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Spi ri tu á lis hely-e a kibertér?*

Margaret Wertheim

Előszó

A „technovallásos” kiberrajongók szá má ra a kibertér egy új faj ta spi ri tu á lis hely ként 
je le nik meg. Margaret Wertheim „The Pearly Gates of Cyberspace: A History of Space 
from Dan te to the Internet” c. ki vá ló köny vé ben fel vá zol ja a tér rel kap cso la tos fo gal
mak tör té ne tét a nyu ga ti kul tú rá ban, ki emel ve, ho gyan ha tot tak a kul tu rá lis és fő ként 
a val lá sos ér de kek ezen fo gal mak ra. A dua lisz ti kus nyu ga ti ha gyo mány ban, amely 
meg kü lön böz te ti a tes tet és a lel ket, meg fi gyel he tő, hogy Dan te pok lá tól kezd ve a mai 
internetig az immateriálist azo no sí tot ták a spi ri tu á lis sal. Wertheim rá mu tat, hogy ez a 
fo ga lom za var nem tel je sen ve szély te len. Az aláb bi esszé egy rö vi dí tett és ki vo na tolt vál
to za ta köny ve he te dik fe je ze té nek.

Margaret Wertheim tu do mány tör té net-író és -elem ző, aki el ső sor ban a tu do mány és 
val lás kap cso la tá ra össz pon to sít. Elő ző köny ve, a „Pythagoras Trou sers” a fi zi ka és a 
val lás össze füg gé se i nek tör té ne tét mu tat ja be, úgy, ahogy azok a nyu ga ti kul tú rá ban 
meg je len nek.

Michel Bauwens

A kibertér ra jon gó i nak, füg get le nül at tól, hogy for má li san val lá sos hí vők vagy sem, 
a di gi tá lis te rü let ről foly ta tott esz me cse ré i ben is mé tel ten fel fe dez het jük – Mircea 
Eliade ta lá ló ki fe je zé sé vel él ve – e „tér szent té ava tá sát”. „Meg len nénk le pőd ve, 
hogy mennyi olyan adat ta lál ha tó eb ben az új tér ben, amely a lé lek kel kap cso la tos” 
– nyi lat koz ta Kevin Kelly, a Wired szer kesz tő je a Harper’s Magazine egyik vi ta fó ru-
mán1. Michael Benedikt hív ja fel az ol va sók fi gyel mét az ál ta la szer kesz tett
„Cyberspace: First Steps” cí mű nagy ha tá sú esszé gyűj te mény hez írt be ve ze tő jé
ben: „még mind ig él ben nünk a tö rek vés a Mennyei Vá ros fe lé, hogy ez a tö rek vés
az tán hasz no san bon ta koz zon ki a kibertérben” (Benedikt 1991: 18). A vir tu á lis
va ló ság ku ta tó, Nicole Stenger ki je len té se, mely sze rint „a kibertérben úgy érez zük

* A cikk ere de ti je meg ta lál ha tó a www.cybersociology.com internetes hon la pon.
1 Kevin Kelly sza vai a Harper’s Magazine „Mit mű ve lünk online?” c. vi ta fó ru mán (Harper’s 

Magazine, 1995. augusztus, 39. o.).
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majd ma gun kat, akár a Pa ra di csom ban”, Eliade meg jegy zé sét jut tat ja eszünk be: 
„az em ber nek so ha sem si ke rül tel je sen meg sza ba dul nia a val lá sos vi sel ke dés től” 
– még a vi lá gi tár sa dal mak ban sem (Eliade 1987: 16). Ez vagy igaz az „em ber re” 
ál ta lá ban, vagy sem, de nagy va ló szí nű ség gel igaz a kibernauta fér fi és nő ese té ben.

A val lá sos ál mok ki ve tí té se a kibertérre nem meg le pő, mi vel a kibertér egy új, 
immateriális tér ként el len áll ha tat lan cél pont a val lá sos és spi ri tu á lis vá gya ko zá sok 
szá má ra. A nyu ga ti kul tú ra egy olyan, a gö rög és a ke resz tény ha gyo mány ból szár
ma zó mély, du a lis ta áram la tot hor doz ma gá ban, amely az immateriálist a spi ri tu
á lis sal asszo ci ál ja. Stenger rá vi lá gít ar ra, ho gyan il lik ez a sé ma a kibertérre, s 
egyet ér tő en idé zi Eliade nézeteit, me lyek sze rint a val lá sos em be rek szá má ra a tér 
nem ho mo gén, ha nem a „pro fán tér” és a „szent tér” meg kü lön böz te tett te rü le te
i re osz tott. Stenger sze rint a kibertérre egy ér tel mű en ta lá ló Eliade el kép ze lé se a 
„szent tér ről”, mi vel az „a fi zi kai vi lág pro fán te ré hez” ké pest egy más faj ta tér 
(Sten ger 1991: 55), (így) ide á lis fel té te lek te rem tőd nek ah hoz, amit Eliade „hiero
phaniá”nak ne vez, va gyis „a szent ség be tö ré sé nek [a tér be]”.

A fi lo zó fus Mary Midgley a kö vet ke ző ket ír ta az em be rek tu do mány ra és tech
no ló gi á ra ki ve tí tett ál ma i val kap cso lat ban: „Nem könnyű (not a soft option) a 
tu do má nyos kép ze let mű kö dé si me cha niz mu sa i val fog lal koz ni. Ez a [kép ze let] 
nem csak egy ár tal mat lan, en ge dé lye zett szó ra ko zás, ugya nis igen fon tos sze re pet 
ját szik azon vi lág ké pek ki ala kí tá sá ban, ame lyek gon dol ko dá sunk sztenderdjeit 
ha tá roz zák meg; azon sztenderdeket, amik alap ján meg ítél jük, hogy mi a le het sé
ges és az el fo gad ha tó” (Midgley 1992: 15). A je len ko ri kul tu rá lis szfé rá ban a kiber
kép ze let a tu do má nyos kép ze let egy al fa ja ként ha ta lom mal bí ró erő vé vá lik, ezért 
he lye sen ten nénk, ha fi gye lem mel kö vet nénk me cha niz mu sa it. Me lyek a lét re jö vő 
kibervallásosság sa já tos for mái? Me lyek azok a spe ci fi kus ide á lok, ame lye ket a 
technospiritualisták „le het sé ges ként és el fo gad ha tó ként” kez de nek meg ítél ni? És 
mi lyen kö vet kez te té se ket von ha tunk le mind eb ből?

A kibertérhez kap cso ló dó val lá sos ál mok a „Mennyei Vá ros” bib li ai ví zi ó já ból 
in dul nak ki: a Je le né sek köny vé ben sze rep lő Új Je ru zsá lem ről, a kris tá lyos fé nyű 
po lisz ról van itt szó, amely be az út a le gen dás gyöngy ka pu kon ke resz tül ve zet. A 
ki ber tér és az Új Je ru zsá lem kö zöt ti kap cso la tot Michael Benedikt fej ti ki, rá mu
tat va, hogy akár csak az Éden (ame lyet az em be ri ség az idők kez de tén ta pasz talt 
meg), az Új Je ru zsá lem (ame lyet az eré nye sek az idők vé ge ze té vel is mer het nek 
majd meg) is egy olyan hely, ahol az em ber az is te ni pom pa tel jes fé nyé ben je len
het meg. Lé te zik azon ban egy alap ve tő kü lönb ség a ke resz tény uni ver zum e két 
pó lu sa kö zött: „Amíg az Éden (a bűn beesés előtt) ár tat lan sá gunk, va gyis tu dat lan
sá gunk ál la po tát, ad dig a Mennyei Vá ros böl cses sé gün két és tu dá sun két jel ké pe zi 
(Benedikt 1991: 15); az Új Je ru zsá lem te hát lé nye gi leg a tu dás egy olyan he lye, 
amely az in for má ci ó ra épül – ha son ló an a kibertérhez. A Je le né sek köny vé ben a 
Mennyei Vá ros e kulcs fon tos sá gú tu laj don sá gát az erő sen struk tu rált geo met ria 
jel zi a le írás ban sze rep lő ti zen ket tes, né gyes és he tes szám je gyek is mé telt hasz ná
la ta ré vén. A vá ros ez ál tal egy ra gyo gó szám misz ti kai rejt vényt su gall, amely ma ga 
a meg tes te sült szi gor és rend az Éden ős ál la po tá val szem ben, és amely – Benedikt 
sza va i val – „oly mó don fel ál lí tott, mint egy gyö nyö rű egyen let”. A szer ző sze rint „a 
Mennyei Vá ros… csak is vir tu á lis va ló ság ként jö het ne lét re”, ezért va ló já ban nem 
más, mint „a ki ber tér egy val lá sos ví zi ó ja” (Benedikt 1991: 15–16). Az Új Je ru zsá
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2 A to váb bi ak ban a *gal je lölt „test” szó a „flesh” for dí tá sát je len ti [a ford.].
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le met a ki ber tér ke resz tény jós la ta ként ér tel me zi, és for dít va; azt su gall ja, hogy a 
kiber tér a Mennyei Vá ros egy di gi tá lis vál to za ta le het ne: „még mind ig él ben nünk 
a tö rek vés a Mennyei Vá ros fe lé, hogy ez a tö rek vés az tán hasz no san bon ta koz zon 
ki a kibertérben” (Benedikt 1991: 18).

A kibertér egyik leg hí re sebb le írá sa, ame lyet Gibson „Neurománc” c. re gé nyé
ben ol vas ha tunk, meg döb ben tő en ha son lít – tisz tán vi zu á lis sí kon – a Mennyei 
Vá ros éhoz. Itt is a „ra gyo gó, anyag ta lan fény” bi ro dal má val ta lál ko zunk, amely „oly 
mó don fel ál lí tott, mint egy gyö nyö rű egyen let” (Gibson 1992). Itt is a fé nyes ség 
lé gi es bi ro dal má val szembesülünk, ahol az in for má ció ma ga geo met ri ai for mák ban 
je le ní tő dik meg. Itt is a ra gyo gó vá ros ké pe tá rul elénk, ame lyet „drá ga kö vek” éke
sí te nek: ha tal mas, egye te mes adat bá zis ok, ame lyek kék pi ra mi sok, zöld koc kák és 
ró zsa szín rom bo i dok so rá val dí szí tik a „mát ri xot”. Egy ada tok ból fel épí tett, kris
tály tisz ta rend del és ma te ma ti kai szi gor ral jel le mez he tő ide a li zált po lisz ról van szó.

A Mennyei Vá ros ke resz tény ví zi ó ja szem be tű nő mó don egy álom a transz cen
den ci á ról, amely a föl di nyo mor hoz és ká osz hoz, il let ve fő ként a tes ti kor lá tok hoz 
ké pest ér tel me zett. A mennyek be ki vá lasz tot tak kal kap cso lat ban a Je le né sek köny
ve a kö vet ke ző ket ír ja: „És Is ten el tö röl min den könnyet az ő sze me ik ről; és a ha lál 
töb bé nem lészen, sem gyász, sem ki ál tás, sem fáj da lom nem lesz töb bé, mert az 
el sők el múl tak” (Jk 21: 4). A kibertér baj no ka i ra is jel lem ző a só vár gás a tes ti kor
lá tok fe let ti transz cen den cia után. Ta núi le he tünk a fáj da lom és a kor lá to zá sok, 
sőt a ha lál meg szün te té se irán ti vá gya ko zás nak.

Gibson igen le be csü lő en be szél a test ről „kiberpunk” no vel lá i ban, „hús”nak 
(meat) ti tu lál va azt, szem be ál lít va bör tön sze rű vol tát az zal a ha tár ta lan sza bad ság
gal, ami nek a mát rix vég te len te ré ben vi gasz ta ló dó cow boy ör vend. Case, a Neu
ro mánc hő se a bib li ai Ádám hoz ha son ló an „bűn beesés”ként éli meg szám űze tés
ét a kibertérből. Ezen di gi tá lis Pa ra di csom ból va ló ki ta szí tá sa „sa ját tes té be 
(flesh2) bör tön zi be”; Gibson ki fe je zé sé vel él ve, szo mo rú sors ez a „kibertérben 
va ló tes ten kí vü li szár nya lás” után. Jaron Lanier sze rint a ki ber tér ben meg ta lál ha
tó „e tech no ló gia ígé re te: a test meg ha la dá sa (transcending the body)”; Hans 
Moravec robotikaszakértő re mé nyei sze rint a jö vő ben „fel sza ba du lunk az anya gi 
test kö tött sé gei alól”; mindezek összeg zése kép pen pe dig a kibertérről szó ló dis kur
zust Arthor Kroker a „virtualitásra irá nyu ló aka rat nak” ne vez te.

A tes ti kor lá tok meg ha la dá sá ra irá nyu ló kibernautikus (cybernautic) vá gyat leg-
in kább az a fan tá zia jel lem zi, hogy „le tölt ve ma gun kat” a kiberhal ha tat lan ság szá
má ra (download oneself to cyberimmortality), ma gunk mö gött hagy juk a tes tün
ket. (A Neurománc c. re gény vé gén például Case egy vir tu á lis vál to za tát be táp lál ják 
a mát rix ba, hogy az tán örök ké él hes sen egy kis kiberparadicsomban.) A „di gi tá lis 
örök ké va ló ság” vár ja Bobby Newmarkot is, Gibson kö vet ke ző hő sét a „Mona Lisa 
Overdrive” c. írás vé gén. A kiberhalhatatlanság irán ti vágy a „cyberfiction” klasszi
kus út tö rő je, Vernor Vinge „True Names” c. no vel lá já ban buk kan föl elő ször. A 
no vel la kiberhőse – „Erythrina, a vö rös bo szor kány” – mö gött ál ló nő fo ko za to san 
vi szi át sze mé lyi sé gét egy kibertérben meg konst ru ált al kat ba: „Min den egyes itt lé
tem kor egy újabb részt vi szek át ma gam ból” – me sé li. – „A mag egy va l 
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ó di Erythrinává fej lő dik, aki szin tén a sa ját énem” (Vinge 1987: 142). Az „én” 
„mind örök ké él ni fog” a kibertérben a nő fi zi kai ha lá la után is.

Lé te zik azon ban egy pa ra do xon ezen ál mok hát te ré ben: bár a kibertér iránt lel
ke se dők sza ba dul ni sze ret né nek a test kor lá tai alól, a leg töb ben még is ra gasz kod
nak a fi zi kai meg tes te sü lés hez is. Bár elé ge det le nek a test vé ges sé gé vel, fő ként a 
ha lál lal, vágy nak a „hús ér ze te i re” és iz gal ma i ra. Case pél dá ul él ve zi a há tá ra sü tő 
nap me le gét és a ho mok csi kor gá sát a lá ba alatt a tró pu si kiberparadicsomban, és 
nagy örö mét le li Lin da Leevel, kiberbarátnőjével a szex ön kí vü le té ben. Gibson 
hő se, bár tes tét nem vi he ti ma gá val a kibertérbe, a tes ti örö mök tel jes ská lá ját 
él vez he ti. Már az is jel zi a kibernauták am bi va lens ra gasz ko dá sát a test hez, hogy a 
„szörf ölés” me ta fo rá ját vá lasz tot ták. Hi szen ki más, ha nem épp a ször fös az, aki a 
leg in kább ked vét le li a test örö me i ben?

Stephen Whittaker a fen ti pa ra do xont ér tel mez ve a kibertér ti pi kus ra jon gó ja fő 
jel lem vo ná sá nak azt tart ja, hogy „egy szer re vá gyik a meg tes te sü lés re, és ar ra is, 
hogy el hagy ja tes tét”. Ide á lis eset ben tes té től füg get le nül mű köd nek ér zé kei; gyű
lö li a tes ti kor lá to kat, de vá gyik az ér zé ke lés le he tő sé gé re (Whittaker 1994: 45). 
Te hát él vez ni sze ret né a fi zi kai test örö me it, ugya nak kor ki ke rül ni a tes ti kor lá to
kat és gyen ge sé ge ket.

Ez lé nye gé ben a ke resz tény eszkatológia ígé re te is, a „meg di cső ült test” vágy ké
pe mint egy di gi tá lis kön tös be bur kol va, amely ígé ret be tel je sü lé se az utol só íté let 
nap ján vár a ki vá lasz tot tak ra. Az or to dox te o ló gu sok Jé zus ha lál ból va ló fel tá ma
dá sá ban an nak a je lét lát ják, hogy ami kor az utol só trom bi ta szó el hang zik majd, az 
iga zak is fel tá mad nak test ben és lé lek ben egya ránt. „Az egyén nem csak lé lek ből 
áll, ha nem kom po zí ció (composite) – ír ta Szent Bonaventura –, ezért [a mennyek
ben is] a test és a lé lek kom po zí ci ó ja ként lesz majd je len” (idé zi Walker Bynam 
1992: 256). A ke resz tény ki vá lasz tot tak ígé re tet kap nak ar ra, hogy a he te dik 
menny or szág örök üd vös sé gé ben új ra egye sül het nek ma te ri á lis én jük kel, s így új ra 
át él he tik a meg tes te sült va ló juk nyúj tot ta örö mö ket. Ez a menny bé li test már egy 
„meg di cső ült test” lesz, men tes a ha lan dó test* kor lá ta i tól – Pé ter, a Tisz te let re 
Mél tó sza va i val él ve: „min den szem pont ból in cor ruptibilis” (idé zi Walker Bynam 
1992: 264). A kö zép kor ku ta tók egy igen vi ta tott kér dé se volt, ho gyan kép zel he tő 
el a test egy té ren és időn kí vül lé te ző he lyen, ugya nis min den hí res te o ló gus nagy 
hang súlyt fek te tett az ilyen faj ta lét re.

Jeffrey Fisher kö zép kor ku ta tó fel fi gyelt a ke resz té nyek és a kiberrajongók ví zió
ja kö zöt ti pár hu za mok ra. A ke resz tény test meg di cső ült ként tér vissza, a kor társ 
kibernauták vágy ké pe i ben pe dig „hiperkorporális szin té zis ként” (Fisher 1997: 
120). Az áhí tott „kibernauta test” azért „hiperkorporális”, mert a ke resz tény ség 
meg di cső ült tes té hez ha son ló an fi zi kai kor lá tok tól men tes, így „inkor rup ti bi lis
nek” (incorruptible) és vég ső so ron el pusz tít ha tat lan nak tar tott. A szá mí tó gé pes 
já té kok ban az „üsdvágd” tí pu sú több fel hasz ná lós te rü le te ken pél dá ul a meg ölt 
já té ko sok egy sze rű en „új ra in dít hat ják” ma gu kat. Ha le vág ták a fe je det, egy sze rű
en egy újat tölt hetsz le ma gad nak. A kibernauta test – a fi zi kai test kor lá ta it meg
ha lad va – a ha lál fe lett is győ ze del mes ke dő erők bir to ká ban van, és „a tu dás, il let
ve ál ló ké pes ség hi he tet len bra vúr ja i ra ké pes” (Fisher 1997: 121).

A tes ti kor lá tok meg ha la dá sá hoz fű ző dő kibernauta vá gya kat erő sí ti az a vál to
zás is, ami az el múlt évek ben a fi lo zó fi ai gon dol ko dás te rén be kö vet ke zett: igen 
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nép sze rű vé vált az a né ző pont, hogy az em bert nem a tes tét al ko tó ato mok, 
ha nem egy in for má ci ós kód ha tá roz za meg; va gyis az a hit, hogy lé nye günk nem 
az anyag ban rej lik (our matter), ha nem egy immateriális adat sé má ban. Az a 
könnyed ség, amellyel a cyberfiction írók kibe lép te tik sze rep lő i ket a va ló ság ból 
a kibertérbe, ab ból a hit ből fa kad, hogy az em be ri lény esszen ci á ja le re du kál ha tó 
egy adat sor ra. A kibernauta el kép ze lés sze rint mind a test, mind az el me fel épít
he tő az ada tok ból – míg az ato mok csak a fi zi kai test fel épí té sé ben vesz nek részt. 
A fen ti „fantáziálgatások” azt su gall ják, hogy vé gül egyál ta lán nem lesz majd 
szük sé günk a fi zi kai tes tünk re, mi vel ké pes sé vá lunk ar ra, hogy a kibertérben tel
jes mér ték ben re konst ru ál juk ön ma gun kat. Ha a kiberkonstrukciók elég gé rész
le tes sé vál nak, nem le het majd meg kü lön böz tet ni a meg tes te sü lés il lú zi ó ját va ló di 
ma te ri á lis lé nyünk től. Meg döb ben tő, hogy a tes ti kor lá tok meg ha la dá sa, ami 
egy kor csu pán te o ló gi a i lag tűnt va ló szí nű nek, most egy re in kább meg va ló sít ha tó
nak lát szik tech no ló gi a i lag. N. Katherine Haylest idéz ve: „az a „lá to más” 
(fantasy), hogy ma gunk mö gött hagy juk a tes tet, a kö zép kor óta nem volt ilyen 
szé les kör ben el ter jedt, mint ma; so sem kap csol ták ennyi re a meg lé vő tech no ló
gi á hoz” (Hayles 1993: 173).

Bár azt hi het nénk, hogy a kiberhalhatatlansággal kap cso la tos fan tá zi ák csak a 
scifiírók agyá ban lé tez nek, va ló já ban az ala pul szol gá ló fi lo zó fia a kog ni tív tu do
má nyok ból, az in for má ció el mé let ből és más „va ló vi lág”beli (real life) te rü le tek
ből in dul ki – a kép ze lő e rő ugyan azon áram la tá nak a ré sze ként, mint ami ből a 
mes ter sé ges in tel li gen cia ál ma szü le tett. A mes ter sé ges in tel li gen cia ku ta tói sze
rint az em ber men tá lis te vé keny sé ge nem más, mint az elekt ro mos je lek egy sé má
ja a neuronok há ló za tá ban; ak kor mi ért ne épít het nénk fel egy ilyen sé mát szili
kon ból is? Ha a szá mí tó gé pek „meg ta nít ha tók” ar ra, hogy mon da to kat ele mez ze
nek és nagy mes te ri szin ten sak koz za nak, csu pán idő kér dé se, hogy ké pes sé vál ja
nak az em be ri te vé keny sé gek tel jes ská lá já nak szi mu lá lá sá ra.

A fen ti cé lok va ló sul nak meg a kiberpunknovellák futurisztikus vi lá gá ban: 
em ber fe let ti mes ter sé ges in tel li gen ci á val ren del ke ző lé nyek né pe sí tik be Gibson 
mát ri xát, egyi kük épp a re gény cím adó hő se, Neurománc. Ezen kom pu te res konst
ruk ci ók nem csu pán egy sze rű szá mí tó gé pek, ha nem olyan „sze mé lyi sé gek”, ame
lyek sa ját ér zel mek kel, vá gyak kal és rend kí vül ego is ta cé lok kal jel le mez he tők. Már 
csak egy lé pés vá laszt ja el azt a gon do la tot – tud ni il lik, hogy egy mes ter sé ges agy 
lét re hoz ha tó egy szá mí tó gé pen be lül – at tól az el kép ze lés től, hogy az em be ri agy 
egy gé pe ze ten be lül is mű köd tet he tő. Ha az „agy” mind két tí pu sa vég ső so ron nem 
más, mint egy elekt ro mos jel zé sek be kó dolt adat sé ma, mi ért ne vál hat na le het sé
ges sé a wetwareből a hard ver be va ló át ül te té se?

Hans Moravec vi lág hí rű robotikai szak ér tő lá to má sa is ha son ló. Vé le mé nye sze
rint ha ma ro san le het sé ges sé vá lik az agy di gi tá lis le töl té se (digital minddown
lodig); la bo ra tó ri u ma i ban igen éles lá tás sal (cutting edge vision) és há rom di men
zi ós ér zé ke lés sel (3–D mapping capabilities) ren del ke ző ro bo to kat ter vez nek. 
„Mind Children” c. köny vé ben Moravec el kép zel egy olyan for ga tó köny vet, amely 
sze rint „egy agy se bész ro bot fo ko za to san visz át a ké szen lét ben ál ló szá mí tó gép re 
egy em be ri agyat” (Moravec 1988: 109–110). Le ír ja, ho gyan „nyit ná meg (a se bész
ro bot) a ko po nyát, ré te gen ként tölt ve le az agyat”, „nagy fel bon tá sú mág ne ses 
re zo nan ci á jú mé rő mű sze re ket”, il let ve „mág ne ses és elekt ro mos an ten nák so ro za
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tát” hasz nál va. Mi köz ben az agy fo ko za to san meg sem mi sül, a „va ló di én”t, va gyis 
az agyat egy di gi tá lis konst ruk ci ó vá ala kít ják. Pon tos ma gya rá za tot per sze so ha sem 
ad a meg va ló sí tás mód já ra, de szá munk ra nem is a rész le tek, ha nem az ala pul szol
gá ló fan tá zia az ér de kes.

S nem Moravec az egye dü li tu dós, aki így vé le ke dik. Rudy Rucker, ma te ma ti kus 
és szá mí tó gépszak ér tő pél dá ul szin tén az em be ri agyak szá mí tó gép re va ló le töl té
sét ve tí ti elő re a „Wetware and Soft ware” c. re gé nyé ben; Mike Kelly – aki dok to
rá tu sát vég zi szá mí tó géptu do má nyi te rü le ten – tag ja az extro piá nus moz ga lom
nak (Extropian movement), és szin tén az agy le töl té sé nek hí ve. Az extropiánusok 
még a scifií ró kon is túl tesz nek: vég ső cél juk a fi zi ká lis for má ban meg va ló sí tott 
hal ha tat lan ság. El kép ze lé sük sze rint az új tech no ló gi ák – a gén se bé szet től kezd ve 
az em be ri cel lák hely re ál lí tá sá ra ké pes nano gé pe ze tekig – le het sé ges sé te szik majd 
az örök éle tet. Kelly ja vas la ta, hogy ad dig is, amíg a test hal ha tat lan sá ga le het sé
ges sé vá lik, az agya kat tölt sék le szá mí tó gé pek be, ame lyek egy faj ta kiberváró te
rem ként mű köd né nek. Kellyhez ha son ló an a leg több extropianista tech no ló gi a i lag 
jól kép zett fi a tal, akik a szá mí tó géptu do mány, a neurobiológia, a ra ké ta ter ve zés 
és más ha son ló te rü le te ken dol goz nak. Pél da ké pe ik Vinge és Moravec re gény hő
sei – utób bi mon dott prog ram be szé det el ső kon fe ren ci á juk al kal má val.

A kiberhalhatatlanság hí vei sze rint egy vég ze tes rend szer össze om lás ese tén sem 
szük ség sze rű a „ha lál”, mi vel az offline üzem mód ban tá rolt biz ton sá gi fáj lok alap
ján bár kit „hely re ál lít hat nak”. A ha lál, akár csak az Új Je ru zsá lem ben, nem lé te zik 
majd. Moravec iz ga tot tan ír ar ról a nap ról, ami kor mind annyi unk ról elké szül tek 
már a szá mí tó gép sza la go kon tá rolt biz ton sá gi má so la tok; ha lál ese tén vissza nyer
het jük éle tün ket egy ak tív má so lat alap ján, ame lyet a sza lag ról ké szí te nek (Mora
vec 1988: 119). Bár kiberhalálunk pil la na ta és a biz ton sá gi má so latfájl ké szí té sé
nek idő pont ja kö zött lé tez het egy űr, „a cse kély emlékezetkiesés” Moravec sze rint 
je len ték te len ügy ah hoz a tel jes me mó ria és funk ció vesz tés hez ké pest, ame lyet 
má so lat hi á nyá ban a ha lál ered mé nyez ne.

A kibervallásos kép ze let vágy ké pei: transz cen den cia, hal ha tat lan ság, fel tá ma
dás; Midgleyt parafrazálva: a kibertér ra jon gói eze ket vé lik „le het sé ges nek és el fo
gad ha tó nak”. Sze mély sze rint nem tu dok rosszabb sor sot el kép zel ni an nál, mint
hogy va la ki, le tölt ve a kibertérbe, hal ha tat lan ná vál jon. A ke resz tény ség ben a 
ki vá lasz tot tak a mennyei örök bol dog ság ígé re tét kap ják, amely a vég ső ke gyel mi 
ál la pot ban kö vet ke zik be. Va jon mi lesz a kiberkiválasztottak sor sa, mi hez fog nak 
kez de ni majd a kiberhalhatatlansággal? Hi szen Shakes peare vagy Eins te in összes 
mű vé nek új ra ol va sá sát is meg le het un ni, az el sa já tít ha tó nyel vek szá ma kor lá to
zott, és az örök ké va ló ság még azu tán is tart. El kép ze lé sem sze rint a kiber hal ha tat
lanság nem a mennyei bol dog sá got je len ti, ha nem azo kat az eónokat, ame lye ket az 
il le tő az alt.gossip.royals, alt.sex.bestiality tí pu sú hon la po kon kény te len el töl te ni 
– én in kább a ha lált vá lasz ta nám.

Az agy le töl té sé vel kap cso la tos fan tá zi ák leg bi zar rabb von za ta az el ha lá lo zott 
sze mé lyek kibertérben tör té nő re konst ru á lá sa. Gibson „Szám lá ló nul lá ra” c. köny
vé nek ele jén egy Turner ne vű bér gyil kos, akit da ra bok ra szag ga tott egy bom ba, 
ép pen ar ra vá ra ko zik, hogy az or vo sok új tes tet ne vel je nek szá má ra. Eköz ben „ő 
ma ga” (va gyis az agya) a ti zen ki len ce dik szá za di gyer mek kor vir tu á lis valóság szi mu
lá ciójában töl ti ide jét, va gyis a kibertérben; ami kor az új tes te ké szen áll, az agyát 



 replika 269 replika 269

eb be töl tik le. Moravec szin tén a kiber hal ha tat lan ságról ál mo dik, de még en nél is 
to vább megy: jós la ta sze rint az em be ri faj ké pes lesz győ zel met arat ni a ha lál fö lött. 
Kép zel jünk el egy csa pat „cso da mű sze rek kel fel sze relt szuperintelligens ar che o ló
gust”, di gi tá lis cso da mun kást, akik tö ké le te sí tik azt az el já rást, amellyel már hosszú 
ide je ha lott em be rek is fel tá maszt ha tók egy ha tal mas szá mí tó gépszi mu lá ci ó ban 
(„ál ta lá nos fel tá ma dás” – wholesale resurection) – Moravec sza va i val – a rész le te kig 
me nő pon tos ság gal, éle tük bár me lyik pil la na tá ban (Moravec 1988: 122). A kö zép
ko ri ke resz té nyek hit vi lá gá ban a fel tá ma dás az utol só íté let nap ján jön el, de ha 
Moravec jós la ta be vá lik, ez sok kal ko ráb ban be kö vet ke zik.

A kiberhalhatatlanság és a kiberfeltámadás ví zi ói úgy is fel fog ha tók, mint a 
lé lek klasszi kus ke resz tény esz mé jé nek meg je le né se di gi tá lis kön tös ben. Az a gon
do lat, hogy az em ber „lé nye ge” el kü lö nít he tő tes té től és át ala kít ha tó egy ne he zen 
meg ra gad ha tó szá mí tó gé pes kód dá, egy ér tel mű el uta sí tá sa a ma te ri a lis ta né ző
pont nak, amely sze rint az em bert csak is az anyag al kot ja. A kibertér gon do lat kö re 
te hát fenn tar tás sal ke ze li a tu do má nyos kor szak egyik alap ve tő fi lo zó fi ai trend jét.

Az a fel fo gás, amely sze rint az immateriális én túl él he ti a test ha lá lát, a kö zép
ko ri du a liz mus ra ve zet he tő vissza. A kibertérről szó ló dis kur zus te hát a du a liz mus
hoz va ló vissza té rést je len ti; va gyis vissza té rést ah hoz az el kép ze lés hez, hogy az 
em ber egy ha lan dó anya gi test ből és egy hal ha tat lan „lé nyeg ből” ál ló bi po lá ris 
lény. Ezt a posztulált hal ha tat lan ént, amely fel té te lez he tő en to vább él majd a test 
ha lá la után is a di gi tá lis kö zeg ben, ne vez ném én „kiberléleknek”.

A fen ti fo ga lom a tu do mány és a tech ni ka meg le pő, bár nem tel je sen vá rat lan 
fej le mé nye. A fel té te le zett kiberlélek egy olyan ha gyo mány ki tel je se dé se, amely 
ké te zer évig ha tott a nyu ga ti tu do mány ra, és ugya nak kor a ke resz tény gon dol
kodás ra: a ma te ma ti ka és a misz ti ciz mus egy olyan ele gyé re gon do lok itt, amely 
Kr. e. a ha to dik szá zad ból szár ma zik, és a rej té lyes számoszi Pütha go rasznak tu laj
do nít ha tó. Az agy le töl té sé nek mai hí vei aka rat la nul is a ke resz tény ha gyo mány 
foly ta tói és a számoszi mes ter ta nít vá nyai.

Püthagorasz, aki meg is mer tet te a gö rö gök kel a ma te ma ti kát, a nyu ga ti tu do
mány meg ala po zói kö zé so rol ha tó. Ugya nak kor val lá si fa na ti kus volt, aki a ma te
ma ti ka és a misz ti ciz mus egye sí té sé vel lét re hoz ta az in tel lek tu á lis tör té ne lem egyik 
leg ér de ke sebb szin té zi sét. Ti pi ku san nyu ga ti misz ti kus volt, kor tár sa az in di ai 
Budd há nak, a perzsiai Zoroaszternek (Zarathusztra), a kí nai Konfu ci us nak és Lao 
Tsunak. Egy olyan ra di ká li san du a lisz ti kus ter mé szet fi lo zó fi át fo gal ma zott meg 
fél ezer év vel Krisz tus szü le té se előtt, amely nek ha tá sa a kiber nau ták el kép ze lé sei
ben is ér ző dik. A számoszi mes ter sze rint a va ló ság lé nye gét nem az anyag ban – a 
négy elem ben: föld, víz, le ve gő, tűz –, ha nem a szá mok immateriális má gi á já ban 
ta lál juk meg. A szá mok szó sze rint is te nek vol tak Püthagorasz szem lé le té ben, a 
gö rög pan te on is te ne i vel tár sí tot ta őket; az igaz va ló sá got nem az anya gi sík je len
tet te, ha nem a szám is te nek transz cen dens bi ro dal ma. Püthagorasz szá má ra a lé lek 
lé nye gi leg ma te ma ti kai jel le gű volt, fő adott sá ga és jel lem ző je pedig, hogy ké pes 
„racionálisan” – szó sze rint ará nyok ban – ki fe jez ni a dol go kat. A püthagoraszi 
koz mo ló gi á ban a lé lek iga zi ott ho na a szám is te nek bi ro dal má ban van, min den 
lé lek ide tér majd vissza a ha lál után; saj nos ez a hal ha tat lan „szik ra” a test fog lya, 
amely ki sza ba du lás ra vár ha lan dó éle tünk alatt. A val lá sos gya kor lat – amely szük
ség sze rű en elő ír ja a ma te ma ti ka ta nul má nyo zá sát is – cél ja, hogy ki sza ba dít sa a 
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lel ket a test* bék lyó i ból, s ez ál tal a lé lek mi nél gyak rab ban emel ked hes sen a szám
is te nek mennyei bi ro dal má ba, meg ha lad va az anya gi sí kot.

A je len ko ri kibernauta ál mok ban je len le vő püthagoraszi fel hang ok a fen ti váz
la tos le írás alap ján is fel is mer he tő ek. Szá mok, pon to sab ban „egye sek” és „zé ru
sok” for má já ban kell ki fe jez nünk min dent, amit a szá mí tó gép re le töl tünk; a vég te
le nül va ri ál ha tó, egye sek ből és zé ru sok ból ál ló kód ké pe zi min den kibernauta 
konst ruk ció „épí tő anya gát”. Egy alap ve tő en püthagoraszi né zet szol gál ala pul az 
agy le töl té sé vel kap cso la tos ál mok hoz: az agy le töl té sé nek hí vei szá mok ra vissza
ve zet he tő nek tart ják az em ber „lé nye gét”, a „kiberlélek” vég ső so ron ma te ma ti kai 
for má tu mú. „Va ló di ott ho na” nem a test („meat”), ha  nem a di gi tá lis ada tok „örök 
tar to má nya”. Kiberpüthagoreizmusról, krip to val lásról (Eliade ki fe je zé se) be szél
he tünk, ahol a kibertér ma gá nak kö ve te li azon transz cen dens tér sze re pét, ame lyet 
egy kor az ó ko ri szám is te nek né pe sí tet tek be.

Az ó ko ri püthagoreizmus és az új „kiberverzió” kö zött to váb bi pár hu za mo kat 
fe dez he tünk fel. Az előb bi egyik fő hi e del me a lé lek örök vissza té ré sé ről szólt, ezt 
a dokt rí nát Püthagorasz vél he tő en a hin du sok tól vet te át, hoz zá juk ha son ló an hitt 
a lé lek fo lya ma tos re in kar ná ci ó já ban. Meg győ ző dé se sze rint a lé lek a meg tes te sü
lé sek kö zöt ti időt a szám is te nek transz cen dens bi ro dal má ban tölt het te. A lé lek
ván dor lás egy ha son ló fo lya ma ta ját szó dik le a cyberfictionben, pél dá ul Rudy 
Rucker „Wetware és Soft ware” c. kö te té ben. A kö tet no vel lá i ban a fő hőst „tá ro lás 
cél já ból” a köz pon ti szá mí tó gép re töl tik fel, majd idő sza ko san egy sor egy re fej let
tebb android test be töl tik le. Az év ti ze dek so rán is mé tel ten re in kar ná ló dik, kiber
lel ke min den eset ben vissza tér a fi zi kai vi lág ba a kibertéri transz cen dens „Void”
ban el töl tött fel üdí tő pi he nők után.

Nem hi á nyol juk a mo rá lis vagy eti kai kon tex tust a di gi tá lis re in kar ná ció for ga
tó köny vé ből? A hin du iz mus ban az a for ma, amely ben a re in kar ná ció meg tör té nik, 
a múlt be li mo rá lis dön té sek től függ, a lé lek ván dor lás egy mo rá lis fo lya mat, a meg
tes te sü lés cik lu sai a „meg vi lá go so dás” el éré se ese tén zá rul nak le. (A ke resz tény ség 
kon tex tu sa sok kal szi go rúbb, a lé lek nek egyet len meg tes te sü lés, va gyis egyet len 
esély biz to sí tott ar ra, hogy morálisan „he lyes” dön té se ket hoz zon, kü lön ben örök
re fi zet he ti az árát.)

Az ó ko ri püthagoraszi lé lek szin tén lé nye gi leg mo rá lis en ti tás volt, fo lya ma tos spi
ri tu á lis kar ban tar tást igé nyel ve, ame lyet a püthagoreusok szi go rú vi sel ke dé si kó dok 
be tar tá sá val ér tek el. A meg tisz tí tó cél za tú ri tu á lék, a böjt tel, az ét ke zé si sza bá lyok 
szi go rú be tar tá sá val jel le mez he tő asz ké tai élet ré sze volt an nak a fo lya mat nak, 
amely nek so rán meg tisz tí tot ták a lel ket, elő ké szít ve azt a mennyei szám is te nek kel 
va ló ta lál ko zás ra. (Püthagorasz a szá mo kat eti kai tu laj don sá gok kal is fel ru ház ta, pl. 
a né gyes volt az igaz ság szol gál ta tás szám je gye, ugya nis négy az egyen lő két szer ket tő, 
ez ál tal jel ké pez ve az egyen súlyt.) A ki ber lélek vi szont nem he lyez he tő el sem mi lyen 
mo rá lis kon tex tus ban, örök ké va ló sá gá hoz nem kap cso lód nak eti kai kö ve tel mé nyek 
vagy mo rá lis kö te le zett sé gek a re in kar ná ció és hal ha tat lan ság kibertéri fan tá zi á i ban 
– a val lás sal já ró kö te le zett sé gek tel je sí té se nél kül is meg sze rez he tő en nek ju tal ma, 
a hal ha tat lan ság. Püthagorasz vissza ta szí tó nak ta lál ta vol na a lé lek és a mo rá lis rend 
kü lön vá lasz tá sát, az szá má ra egyen lő lett vol na a rend szer rom lás ba dön té sé vel.

A technovallásos ál mo do zás nem új ke le tű, a tech no ló gia hí vei már a ké ső 
kö zép kor tól val lá sos ál mo kat fűz tek a mű sza ki vál lal ko zá sok hoz – mu tat rá David 
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Noble tu do mány tör té nész. A tech ni kai tu do má nyok össze fo nó dá sa a val lá sos 
ál mok kal fel gyor sult a ti zen ha to dik és ti zen he te dik szá zad tu do má nyostech ni kai 
for ra dal ma ide jén, ami kor a tu do mányt és mel lék ter mé ke it egy újabb, iga zabb 
ke resz té nyi kor meg va ló sí tá sá nak kul csa ként te kin tet ték. A re ne szánsz techno utó
pis tái sze rint a tech no ló gia biz to sí tot ta vol na az em be ri ség szá má ra azo kat az esz
kö zö ket, ame lyek kel az Új Je ru zsá lem itt a föl dön meg va ló sít ha tó. Lát no kok so ra 
kép ze lő dött az év szá zad ok so rán azok ról a föl di utó pi ák ról, ame lyek a tu do mány 
mű ve lé se és a tech no ló gi ák al kal ma zá sa ál tal vál nak majd meg va ló sít ha tó vá. 
Thomas Morus (ere de ti) „Utópiá”ja, Francis Bacon „Új Atlantisz”a, Tommaso 
Campanella „Nap vá ros”a (1959), vagy Johann And rea „Cristinapolis”a olyan 
ide a li zált ke resz tény vá ros ok vol tak, ame lye ket a tu do má nyok és a tech ni ka te rü
le tén kép zett spi ri tu á lis em be rek új ge ne rá ci ó ja lett vol na hi va tott lét re hoz ni.

Ezen szer zők szá má ra a tech no ló gia je len tet te vol na azt az esz közt, amely nek 
se gít sé gé vel az em ber tö ké le te seb ben meg va ló sít hat ta vol na ön ma gát, mint is te ni 
kép mást – imago dei. A re ne szánsz technoutópizmus egyik fő kép vi se lő je Gior dano 
Bruno volt, a ra di ká lis ter mé szet fi lo zó fus és val lá sos re for má tor. Bruno ál lás pont ja 
sze rint a tech no ló gia fel ru ház za az em bert az zal a ha ta lom mal, amellyel „a ter mé
sze ti től kü lön bö ző sa já tos sá go kat, fo lya ma to kat, ren de ket ala kít hat ki”, ez ál tal vál
hat vé gül a föld is te né vé. Johann And rea, a ró zsa ke resz te sek ki ált vá nyai fel té te le
zett szer ző jé nek vé le mé nye sze rint az em be rek nek kö te les sé gük a tech ni kai tu do
má nyok mű ve lé se azért, „hogy az em be ri lé lek ki bon ta koz has son a kü lön fé le 
gé pe ze tek se gít sé gé vel”; a tech no ló gia biz to sít ja azo kat az esz kö zö ket, ame lyek 
ál tal „fé nye sen ra gyog hat a ben nünk re kedt kis is te ni szik ra” (G. Bruno, idé zi 
Farrington 1964: 27). Nem meg le pő, ha „a tech no ló gi ai vál lal ko zás val lá si hit tel 
te lí tett”, ír ja Noble, mi vel a „mo dern tech no ló gia együtt fej lő dött a val lás sal” 
(Noble 1997: 5). Az a sé ma, amely nek meg fe le lő en az új tech no ló gi át va la mi lyen 
spi ri tu á lis transz cen den cia el éré sét elő se gí tő esz köz ként te kin tet ték, több ször meg
is mét lő dött a nyu ga ti tör té ne lem ben; Eric Da vis „techgnózisnak” ti tu lál ta a je len
sé get.

A techgnosztikus szel lem jel lem ző a kibertér iránt lel ke se dők je len tős ré szé re: 
a posztulált misz ti kus vi lág min den ség gel va ló egye sü lés iránt só vá rog nak. Vinge 
„True Names” c. no vel lá ja be mu tat er re egy paradigmatikus pél dát; a no vel la 
csúcs pont ján a hős és a hős nő el mé je a glo bá lis há ló zat tal egye sül: „Min den ha jó, 
min den le száll ni pró bá ló re pü lő, a hi te lek, a fi ze té sek, a te jes faj élel me zé se, mind 
tisz tán meg je len tek tu da tuk va la mely te rü le tén. Egyet len ki fe je zés le he tett ér vé
nyes a je len ál la po tuk ra a bo szor ká nyok gyü le ke ze té nek ana lo gi kus sza bá lyai sze
rint: is te nek vol tak” (Vinge 1987: 112).

A fen ti szö veg rész a gnó zis nak egy klasszi kus le írá sát tar tal maz za: az én fú zi ó
ja a min den ség gel – a min den tu dás ál la po tát ered mé nyez ve. Gibson „Mona Lisa 
Overdrive” c. re gé nyé ben, amely a „Neurománc” foly ta tá sa, szin tén meg ta lál juk 
a gnosz ti kus kész te tést: a kibertér mí to szá ban a min den tu dás a mát rix jel lem ző je. 
Itt az em ber he lyett a mát rix ta paszt al ja meg a min den sé get, majd köz ve tí ti em be
ri kom mu ni ká ci ós part ne rei fe lé a tu dá sát. David Thomas sze rint a Gibson re gé
nyé ben le írt mi to lo gi kus elem ar ra utal, hogy a kibertér egyik leg fon to sabb tár sa-
dal mi funk ci ó ja: mé di um ként szol gál ni a gnó zis egy for má já nak köz ve tí té sé hez, 
va gyis a dol gok ter mé sze té ről és ke let ke zé sé ről va ló misz ti kus tu dás köz lé sé hez 
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(Thomas 1991: 41).
Vinge és Moravec egy olyan kiberdominanciájú di cső jö vőt kép zel nek el, amely

ben min den ki szá má ra el ér he tő lesz majd egy faj ta gnosz ti kus min den tu dás. Ez 
te hát a kibervallásosság ígé re te: mind eggyé vál ha tunk a min den ség gel a szil ikon 
há ló za ton ke resz tül köz ve tí tett ha tal ma ál tal. Fel té te lez he tő en ké pes sé vá lunk 
ar ra, hogy föl di nyo mo rú sá gun kat meg ha lad juk, és a vi lá got egy „is te ni sík ról” lás
suk, akár csak Erythrina és Slippery úr a „True Names”ből.

Is mét óva tos ság ara in te nék min den kit a kibergnosztikus ál mok kal kap cso lat ban: 
azok gyak ran mo rá lis ki bú vó ként szol gál nak. A gnosz ti ciz mus nem elekt ro ni kus 
for mái is sok szor prob le ma ti ku sak: a transz cen den ci á ra össz pon to sít va, a gnosz ti
ku sok az idő fo lya mán haj la mo sak vol tak a test manicheusi meg ta ga dá sá ra, ami 
együtt járt az zal, hogy sem mi be vet ték a föl di vi lág ügye it és a föl di kö zös sé gek kel 
va ló kap cso la tu kat. Az or to dox ke resz tény te o ló gu sok azt hang sú lyoz zák, hogy a 
tes ti* éle tet el ső sor ban azért kell ér té kel ni, mert azok hoz a fi zi kai kö zös sé gek hez 
köt min ket, ame lyek kel szem ben fe le lős sé günk és kö te le zett sé ge ink van nak. Aki 
nem ér té ke li a tes ti éle tet, az va ló szí nű leg ke vés bé fog ja kö te les sé gé nek te kin te ni a 
fi zi kai kö zös ség ügye i hez va ló hoz zá já ru lást is. Mi ért se gíts egy be teg ba rá ton, ha 
meg lá tá sod sze rint job ban jár na, ha el ha lá loz na? Mi ért pró bál nád meg hosszab bí ta
ni a tes ti* éle tet, ha sze rin ted a transz cen den ci át kel le ne mi nél előbb el ér ni?

Az or to dox ke resz tény ség mind ig is je len tő sé get tu laj do ní tott a test nek. Az 
em bert test benlé lek ben te rem tet ték, ezért a ke resz té nyek fel ada ta a hí res kö zép
ko ri te o ló gu sok sze rint tes ti leg és spi ri tu á li san is he lye sen él ni. A kiber gnó zis és a 
kiberhalhatatlanság ví zi ói gyak ran lé nye gi leg manicheánus jel le gű ek, haj la mos sá 
tesz nek ben nün ket a tes ti* élet alá be csü lé sé re. Michael Heim ta lá ló an jegy zi meg, 
hogy Gibson kibertérvíziója „az evi lá gi, anya gi as lét irán ti meg ve tést” idé zi elő 
(Heim 1991: 75). A kibervallásos ál mo do zás nak igen gyak ran az a su gal la ta, hogy 
fel ment het jük ma gun kat a fe le lős ség alól föl di té ren. Mi ér tel me len ne az ok ta tás
hoz va ló egyen lő esé lye kért foly ta tott küz de lem nek, ha a kibertérben mind annyi an 
meg tud ha tunk min dent? Mi ért har col nánk a tár sa dal mi igaz sá gos sá gért a föl dön, 
ha hi tünk sze rint mind annyi an is te nek le he tünk a kibertérben? Pa u li na Borsook 
kom men tá tor meg fi gye lé se sze rint a szilikonvölgy kiberelitjének kul tú rá ját egy 
ön ző libertinizmus itat ja át, amely ki bú vót nyújt a fi zi kai kö zös sé gek irán ti fe le lős
ség alól; ezt a ten den ci át Borsook „kiberönzés”nek ti tu lál ja (Borsook 1996).

A kiberönzés je len tős kom po nen se a kiberhalhatatlanság és a kibergnózis irán
ti vágy nak. A kibervallásosságból hi á nyoz nak az er köl csi el vek, el len tét ben a „va ló
di” val lá sok kal, ame lyek er köl csi kö ve tel mé nye ket tá masz ta nak a hí vők kel szem
ben. A kibervallásosság ese tén, mint ko ráb ban is meg je gyez tem, anél kül is hoz zá
jut ha tunk egy val lás „ju tal má hoz”, hogy köl csö nös kö te le zett sé gek kor lá toz ná nak 
ben nün ket, esetleg tár sa dal mi kö ve tel mé nyek nek kel le ne ele get ten nünk – s 
ép pen az ilyen faj ta, a sze mé lyes ju ta lom irán ti vá gyat tar tom ag gasz tó nak. A 
„kiber tér val lá sos sá ga” – a tes ti transz cen den ci át, a hal ha tat lan sá got és a posztulált 
misz ti kus kibertéri min den ség gel va ló egye sü lést cé loz va meg – új ra fel ve ti a 
gnosz ti kus–manicheánus–pla to nis ta du a liz mus több prob le ma ti kus kér dé sét. 
Egya ránt figyel men kí vül hagy ja a kö zös sé gi szem pon to kat és az egyén kö te le zett
sé ge it a tár sa da lom mal szem ben.
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