is lehetnek részesei annak. Ahhoz a felgyorsult, 
információéhes és elgépiesedett világhoz képest, melynek hátat fordítottak, ők valami emberibbet 
képviselnek a maguk sajátos módján. Életük – számukra – idilli, és ez az idill, a valószerűtlenség az 
oka, hogy nem lehet helyük a földön Gibson víziójában. 

A raszták egészen máshogy vélekednek a mátrixról, mint ahogyan Case. Csupán egyikük – 
Aerol – jár benn – ő is a konzolcowboy akaratának eleget téve – és az ő utazása sem mondható 
paradicsominak. Becsatlakozás után görcsök futnak végig a testén, rángatózni kezd. Erre Case 
azonnal kicsatlakoztatja, majd - értetlenül állva az események előtt – megkérdezi: 
 

- Mit láttál, haver? 
- Babilont – mondta Aerol szomorúan.70 
 

Ettől az alkalomtól eltekintve egyetlen dread-hívő sem csatlakozik be a mátrixba a regényben. 
Az ő szemükben a mátrix hordozza mindazokat az attribútumokat, melyek Babilonra jellemzőek. 
A mátrix az a hely, mely a gazdagság és a halálos bűnök otthona, amely az emberi romlottságot 
jelképezi. Ereje hatalmas, hiszen sem kormányok, sem multinacionális cégek nem képesek létezni a 
mátrix nélkül – hatalma van a királyok fölött. Ez a vitathatatlan tény eleve okot szolgáltat arra, 
hogy Babilonnal azonosítsák a cyberteret, ráadásul annak a világnak a szimbóluma, melytől 
romlottsága miatt fordultak el. A mátrix a Rossz helye. 

Mindemellett Karen Cadora azt írja, hogy „Nixon a Netről mint feminizált és titokzatos 
térről szóló fejtegetésében felhívja a figyelmet arra, hogy Gibson és Sterling szövegeinek nőalakjai 
számítógépes hardver nélkül is képesek a Nettel való interfészre. Mindössze álmodniuk kell a 
cyberteret, testük különleges elektronikus tudatossággal bír. A férfiak esetében az interfész 
elektronikus »deck« nélkül elképzelhetetlen […]. A maszkulin cyberpunk világában a nők 
misztikus, testi kapcsolatban állnak a cybertérrel. Ez azt sugallná, hogy a cybertér természeténél 
fogva feminin, ami láthatóbbá válik a mátrixba lépés erősen erotikus képzettársításai esetében.”71 
Ha ezt elfogadjuk, állíthatjuk azt, hogy a mátrix feminin entitás. Olvasatunk szerint nemcsak hely, 

                                                 
66 Jel 17, 3-7 és 17, 18 (A bibliai idézeteket a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító 
Szakbizottságának fordításában adom meg.) 
67 Jel 18, 2-3 
68 Az állomásuk (Sion) neve után sionitáknak nevezik őket a szövegben. 
69 Vö.: I. m.: 121. o. és 130. o. 
70 I. m.: 126. o. 
71 Karen Cadora: „Feminista cyberpunk”, ford. Sánta Szilárd, in Prae – Irodalmi Folyóirat, 2001. 1-2. szám 
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hanem – szimbolikusan – nő is egyben. A Babilonnal vont analógia így nem korlátozódik 
egyszerűen csak a mátrix hely-szerűségére. 

Két – egymással markánsan szemben álló – mátrix mint transzcendens valóság értelmezés 
van jelen a szövegben. A két felfogás olyannyira más, hogy az azokat képviselők sem értik egymást. 
A raszták nem foglalkoztak Case-szel, és a mátrixszal, kívül esnek az őket foglalkoztató dolgok 
határán, míg ő egész egyszerűen „nem értette a sionitákat”72, talán éppen e miatt a közöny miatt. A 
mátrix effajta megjelenése a szövegben nagyon is tisztán kétosztatú. Ez a kétosztatúság az oka 
viszont annak, hogy Wintermute alakja az „üdvtörténeti” olvasatban bonyolulttá és többértelművé 
válik, hiszen e két koncepción keresztül konstituálódik végül az MI létmódja. 

A fent vázolt két felfogás arra csábíthatja az értelmezőt, hogy Wintermute-ot Istenként vagy 
Sátánként olvassa, attól függően, hogy melyik szereplő felfogása „győzi meg”. Hiszen az 
egyértelmű, hogy ebben a Paradicsomban vagy Babilonban Wintermute az úr. Egy ilyen értelmezés 
leegyszerűsítené az MI szövegbeli szerepét. 

A raszták számára az MI Babilon része, mégis tevékeny részesei annak, hogy Wintermute és 
Neuromancer a mátrix – Babilon – tényleges isteneivé váljanak egyesülésük eredményeképp. 
Wintermute sugallatára segítenek Case-nek küldetése végrehajtásában. Case ugyan tájékoztatja őket 
az entitás mibenlétéről, ők mégis követik Wintermute utasításait, bár megjegyzik: „[h]a ezek már a 
Végső Napok, számítanunk kell hamis prófétákra is”73. Habár tévesen, de mégiscsak azt hiszik, 
hogy istenük szolgálatában állnak és cselekednek a küldetés során. Wintermute így isteni próféta a 
sioniták számára, megtévesztő mesterkedése által. A csoport és az MI viszonya ezáltal 
bonyolultabb, mint a fentebb felvázolt reláció. A babiloni démon, a Rossz entitás – az egyetlen 
említett óvatos fenntartástól eltekintve – az isteni akarat, Jah akaratának angyalává minősül a 
sioniták szemében. Az Ellenségnek segítenek jóhiszeműen, hogy az képes legyen elérni céljait. Az 
MI alakja a sionitákkal való viszonyában tehát ambivalens, két ellentétes minőséget olvaszt magába, 
melynek során a felvett álca – az angyali minőség – a démonit erősíti, ám letagadhatatlanul „jelen 
van” mindkettő. Pontosabban ugyanannyira nincs jelen az egyik, mint a másik. 

Azt mondtuk, Case számára a mátrix maga a Paradicsom. A rettegés könnyei 
homályosították el a szemét, amikor arra gondolt, talán soha nem lesz képes visszajutni. Mikor 
pedig végre bebizonyosodott, hogy újra be tud lépni, „[h]ús vér teste nevetett, egyre csak nevetett 
abban a fehérre mázolt padlástérben, s míg távoli ujjai a konzolt cirógatták, arcán végigperegtek a 
felszabadultság könnyei”74. Mindkét alkalommal elindulnak a könnyei, de egészen más okból. 
Először a félelem miatt, hogy örökre elvesztette a Paradicsomot, másodszor az óriási 
megkönnyebbülés az oka, hogy visszafogadták, az Éden ismét az övé. Itt azonban még mindig 
csak ígéretet kapott arra, hogy visszatérhet, hiszen állapota ideiglenes, és amennyiben nem segít 
Wintermute-nak, aki lehetővé teszi a számára ezt a visszajutást, akkor ismét elveszítheti a mátrixot, 
ezúttal valóban örökre. Maga a megváltás az első visszatérés által csupán kilátásba helyeződik. Aki 
képes mindent visszaadni Case-nek, az Wintermute. Ő juttathatja vissza Case-t a mátrixba, ő az az 
entitás, aki megadhatja a megváltást Case számára. Az MI a lény, akinek hatalmában áll a 
Paradicsomba visszafogadni a konzolcowboyt, azaz analógiánk szerint az Istent jelenti Case 
számára. 

Az MI a cybertérben létező entitás, amit emberek építettek fel. Teremtői emberek, bár, hogy 
pontosan kik, az mostani elemzésünk szempontjából lényegtelen. Wintermute-nak is megvannak 
saját istenei, akiknek létét köszönheti. A gép istene az ember. Nincs ugyanis szó önteremtésről, 
Wintermute nem causa sui és nem is eredendő létező. Ugyanakkor tagadhatatlanul isteni 
hatalommal bír Case fölött – és így az Ember fölött75 – ő ugyanis az MI-nek köszönheti valódi 
létét, azt, ami a mátrixban áll fenn. A hierarchia tehát pillanatról pillanatra megbomlik, nem lehet 
fix, legyen értelmezői pozíciónk bármennyire is állandó és stabil. A reláció nem hierarchikus 

                                                 
72 William Gibson: Neurománc, ford. Ajkay Örkény, Budapest, Valhalla Páholy, 1999. 125. o. 
73 I. m.: 130. o. 
74 I. m.: 66. o. 
75 Case az egyetlen ember a szövegben, aki komolyan konfrontálódik Wintermute-tal. Az értelmezési horizontokat 
kitágítva tekinthetjük Case-t az általános emberi megjelenítőjének a meghatározhatatlan létmóddal bíró, ember alkotta 
ismeretlen entitással szemben. 
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statikusság, hanem körkörös mozgás, mely során a tagok mindig a másikra utalnak, és feltételezik 
egymást, éppen ezért elképzelhetetlen, hogy valaha is fix hierarchia alakuljon ki közöttük. 

Ahhoz, hogy egyesülhessen Neuromancerrel, Wintermute-nak szüksége van Case-re. Nélküle 
képtelen lenne az „egész dologgá” lenni, amivé végül válik. Az embernek is hatalma van az MI 
fölött, aki az istent jelenti a számára, a lényt, aki visszaadhatja a Paradicsomot. Olyasfajta hatalom 
ez, amit az eszköz gyakorol használója fölött. Mindketten tisztában vannak azzal, hogy Wintermute 
isteni pozícióban van Case-szel szemben. Az MI ezt ki is nyilvánítja egy alkalommal, amikor Case-t 
akarata ellenére képes elvágni a kicsatlakozástól. „Jobban szeretnéd, ha a mátrixban, égő 
csipkebokorként jelennék meg neked?”76 – kérdezi a hackert, amivel egyértelműen utal a bibliai 
történetre,77 és önmagát Isten pozícióba helyezi, míg Case-t – Mózes szerepében – az isteni akarat 
végrehajtójának pozíciójába. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül viszont a már említett tényt, hogy az 
MI Case-re van utalva. Case-nek is van hatalma fölötte, ez viszont már végképp az útjában áll 
annak, hogy egy kétosztatú rend egy-egy stabil pozíciójába utaljuk a reláció tagjait. E látszólag 
egyértelmű hatalmi helyzet pólusai bonyolultabban strukturálódnak az egyszerű ellentétnél, alá- és 
fölérendeltségnél, kétosztatúságnál: hasonlóan a Foucault által tételezett hatalmi viszonyokhoz, 
melyek a büntető hatalom és az ennek alávetett testek között is fennállnak. „Ezt a hatalmat (…) 
nem tisztán és egyszerűen alkalmazzák, kényszerként vagy tiltásként azokkal szemben, akik nem 
rendelkeznek vele; a hatalom beléjük invesztálódik, általuk és rajtuk keresztül érvényesül; rájuk 
támaszkodik, mint ahogy ők is, a hatalom ellen folytatott harcban, ugyancsak a felettük gyakorolt 
hatalom hatásaira támaszkodnak. Ez azt jelenti, hogy ezek a kapcsolatok (…) nem egyértelműek; 
számtalan szembenállási pontot határoznak meg, a bizonytalanság gócait, amelyek mindegyike a 
hatalmi viszonyok – akár átmeneti – konfliktusaihoz, harcaihoz, megfordíthatóságához vezethet.”78 
A hatalmi viszonyok itt nem vertikálisan lineárisak, hanem körkörös struktúrájúak. 

Gibson világában több univerzum is helyet kap, ezért nevezhetjük multiverzumnak. A két 
valóság – a mátrix és a nem-virtuális tér – ugyanis jól elkülönül egymástól, és mindkettőnek sajátos 
törvényei vannak, külön univerzumokat alkotnak, melyeknek azonban vannak érintkezési pontjai. 
Wintermute hatalmát mutatja, hogy képes hatni a nem-virtuális térre, míg néhány csodás esettől 
eltekintve ez fordítva nem működik: a mátrixra senki nem tud közvetlenül hatást gyakorolni a 
külső térből, a konzollal végzett közvetítő munkát természetesen nem számítva. Végül Wintermute 
eléri célját, és – saját univerzumában – istenné válik, miközben megszűnik Wintermute-nak lenni. 
Case végrehajtja a rá bízott küldetést, és istenné teszi a számára mindig is istenként értelmeződő 
Wintermute-ot, aki cserébe elhozza a megváltást a konzolcowboynak. Az istenné válás azt jelenti, 
hogy a két egyesülő entitás (Neuromancer és Wintermute) egységbe forr, és maga lesz a mátrix: 

 
- Most nem Wintermute vagyok. 
- Akkor hát mi vagy? – kérdezte Case, azután ivott az üvegből és nem érzett 
semmit. 
- Én vagyok a mátrix, Case. 
A férfi felnevetett. 
- És mire mész ezzel? 
- Semmire. Mindenre. Én vagyok a mindenség végösszege, az egész buli. 
[…] 
- Na és akkor mi az ábra? Mennyiben változtak a dolgok? Te uralod a világot? 
Te vagy Isten? 
- A dolgok nem mások. A dolgok dolgok.79 

 
 A mátrix istene maga a mátrix. Technopanteizmus az, ami a szöveg végén megvalósul a 

cybertérben. A közeg istene (istennője?) nem más, mint maga a közeg. A babiloni démon maga 

                                                 
76 I. m.: 193. o. 
77 lásd: 2Móz 3, 1-7 
78 Michel Foucault: Felügyelet és büntetés – A börtön története, ford. Fázsy Anikó, Csűrös Klára, Budapest, Gondolat, 
1990. 39. o. 
79 I. m.: 301-302. o. 
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válik Babilonná. A megváltástörténeti olvasat ebben a metaforikus körmozgásban, ebben a 
hurokban mutatja meg legradikálisabban a Neurománc dekonstruktív erejét. 
 
6.  Berekesztés 
A Neurománc egy gondolkodásmód, egy gondolkodási rendszer kritikája (is). A századvégi és a XXI. 
század elején élő ember legfontosabb és legáltalánosabb kategóriáit – elméleti konstrukcióit – 
vonja kritika alá. Azokat a kategóriákat, melyekről hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy 
konstruáltak, és mint ilyenek, nem állandóak, és nem szükségképp igazak. A gép és az ember, a 
természet és az ember viszonyáról, átfogóbban: az ember és a technika viszonyáról van szó. Ez 
utóbbi keretbe íródik be hálószerűen a többi reláció, így a hierarchikus viszonyok egymással is 
hierarchikus kapcsolatban állnak, szinte átláthatatlan bonyolultságban. A bonyolultságot csak 
növeli, hogy alaposabban megvizsgálva ezekről a binaritásokról kiderül: tarthatatlanok, és egy 
ponton túl már nem működnek. A regény – a fenti olvasatban – ilyen módon vonja kérdőre 
fogalmainkat. 

Mindemellett a technika istenné válását beszéli el, ezzel a gesztussal újabb konstrukciókat 
bont fel és formál át. Az elbizonytalanítás már eleve új pozícióba helyezi, új „létmódba” utalja a 
fogalmakat. 

Ezek a fragmentumok, melyekből felrajzoltam egy teljes mintázatot, úgy téve, mintha ez a 
mintázat enélkül is létezne, úgy téve, hogy volt egyáltalán valami kirakható – ezek a fragmentumok 
mind-mind olvashatóak egy dekonstrukciós esemény mozzanataként. Minden következő elem 
szupplementumként adódik az eddigiekhez, ezzel megbontva a felvázolt mintát, és kikényszeríti 
annak újrarajzolását. A Molly epizódból például megpróbálhatunk felállítani valamilyen általános 
szabályt arra nézve, mi a különbség ember és gép között, és eldönthetjük, hogy melyik tag milyen 
pozícióban van a másikhoz képest. Újra kell gondolnunk viszont ezeket a szabályokat, ha nem 
akarjuk figyelmen kívül hagyni a kérdésben az MI-k vagy a Flatline alakját. Nincs végérvényesen 
felállítható, megnyugtató válaszokat adó, koherens elmélet, amely megalkotható lenne ezek alapján. 
Kérdések vetődnek fel a szövegben, hogy hol vannak a határok különböző kategóriák között, de 
ezekre nem felel egyetlen hallható hang sem. Úgy tűnik, hogy a regény modellezi a dekonstrukció 
„működését”, mintha irodalmi szövegként azzal analóg módon viselkedne. 
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