
A spekulatív fikció egyik típusa, az alternatív történetírás, magával a
történetírással egyidõs. Már az ókori történetírók tollából is olvasha-
tunk olyan gondolatkísérleteket, mint pl. „(…) mennyivel lett volna
másabb, ha a perzsák megverték volna a görögöket, vagy ha Nagy
Sándor hadat viselt volna Róma ellen”.1 Leggyakrabban olyan esemé-
nyek kerülnek a középpontba, amelyek mai értelmezésünk szerint
alapvetõen befolyásolták és alakították jelenünket. Ezeket a jelentõs
eseményeket nevezik „divergáló pontoknak” (points of divergence),
pl. a II. világháború kimenetele, pusztító járványok megjelenése,
meghatározó uralkodók, politikusok halála, vagy forradalmak kitöré-
se stb.2 Az alternatív narratívák elterjedésének sikeréhez a huszadik
század második felében több tényezõ is hozzájárult: egyfelõl a sci-
ence fiction, mely az „áttörés” elõtt is ontotta az alternatív története-
ket, fokozatos kanonizálódása és inspiráló hatása a mainstream iroda-
lomra, másrészt, és az elõbbitõl nem függetlenül, a „posztmodern-
izmus megjelenése azáltal, hogy elmosta a határokat a tény és fikció
között, valamint elõtérbe helyezte a »más« (»other«), illetve alternatív
véleményeket, és az elfogadott történelmi igazságokat játékosan iro-
nikus módon revideálta.”3

A „mi lett volna, ha” kezdetû narratívák gazdag hagyományából
három kedvencet emelnék ki: az Egy jenki Arthur király udvarában (A
Connecticut Yankee in King Arthur’s Court, 1889) fõhõse a 19. szá-
zadban élõ Hank Morgan fegyverkovács egy méretes kupán vágás
után Artúr király udvarában találja magát 528-ban. Mark Twain idõ-
utazójának a kora középkori társadalmat modernizáló kísérlete két-
ségtelenül a sci-fi hagyomány egyik fontos szövege. Föltételezhetjük,
hogy a mára klasszikussá vált Philip K. Dick Az ember a Fellegvárban-
jának (The Man in the High Castle, 1962) sikere a választott „diver-
gáló pontnak” is köszönhetõ. Az Egyesült Államok a II. világháborút
követõen a vesztesek oldalán találja magát és a császári Japán vala-
mint a náci Németország tartják megszállás alatt, de ahogy azt Dick-
tõl megszokhattuk, a világok egymásba játszása ill. azok határainak
elbizonytalanítása is hozzájárult ahhoz, hogy az egyik legtöbbet hi-
vatkozott alternatív történelmi regénnyé váljon. Kim Stanley Robin-
son A rizs és só éveiben (The Years of Salt and Rice, 2002) olyan ki-
dolgozott szöveguniverzumot prezentál, ami az alternatív történet-
mesékhez gyanakvással közeledõ olvasókat is meggyõzheti. Felejt-
sük el az egész nyugati kultúránkat: a középkorban Európa lakossá-
gának a 99%-át kiirtotta a pestis. A keleti és a távol-keleti birodalmak
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1 Gavriel Rosenfeld:
Miért a kérdés,
hogy „mi lett volna,
ha…?” Ford: Szélpál
Lívia. AETAS
2007/1. 148.

2 Uo. 151.

3 Uo. 149.

SÁNTA SZILÁRD
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opus-2.qxd  15.10.2009  15:37  Page 33
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5 William Gibson:
Trendvadász. Ford:
Gálla Nóra. Magyar
Könyvklub. (é. n.)
Pattern Recognition.
Berkley Books. New
York 2005. A továb-
bi hivatkozások e ki-
adványokra vonat-
koznak.  (A cím ma-
gyar fordítása erõ-
sen kifogásolható, a
regény értelmezésé-
hez a „minta-
/mintázat-/alakfelis-
merés” magyarítás
konstruktívabb lett
volna.) 

6 Idézi Neil Easter-
brook: Alernate Pre-
sents: The Ambiva-
lent Historicism of
Pattern Recognition.
Science Fiction
Studies. Volume 33.
November 2006.
485.

7 N. Katherine
Haylest idézi Vero-
nica Hollinger:
Sories about the
Future: From Pat-
terns of Expectation
to Pattern Recogni-
tion. Science Fiction
Studies. Volume 33.
November
2006.452.

8 Bocsor Péter –
Medgyes Tamás: Az
amerikai minimaliz-
mus. Helikon
2003/1-2. 7.

9 „She’s met the
very Mexican who
first wore his base-
ball cap backward,
(…)” 33.

10  A Google kere-
sõ a magyar fordí-
tásban helyenként
eltûnik.  „Google
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dominanciája érvényesül gazdasági, vallási, tudományos és mûvészi
téren. Amerikát (persze, nem így nevezik) a kínaiak fedezik fel és a
modern természettudományt is új alapokra építik, ahol lehet, az an-
tik tudósok munkáit felhasználva. A regény keretét a reinkarnáció al-
kotja. A fõszereplõk a regény egyes fejezeteiben más korban, ország-
ban, kultúrában, vallásban születnek újjá, hogy a fejezetek végén a
bardóban, egy közbülsõ állapotban találkozzanak újra, ahol a történe-
lem menetébõl kiemelkedve próbálják reflektálni életük folyását. Kim
Stanley Robinson nagyon messzire jutott azon az úton, amely meg-
világítja a „történelmi emlékezet evolúcióját”.4

A következõkben amellett próbálok érvelni, hogy William Gibson
készülõ Blue Ant-trilógiájának elsõ regénye a Trendvadász5 (Pattern
Recognition, 2003) is megközelíthetõ az alternatív történelmi regény
mûfaja felõl. A trilógia második darabja Árnyvilág (Spook Country,
2007) címmel jelent meg, a harmadik, utolsó rész Zero History, az el-
sõ két kötet történelemszemléletéhez jól illeszkedõ címmel pedig
még készülõben van. Elsõ hallásra talán meglepõ Gibson említett re-
gényét az alternatív történelmi regény egy érdekes változataként ol-
vasni, mivel számos kritikus, talán kissé tanácstalanul és a besorolási
kényszernek engedelmeskedve, „realista”, „kortárs” vagy „non-sf-
nak” nevezte. Néhány kritikust a Neurománccal befutott, a cyber-
punktól elforduló Gibson „hétköznapibb” és a „jelenben” játszódó re-
génye vezethetett óvatosabb kijelentésekhez. Jegyezzük meg, Gib-
sontól nem teljesen idegen a történelem elágazásainak spekulatív új-
raképzelése, hiszen a Bruce Sterlinggel közösen jegyzett A gépezet
(The Difference Engine, 1991), melyet a steampunk (al)mûfaj eklatáns
példájának is tarthatunk, a viktoriánus Angliát olyan helyként mutat-
ja be, ahol már föltalálták a számítógépet.

Gibsontól egy interjúban megkérdezték, hogy miért helyezte a Trend-
vadász cselekményét a jelenbe. A következõ választ adta: „Már egy
ideje ezzel fenyegetõzöm. Az utolsó három regényem (a Híd-trilógia)
az elképzelt jövõ helyett az ’alternatív jelenrõl’ szólt. A science fiction
valójában mindig arról a korról szól, melyben születik, noha az embe-
rek többsége ezt nem veszi tudomásul.”6 Technokultúránkban a jelent
egyfajta jövõként érzékeljük, amely már megérkezett. „A jövõképek,
különösen a technológiailag fejlett korszakokban nagymértékben befo-
lyásolják a jelen továbbfejlõdését.”7 A Trendvadász megragadhatatlan,
illékony jelen idejét a jövõ hatja át, cselekménye a „jelenben”, 2002-
ben játszódik (a regény 2003-ban jelent meg). Gibson szövegalkotása
az észak-amerikai kortárs próza olyan gyakorlataival is párhuzamba ál-
lítható, melyek a posztmodern metafikciós irodalmától eltérõ techniká-
kat alkalmaznak. Az „irányzatként” nehezen definiálható minimalizmus
eszköztárából a részletekre való odafigyelést és a „posztmodern való-
ság szimuláción alapuló jelölõ-hálójának játékba hozását”8 emelhetjük
ki. A high-tech cuccok, a multik világában és a virtualizált térben Gib-
son stílusának ökonómiája továbbra is lebilincselõ.
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A regény központi figurája Cayce Pollard, trendvadász (cool
hunter), pontosabban marketing tanácsadó, aki „sajátosan »piac-
képes« allergiájának” köszönhetõen képes megjósolni az új logók pi-
aci sikerét. Ez a tehetsége azonban sajátos logofóbiával is társul, ami
bizonyos logók láttán fizikai rosszulléthez vezet. A divat elõrejelzése
olykor terepmunkát is igényel, kilépést az irodaházakból, Cayce pél-
dául „találkozott azzal a mexikói fazonnal, aki elõször hordta hátra-
csapva a baseball-sapkát, mielõtt divat lett belõle.”9 (35.) Gibson
Cayce bemutatásához a Google keresõt használja (8.), majd Cayce a
megbízójával folytatott beszélgetés során is a hivatkozott keresõre
hagyatkozik (65).10 Ez egyszerre utal a tengernyi információhoz való
hozzáférés lehetõségére és annak mikéntjére, az információ szelektív
és hierarchikus elrendezésére. Egyébként a Neurománc óta jellemzõ
Gibsonra az életszerû és a számítógépes világ egymásra kopírozása,
keverése. Épp egy logofóbiás roham elõl menekülve húzódik meg
Cayce egy bárban, ahol a csapost így festi le: „Irgalmatlanul rövidre
nyírt hajával olyan, mint egy életre kelt, karakterekbõl összerakosga-
tott primitív és infantilis emotikon. Maszk-szerû, fekete keretes szem-
üvege egy nyolcast formáz, az orra kötõjel, a szája fordított zárójel.”11

(23.) Az emberi kapcsolatrendszer-hálózat is virtualizálódott, e-
mailek, fórumok, chatszobák, mobiltelefonok a kommunikáció formái
és színterei. Cayce a New York, London, Tokió, Moszkva közti ingá-
zás következtében folyamatosan szenved az idõeltolódástól, meg-
próbál jelen lenni, de állandó késésben van, ahogy õ fogalmaz, a lel-
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Cayce and you will
find »coolhunter«,
and if you look
closely you may see
it suggested that
she is »sensitive« of
some kind, a dows-
er in the world of
marketing.” 2. (…)
„She concentrates
on bubbles rising
through her almost
untouched Pils. Try-
ing to remember
everything she’s
ever heard or
Googled about
Bigend’s origins, the
rise of Blue Ant…”
67-68.

11 „Brutally
cropped, he regards
her from the depths
of massive, mask-
like Italian specta-
cles. The black-
framed glasses
remind her of
emoticons, those

Schöner wohnen. Bauen+Renovieren. Arbeitsraum: Punkte schaffen Atmosphäre, 2003
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ke késõbb érkezik meg. Ez az önmaga számára jelen nem lét és az
önmegragadás képtelensége a jelenben áthatja a regényt.

Hubertus Bigend, a Blue Ant vállalat vezetõje, Cayce megbízója
egy üzleti vacsorán a következõképpen elmélkedik a jelen és jövõ kap-
csolatáról: „(…) fogalmunk sincs róla, kik vagy mik lesznek az utóda-
ink. Lehet, hogy nincs is jövõnk. Vagy legalábbis nem olyan értelem-
ben, ahogy a nagyszüleinknek volt jövõje, vagy ahogy õk elképzelték.
A részletekbe menõen kidolgozott kulturális jövõkép a letûnt korok lu-
xusa. A »most« akkor még lényegesen hosszabb ideig tartott. Manap-
ság a dolgok hirtelen változnak. Ráadásul olyan szélsõségesen és gyö-
keresen, hogy egy nagyszüleink-féle jövõképnek egyszerûen nincs lét-
jogosultsága. Nincs »most«, amire építkezni lehetne. Nincs jövõnk,
mert túl bizonytalan a jelenünk. (…) Kockázatkezelés: ez jutott nekünk.
Lépést tartani az adott pillanat eseményeivel. Struktúra analízis. Alak-
felismerés.”12 (57). Cayce replikája pedig így hangzik: „A jövõ itt van
(…) és figyel minket. Megpróbál értelmet vinni a jelenbe. A jövõbõl
nézve a múlt semmiben sem hasonlít arra a »múltra«, amit elõre meg-
álmodunk magunknak. (…) A történelemben az egyetlen állandó do-
log a változás. A múlt is változik. A mi verziónk a múltról éppen annyi-
ra lesz izgalmas a jövõ számára, mint amennyire minket érdekel, hogy
például a viktoriánusok milyennek látták a múltat. Vagyis semeny-
nyire.”13 (57). Az alakfelismerés (pattern recognition) Parkaboy, Cayce
fórumtársa szerint a Homo sapiens történetével egyidõs és egy mintá-
zat, egy teljes kép megalkotása a cél. A pattern recognition egyszerre
áldás (gift) és átok (trap). (26) A regényben több nyomozás is folyik.
Ezek közül kiemelkedik az interneten terjedõ Klip titkának megfejtése,
a rendszertelenül és névtelenül megjelenõ szegmensek megtörik a net
„diszkurzív rendjét” és viharos sebességgel terjednek. Minden klipra-
jongó további részletekre kíváncsi, õk elsõsorban fórumokon tartják a
kapcsolatot egymással, megtárgyalják a legújabb szegmensek beil-
leszthetõségét a feltételezett narratívába, élénk vitákat folytatnak az
egyes szegmensek stílusáról és természetesen az egyik legnagyobb ti-
tok nem más, mint az alkotó vagy alkotók kiléte. A pattern recognition
a regény központi metaforájává válik. A tizenkettedik fejezet nem vé-
letlenül kapta az Apofénia címet. Apoféniának nevezzük, ha összefüg-
géstelen dolgok, jelenségek közt valaki látszólagos értelmet és jelen-
tõséget fedez fel. Cayce a Klippel kapcsolatban eltöpreng azon, mi van,
ha a feltételezett összefüggésrendszer csupán illúzió, „hibás alakfelis-
merés” (109) („faulty pattern recognition, 118.). Ezt az értelmezési
stratégiánkba is visszaírhatjuk, hiszen nyelvi elemeket használva próbá-
lunk jelentéssel ellátni dolgokat.

A tizenötödik fejezet a Szingularitás címet viseli, melyben Cayce
a New York-i 9/11 eseményéit idézi fel, ezen a napon tûnt el az édes-
apja, Win Pollard. Cayce egy szállodaablakból figyeli, amint a becsa-
pódásokat követõen lángol, majd összeomlik a két torony. „Mintha
az ember a saját álomképeit nézné a tévében, élõ egyenes adásban.
Ez az emberi lélek intimitásának legeslegaljasabb megbecstelenítése.
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snippets of
playschool emotion-
al code cobbled up
from keyboard sym-
bols to produce
sideways cartoon
faces. You could do
his glasses with an
eight, hyphen for his
noise, the mouth a
left slash.” 19.

12 „(…) we have no
idea, now, of who
or what the inhabi-
tants of our future
might be. In that
sense we have no
future. Not in the
sense that our
grandparents had a
future, or thought
they did. Fully imag-
ined cultural futures
were the luxury of
another day, one in
which ‘now’ was of
some greater dura-
tion. For us, of
course, things can
change so abruptly,
so violently, so pro-
foundly, that futures
like our grandpar-
ents’ have insuffi-
cient ‘now’ to stand
on. We have no
future because our
present is too
volatile.” (…)„We
have only risk man-
agement. The spin-
ning of the given
moment’s scenarios.
Pattern recogni-
tion.” 58-59.

13 „The future is
there,” Cayce hears
herself to say, „look-
ing back at us. Try-
ing to make sense
of the fiction we will
have become. And
from where they
are, the past behind
us will look nothing
at all like the past
we imagine behind
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Egy civilizáción kívüli élmény.”14 (128) Veronica Hollinger a Pattern
Recognitiont a jelen poszt-szingularitás regényeként olvassa. Gibson
szingularitása a technológiai szingularitáshoz hasonlóan mûködik. A
Szingularitás elõtt élõk képtelenek rendelkezésükre álló jövõképeik-
kel megjósolni az eseményeket. Az apokaliptikus esemény bekövet-
kezte elzárja a múltat, a jövõ pedig elõrejelezhetetlen.

A Klip megjelenése egy új szubkultúrát is teremt. Cayce-t az a mi-
nimalizmus, anonimitás teszi követõvé, ami az öltözködésére, meg-
jelenésére is jellemzõ, mindig gondosan eltávolítja a márkajelzést és
a logót ruházatáról. A többiekhez hasonlóan izgatottan várja az újabb
filmmozaik fölbukkanását, ami mindig meglepetésszerû, majd hosz-
szas találgatás veszi kezdetét a megjelent szegmensrõl. Esterbrook
érvelésében Cayce-t a szegmensek benjamini aurája nyûgözi le.15 Íme
egy leírás az egyik filmmozaikról: „Olyanok, mint mindig. A ruhada-
rabokról, amiket viselnek Cayce véget nem érõ elemzések sorát írta
a fórumon. Mindig megragadja az idõtlenségük, a stílus neutralitása,
mert közel áll saját minimalista világképéhez. Minden alkalommal
megbabonázza az alkotás hibátlan profizmusa. A frizurák is tökélete-
sen kortalanok.

A férfi lehetne tengerész 1914-bõl, aki tengeralattjáróra száll.
Vagy dzsessz-zenész, amint belép a klubjába 1957-ben. Mindkét ér-
telmezésnek van létjogosultsága. A konkrét érára utaló stílusjegyek
teljes hiánya egyszerûen mesteri! A férfi kabátja a többség vélemé-
nye szerint bõrbõl van, de lehet akár matt vinil vagy gumi is. A gal-
lért mindig felhajtva hordja.

A nõ hosszabb kabátot visel, ugyanolyan sötét színût, de az anya-
ga minden kétséget kizáróan textil. Válltömése az elemzõk kedvenc
témája. Használata elméletileg behatárol bizonyos korszakokat és
utalhat egyes évtizedekre, de eddig még nem alakult ki egységes ál-
láspont a kérdésben. Csak újabb kérdõjelek.

A nõ feje mindig fedetlen. Ez egyesek szerint a legtökéletesebb
bizonyítéka annak, hogy a Klip mennyire nem kötõdik konkrét kor-
szakhoz. Mások úgy vélik, a nõ igazi szabad szellem, akit nem kor-
látoz kora egyetlen konvenciója sem. Frizurája hasonlóan heves vi-
ták tárgyát képezi, de eddig még ebben a kérdésben sem alakult ki
konszenzus.”16 (26-27.)  Egy olyan mûvészet megszületését sugall-
ja a regény, amely a „szemiotikai semlegességen”, a nevek, dátu-
mok, divatok, és az eredet eltörlésén alapul.17 Hubertus Bigend, a
leginnovatívabb üzletember kíváncsiságát is fölkelti a Klip, termé-
szetesen az abban rejlõ piaci potenciált próbálja kihasználni, azaz
áruvá tenni.

A Trendvadász magyar recepciója Dan Sperber naturalista kultúra-
elméletét hívja segítségül az értelmezéshez. Rácz I. Péter A Blue Ant
ügynökséghez tartozó Transz stratégiáját – a bárokban a beépített
„ügynökök” a szájról szájra terjedõ mém marketingstratégiát alkal-
mazva információmorzsákat potyogtatnak el egy-egy márkáról, és a
vírusként mûködõ modellben a többiek késõbb visszaforgatják a ka-
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us now.” (…) „I only
know that the one
constant in history is
change: The past
changes. Our vers-
ion of the past will
interest the future to
about the extent
we’re interested in
whatever past the
Victorians believed
in. It simply won’t
seem very rele-
vant.” 59.

14 „It will be like
watching one of her
own dreams on
television. Some
vast and deeply
personal insult to
any ordinary notion
of interiority. An
experience outside
of culture.” 140.

15 Neil Easterbrook:
i.m. 497.

16 „They are
dressed as they
have always been
dressed, in clothing
Cayce has posted
on extensively, fas-
cinated by its time-
lessness, something
she knows and
understands. The
difficulty of that.
Hairstyles, too.

He might be a
sailor, stepping onto
a submarine in
1914, or a jazz
musician entering a
club in 1957. There
is a lack of evi-
dence, an absence
of stylistic cues, that
Cayce understands
to be utterly master-
ful. His black coat is
usually read as
leather, though it
might be dull vinyl,
or rubber. He has a
way of wearing its
collar up.
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pott információt – a regény öntükrözõ alakzataként értelmezi: „(…)
hiszen a regénybeli cselekmény éppen egy, az interneten – tehát
medializált, interface-en keresztül aktivált – terjedõ film-mozaikok ti-
tokzatossága keltette nyomozás-vágy, a teljes birtokbavétel irányá-
ban, mely nyomozás e reprezentációk metareprezentációi (fórumok,
rajongóklubok, e-mailek, telefonbeszélgetések) terjedésével önmaga
reprezentációjává válik, azaz intézményesül, lehetséges modelljéül
szolgálva egy multinacionális vállalkozás reklámkampányának. A re-
gény végén kiderül, hogy a filmkockákat egy mentálisan sérült lány
hozza alkalom- és véletlenszerûen létre, azaz már a mentális és nyil-
vános reprezentáció folyamán mutációval számolhatunk, ezáltal gya-
korlatilag kiszámíthatatlanná, felmérhetetlenné téve a magyarázatok
számosságát.”18 Nora, az alkotó agyába ékelõdött, túl kényes helyen
lévõ, éppen ezért eltávolíthatatlan repeszbõl és más sebekbõl szüle-
tett meg a Klip. A hipermédiumban digitális kódként terjedõ filmmo-
zaikok csak látszólag szakadnak el az empirikus világtól. Nora kattint-
gatása az egérrel olyan véletlenszerûséget generál, amely az alkotó
felõl nézve elbizonytalanítja a mintázat fölismerés fontosságát. A
Trendvadászban Gibson, a tõle megszokott stílusban és színvonalon
bizonyította, hogy a nehezen megragadható, birtokba vehetõ jelen a
science-fiction jövõjének fölismerését is elbizonytalanítja.
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The girl wears a
longer coat, equally
dark but seemingly
of fabric, its shoul-
der-padding the
subject of hundreds
of posts. The archi-
tecture of padding
in a woman’s coat
should yield possi-
ble periods, particu-
lar decades, but
there has been no
agreement, only
controversy.

She is hatless,
which has been
taken either as the
clearest of signs that
this is not a period
piece, or simply as
an indication that
she is a free spirit,
untrammeled by
even the most basic
conventions of her
day. Her hair has
been the subject of
similar scrutiny, but
nothing has ever
been definitively
agreed upon.” 
23-24. 
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