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Absztrakt

Matthew Baker Átalakulás című novellája a bio- 
és a cyberpunk határán mozog. Hibrid fikcióként 
az emberi élet és általában a létezés egészét érintő 
digitalizáció lehetséges jövőbeli irányát jeleníti 
meg. Az adatosításban és az azzal összekapcsoló-
dó virtualizációban rejlő emancipációs potenciálra 
építi fel irodalmi világát és narratíváját, azonban 
elbeszélői perspektívája kívül marad az elképzelt 
digitalizált világon. A tanulmány a transzhuma-
nizmusnak a Baker-novellában kikristályosodó, a 
digitalizáció és az immaterializáció irányában ori-
entálódó formájára összpontosít, miközben rámu-
tat a transzgenderizmus (illetve transzszexualitás) 
diskurzusával való szisztematikus átfedésekre, vala-
mint a novella elismerési logikájában rejlő ambiva-
lenciákra, ellentmondásokra.

Kulcsszavak: Matthew Baker, Átalakulás, 
transzhumanizmus, digitalizáció, transzneműség, 
elismerés.

Abstract

Matthew Baker’s short story “The Transition” is 
an instance of hybrid fiction traversing the bound-
ary of bio- and cyberpunk. It presents a potential 
future direction of digitalization affecting human 
life as well as being in general. It builds its literary 
world and narration on the emancipatory poten-
tial of dataification and virtualization, although 
its narrative perspective stays out of the imagined 
digitalized world. This study focuses on the short 
story’s presentation of transhumanism oriented to-
wards digitalization and immaterialization, while it 
lays bare the systematic overlaps with the discourse 
of transgenderism (or transsexualism) and the am-
bivalences and contradictions inherent in the short 
story’s recognition logic.

Keywords: Matthew Baker, The Transition, 
transhumanism, digitalization, transgenderism, 
recognition

Bevezető

Matthew Baker Átalakulás (The Transition, illet-
ve Transition) című novellája (Baker 2021, 2016, 
2020) a biológiai tudományos-fantasztikum, vagyis 
a biopunk (Babos 2021; Bene 2014) és a cyberpunk 
(Rétfalvi 2012; H. Nagy 2005:97; H. Nagy 2001:5; 
Csicsery-Ronay 1988; McHale 2010; Novotny 
1997) határán mozog. A szöveg különböző kultu-
rális, közéleti, nyelvi és technológiai regisztereket, 
ideologémákat (Kristeva 1996:19-20) magában fog-
laló hibrid fikció (Grassian 2003; Giles 2011). Az 
emberi létezés korlátozottságának, végességének és 
törékenységének a számítógépes-online környezet-
ben megvalósuló adatosítás, digitalizáció és ennek 
megfelelően jelentkező virtualizáció általi korrek-
ciós-emancipációs tendenciáját mutatja be narratív 
formában (Esterbauer 2003; Virilio 2002:45-46). 
Nem médium-specifikus, hanem tematikus érte-
lemben véve digitális narratíva (Landon 2001:29), 
ugyanis a kulturális jelenségek és egyben a minden-
napi tevékenységek, sőt, az emberi élet és létezés egé-
szét érintő digitalizáció lehetséges jövőbeli irányát 
jeleníti meg.

A testetlenség ígérete a halhatatlanságéval és 
a határtalanságéval kapcsolódik össze. A létezés 
bytokba zárul (Szűts 2003), és ott értelmeződik 
újra, alakul át (Aczél 2012:129; Csepeli – Prazsák 
2010:17-18). A „bitbeesés” (Csepeli – Prazsák 
2010:14; Csepeli 2008:4) következtében az immár 
nem szerves, hanem (számítás)technikai környezet-
ben kialakul az Élet 3.0 (Tegmark 2018), és meg-
jelenik a testi kötöttségeitől megszabadított Ember 
2.0 (Fuller 2011; Csepeli 2020), egyfajta minden-
ható, öröklétű és potenciálisan mindentudó homo 
deus (Harari 2017). Az alternatív digitális létformák 
már nem kötődnek organikus emberi testekhez.

A digitalizáció, illetve a tágabb értelemben vett 
textualitás (Ferraris 2008:235-346) virtualizációja 
megmásíthatatlan, irreverzibilis folyamat, ugyanis a 
nyelvi, illetve a transzlingvisztikai (Barthes 1971:11; 
Derrida 1991:85) kód logikájából, specifikus abszt-
rakciós potenciáljából (Chomsky 2018:43-44) táp-
lálkozik, megnyilvánulási közege pedig technikai. A 
digitális eszközök penetrációja egyre kifejezettebb 
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mértékű, amiből már a tárgyak internete (Wang et 
al. 2015) bontakozik ki.

Baker novellájában a technooptimizmussal társuló 
transzhumanizmus, a testi létezés meghaladhatóságá-
nak, a tudat számítógépes hordozókon való tárolható-
ságának elképzelése (Moravec 1990, 2000; Kurzweil 
2012, 2013; Ranisch – Sorgner 2015; Hayles 1999) 
a transzneműség diskurzusával (Feró 2019) kapcsoló-
dik össze. A digitalizációt és immaterializációt tehát 
nem pusztán emancipatorikus, hanem elismerési ke-
retben beszéli el, amelyben egyszersmind az emberi 
fejlődés (az anya karakterfejlődése, továbbá a civilizá-
ciós fejlődés) alakzatával összekapcsolt transzhumán 
elismerés kérdéseinek és ellentmondásainak nyomai 
is megtalálhatók.

Ember, gép – transzhumanizmus

Baker novellája nem az emberi test meghatároz-
ta tevékenységi kör és kognitív hatósugár technikai 
berendezések, protézisek igénybevétele általi kitágít-
hatóságát tematizálja. Ehelyett a tudatnak és a sze-
mélyiségnek a szervetlen technikai világba történő 
kirajzását, valamint a test hátrahagyását, illetve levet-
kezését mutatja be. Ez a technikai-digitális transzhu-
manizmus univerzuma, amelyet virtuális, testetlen, 
illetve testen túli lények népesítenek be. A tudomá-
nyos-fantasztikus szöveg a szóban forgó szubjektív 
entitásokat testentúliaknak nevezi. Az áramlás elekt-
ronikus terében (Castells 2004; Csepeli – Prazsák 
2010:15; Nyíri 2001) élnek ők. Szinte omnipotens 
idő- és digitálistér-kezelés jellemzi őket (Esterbauer 
2003:4-8). Jelen tanulmány a transzhumanizmusnak 
a Baker-novellában kikristályosodó, a digitalizáció 
irányában orientálódó formájára összpontosít.

A Baker-szöveg által vizionált jövőben lehe-
tővé válik a személyiség és a tudat integer digitális 
adatcsomaggá alakítása és annak áthelyezése egy 
számítógépes szerverre. A szubjektív konstrukció 
és tartalmak ennek megfelelően egy szerves hor-
dozóról, vagyis magáról a testről egy szervetlenbe 
töltődnek át. Ez a biológiai adottságok és meghatá-
rozottságok meghaladását jelenti, a biológiának az 
informatikával történő felcserélését. A novella ezt a 
digitalizációs és transzlokalizációs folyamatot neve-
zi „tranzíciónak”, illetve „átalakulásnak”, magát a 
beavatkozást pedig műtétnek, illetve operációnak. 
Az átalakulás aktusa az a pillanat, amikor az egyén 
„teste kiüresedik. A pillanat, amikor a tudata távozik 
belőle” (Baker 2021:64-65). A személy(iség) ada-
tosítása virtualizáció: testtől való megfosztás, attól 

való meg- és egyben felszabadítás. A meglehetősen 
költséges emancipációs átalakítás szakosított kliniká-
kon, vagyis törvényes keretek között, meghatározott 
protokoll szerint történik. A novellában a megfele-
lőképpen átalakított, vagyis megműtött online-digi-
tális létformájú transzhumánok a testentúliak. Őket 
ugyanis transzhumán identitásuknak megfelelően 
megszabadították testüktől, lehántották azt róluk. 
Az online térben szabadon és határokat nem ismerő 
módon egzisztáló, tiszta szubjektumok lettek.

A gépi úton elért halhatatlanság, továbbá a 
szerves élettől függetlenített gépek időtlenségének, 
illetve öröklétének gondolata a tudományos-fan-
tasztikum kulcskérdései közé tartozik (Mumford 
1970; Wolfe 1979). A vonatkozó elképzelést a 
cyberpunk irodalom korpusza szintén tematizálta. 
A gondolatot természetesen a cyberpunk irodalom 
műfajteremtő alkotása, William Gibson 1984-es 
Neurománca (Gibson 1992) is felvillantotta, majd 
pedig Dan Simmons a cyberpunk kánonhoz aktív 
módon viszonyuló, azt szövegszerűen is megszólító, 
1989 és 1997 között publikált Hyperion tetralógiája 
(Simmons 2010, 2011, 2012, 2013) még inkább 
a figyelem középpontjába állította (vesd össze Beke 
– Samu 2017). A radikális futurológusok, mint 
például Hans Moravec és Ray Kurzweil munkái 
(Moravec 1990, 2000; Kurzweil 2012, 2013) ha-
sonló összefüggésben értelmezhetők.

A Baker-novellában a test és az (ön)azonosság 
kapcsolatát tematizáló közéleti diskurzusformák, 
megszólalásmódok és egyéni hitek alapvetően két, 
egymással szemben álló csoportba sorolhatók.

A „konzervatív” elképzelés az elmén (és a testen) 
túli lélek létét feltételezi, továbbá azt, hogy a jelzett 
esszencialitás a földi létezésben az emberi test és az 
(ön)azonosság elválaszthatatlan összekapcsolódásának 
formájában manifesztálódik, ad magáról hírt. Ennek 
megfelelően azokat, mármint a testet és az (ön)azonos-
ságot nem szabad, lényegében pedig nem is lehet egy-
mástól elválasztani. Vagyis „[h]a valaki testbe születik, 
abban is kell maradnia” (Baker 2021:67). A vonatkozó 
koncepció szerint a személyiség középpontját alkotó 
lélek ellenáll az adatosításnak, vagyis nem vonható 
be veszteségek nélkül, maradéktalanul a digitalizáció 
folyamatába, tehát nem helyezhető át a szervesből a 
szervetlen közegbe, a testből a számítógépbe: „akkor 
sem lehet valakit egyszerűen adattá változtatni! Lehet, 
hogy az emlékeit, a hitét, a tudását, a szavajárását, a 
gondolkodásmódját, a szókincsét adattá lehet változ-
tatni, de még ha ezt mind be is pakolják egy számító-
gépbe, valami akkor is hiányozni fog. […] ezeknek a 
számítógépekbe töltött valamiknek nincs lelkük! Mert 
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azt nem lehet lefordítani a számok nyelvére” (Baker 
2021:67). Ezen elképzelés következtében övezi értet-
lenség, harag vagy ítélkezés a testentúliakat a novella 
által megjelenített, az elmén (és a testen) túli lényegi-
séget feltételező, továbbá a földi létezés tekintetében az 
emberi test konstitutív szerepét valló „konzervatívok” 
körében, ám hasonlóképpen intenzív érzelmi állapot-
ról, illetve meg nem értésről tanúskodnak időnként a 
jelenség kapcsán megengedőbb személyek is.

Ezzel szemben jelenítődik meg a technoevolúciós 
gondolatkör, amely értelmében a személy(iség) 
elválasztható az emberi testtől, vagyis lehántható 
arról. Ennek megfelelően nem szükségszerű tehát, 
hogy minden esetben a test adjon otthont a humán 
létezésnek. Ily módon a technikai fejlődésnek, illet-
ve a cybertér expanziójának (Novák – Beke – Samu 
2018) köszönhetően a tranzíció immár lehetővé 
teszi a biológiai vonatkozások kiiktatását, vagy-
is meghaladását. A novella világát nem-represszív, 
hanem alapvetően megengedő, barátságos (Žižek 
2009:49; Žižek 2006; Han 2019; Han 2021:24-25) 
technooptimista ideológiai keret határozza meg, az 
pedig nem patologizálhatja az emberi test elhagyá-
sának az elképzelt jövőben egyre népszerűsödő vá-
gyát, illetve az azt nagyban motiváló, a testtel kap-
csolatos általános diszkomfortérzést. Az ideológiai 
váz az emberi testtől való idegenkedést, esetenkénti 
viszolygást, valamint a művi átalakítást, vagyis az 
adatosítást és az immaterializációt egyaránt nor-
malizálja, és intézményes keretek közötti műtétek 
formájában kínálja fel a megoldást. A biopolitikát 
felváltó pszichopolitika aktuális víziójában a „tes-
ti fegyelmezés [nemcsak] átadja helyét a mentális 
optimalizálásnak” (Han 2020:37), hanem az előző 
elem, vagyis a test egyenesen felszívódik, majd pe-
dig eltűnik a cybertérben. A digitális világ beszip-
pantja, magáévá teszi az embert.

A test elhagyásának, vagyis a tudat és a szemé-
lyiség adatosításának lehetősége a Baker-novellában 
szabadságjogként határozódik meg. Alapvető em-
beri joggá válik, hogy valaki ne legyen testtel bíró, 
illetve abban létező ember. Ez a liberális ember- és 
társadalomkép technikai közegben történő logi-
kai végigvitele, az „az lehetsz, aki akarsz” határok 
nélkülisége (vesd össze Feró 2021:46; lásd továbbá 
Susskind 2021:293).

Test és (ön)azonosság

A novella főhőse, Mason egy családi összejö-
vetelen bújt elő, vagyis coming outolt. Váratlanul 

közölte szüleivel és bátyjaival: „arra készül, hogy 
a tudatát digitális adattá alakíttatja, és a testéből 
egy számítógépes szerverre helyezteti át” (Baker 
2021:59). Bevallotta tehát, hogy el szeretné vé-
geztetni magán a műtétet, át akar alakulni, maga 
mögött hagyva szerves emberi testét, és már össze 
is gyűjtötte az ehhez szükséges pénzösszeget. Azok 
közé tartozónak gondolta, sőt, érezte magát, akik 
nem testbe valók. Testen túli lény akar lenni, aki 
elmerül a digitális jelek és impulzusok határtalan 
tengerében, aki vég nélkül és megszakítások nélkül 
olvas, valamint beszélget az interneten, és aki ennek 
megfelelően mindig online, vagyis elérhető lesz.

A testével kapcsolatos diszkomfortérzés iden-
titásának legfontosabb építőelemét képezte. Nem 
utálta a testét, nem viszolygott tőle és nem is vetette 
meg, egyszerűen csak feleslegesnek tartotta azt, és 
meg akart szabadulni tőle. Nem gép, illetve kiborg 
akart lenni, hanem ember a gépben, transzhumán, 
testen túli digitális lény. Esetében az átalakí-
tás (tranzíció), vagyis a műtét saját legbelsőbb 
transzhumán identitásának megélését, kiteljesítését 
és kifejezését tenné lehetővé.

A cybertér rohamos terjeszkedése és 
immaterialitása, illetve a túlzott internethasználat 
különböző személyiségjegyekkel összefonódva okoz-
ta a testtel kapcsolatos inkongruencia érzését, vagyis 
azt, hogy Mason úgy érezte, tudni vélte, ő nem testbe 
való. Technikai értelemben véve a fizikai eszköztest, 
a (számítás)technikai paraméterek és tényezők által 
meghatározott internet foglalja magába a világhálót, 
vagyis a World Wide Webet (Szűts 2013:11, 20, 59; 
Szűts 2018:25), funkcionális összességük tekinteté-
ben azonban együttesen az immaterializáció irányá-
ban hatnak. A belsőként megélt transzhumán iden-
titás – „nem vagyok testbe való” (Baker 2021:64) 
– felbukkanásának és felerősödésének alapjául tehát 
egy, a humántól független, externális számítógépes 
környezet szolgál (Kőváry 2019).

A testtel kapcsolatos, diszkomfort- és inkongru-
enciaérzés az „analóg”, vagyis a medializálatlan és a 
digitális világ határán képződik meg; a kettő közöt-
ti szembenállás, illetve feszültség termeli azt ki. A 
bitek világa azt a benyomást kelti, hogy nemcsak 
meghaladja, hanem egyben feleslegessé is teszi az 
atomok analóg világát, mintegy megszüntetve meg-
őrizve azt. Ennek megfelelően tűnik szükségszerű-
nek és egyben elkerülhetetlennek a medializálatlan 
fizikai térből a digitálisba történő átmenet.

Az online-digitális kultúrát kapcsolattartási és be-
fogadási hedonizmus jellemzi. Mediális és recepciós 
karakterisztikájának megfelelően törekszik mindazon 
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üresjáratok kiiktatására, amelyek lassítanák vagy pe-
dig megakasztanák a tartalmak, illetve ingerek szabad 
áramlását. A csönd és a látványhiány antagonista 
hatású ebben a közegben. A kontinuitás fenntartása 
és intenzitásának növelése mindenek felett álló ér-
tékként tűnik fel. A jelenkori személyközi kommu-
nikációs és tartalom-előállítási, -megosztási, valamint 
-fogyasztási hedonizmus megteremti a választási sza-
badság illúzióját. Ehhez a különböző digitális-online 
eszközök és platformok, továbbá az ezeken elérhető 
interperszonális kommunikációs módozatok és tar-
talmak egyre gazdagodó változatosságát villantja fel.

Az online és az offline, illetve a medializált, 
szükségképpen megmásított, avagy megkonstruált 
és medializálatlan valóság közötti distinkció, illetve 
a két territórium alkotta, egymás működésmód-
ját jó esetben elősegítő, avagy kiegészítő szinergia 
helyébe az előbbi birodalmának kiméraszerű di-
verzitása lép. A masszív hétköznapi tapasztalat és a 
technoprogresszió egyre erőteljesebbé váló, közéleti, 
tudományos diskurzusba rendeződő szólamai egy-
aránt azt sugallják, a folyamat szükségszerű és irre-
verzibilis. Nincs alternatíva: ez a digitális-online rea-
lizmus logikája (vesd össze Fisher 2020). Az atomok 
megmásíthatatlan világának helyébe a bitek képlé-
keny, azonban szintén áttekinthetetlenül szövevé-
nyes világa lépett (Csepeli – Prazsák 2010:14) – az 
adatok digitálisan tárolt, továbbított és megjelenített 
territóriuma. A bitek világa azt állítja magáról, ez az 
egyedül mérvadó valóság, ami lényegében virtuális 
realitás (Baudrillard 1996; Debord 2006); abban 
kell feloldódni, nincs más haladási irány, nincs más 
alternatíva: „Mindennek adattá és információvá kell 
válnia” (Han 2020:77; vesd össze Han 2021:23) – 
ez a dataizmus diktátuma, és ennek megvalósításán 
munkálkodik szakadatlanul a felhasználó.

Baker novellája a jelenkori digitális kultúrát 
meghatározó felhasználói attitűd, az online hedo-
nizmus (lásd továbbá Beke – Szűts 2022) extrapo-
lációját nyújtja, s abban bontja ki a transzhumaniz-
mus koncepcióját.

Mason mint internethasználó testvéreitől eltérő-
en sohasem lelte örömét a fizikai tevékenységekben, 
még a táplálkozásban sem, sőt, egyenesen idegenke-
dett tőlük. Még gyerekkorában sem szeretett játsza-
ni, kirakózni, barkácsolni, fogócskázni, egyáltalán a 
szabad levegőn lenni, kerékpározni, kenuzni, úszni, 
napozni: „A fiú kiskorában csak akkor tűnt bol-
dognak, ha békén hagyták. Szívesebben maradt a 
házban, babzsákon ülve görnyedt valami képernyő 
fölé, és online enciklopédiákat böngészett. Ahhoz 
képest, hogy mennyire visszafogott természete volt, 

valósággal felélénkült attól, ha idegenekkel beszél-
getett az interneten” (Baker 2021:66). A digitális 
világ információáradatában, valamint kommuniká-
ciós rengetegében érezte magát igazán otthon, ami-
kor is „szinte szédítő sebességgel villództak az alkal-
mazások a kijelzőjén, ahogy […] ide-oda ugrált a 
chatablakok, fórumok és cikkek alatti hozzászólá-
sok között” (Baker 2021:70). Fiatal felnőtt korára 
még a szexre is úgy tekintett, mint ami „[n]em éri 
meg a macerát” (Baker 2021:62). Hasonlóképpen 
vélekedett a valós emberi kapcsolatokról is: „nem 
tűnt úgy, hogy Mason bárkibe is igazán szerelmes 
lett volna, ugyanolyan szenvtelenséggel és kelletlen-
séggel beszélt a lányokról, akikkel járt, mint a gabo-
napehelyről meg a tésztáról, mintha a szex csak az 
étvágy egy másik fajtája lett volna, amit ki kell elégí-
tenie. Ezen túlmenően semmiféle érdeklődést nem 
mutatott az iskolatársai iránt” (Baker 2021:69-70).

Transzhumán identitásának megfelelően soha-
sem adta jelét intenzív érzelmeknek – nem is ke-
rítette hatalmába düh, szomorúság, feldúltság vagy 
izgatottság –, ritkán mosolygott, és szinte sohasem 
nevetett (vesd össze Bódi – Veszelszky 2006; Beke 
2014). Élete legnagyobb megrázkódtatásának, 
traumájának azt tartotta, amikor egy áramszünet 
következében hetekre megszűnt a családja internet-
kapcsolata, így hosszú ideig nem tudott elmerülni 
a digitális világ testetlenségében. Mason édesanyja 
szerint pedig „tényleg az volt a legrosszabb, ami 
valaha történt vele, hogy ilyen sokáig nem tudott 
internetezni” (Baker 2021:72).

Mason a novella története és tanulsága szerint 
valóban transzhumán identitással bírt, vagyis nem 
volt szerves emberi testbe való. A szöveg záró sorai 
megerősítik ezt: az a Mason, aki testben létezett, 
abban lakozott, nem az igazi, önazonos, vagyis au-
tentikus Mason volt. „Soha nem is volt az” (Baker 
2021:81) – vallja édesanyja. A testetlenedés, vagyis 
az átalakulás pillanata hozta el számára a feloldo-
zást, illetve az üdvözülést (Esterbauer 2003).
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Transzhumanizmus és transzgenderizmus

Baker novellája a transzgenderizmus („transz-
neműség”)1 jellegzetes toposzaival beszéli el 
transzhumanista vízióját: a coming out, az ismerő-
sök előítéleteivel való dacolás, a szülői aggodalmak 
a kezdeti értetlenségtől az elfogadásig, valamint a 
technológia által lehetővé tett „tranzíció” (azaz 
átalakulás) és „önmegvalósítás” (illetve „önmeg-
haladás”) egy sokak számára ismert narratív sé-
mába illesztik a testtől való megválás fantáziáját. 
Habár ezen elemek egy része számos más eman-
cipációs ígérettel fellépő mozgalom sajátja is, a 
transzgender és a transzhumanista politikai pro-
jektek emancipatorikus ígéretükön túl a techno-
lógiához, a progresszióhoz, a materialitáshoz és az 
emberi korlátokhoz való viszonyukon keresztül is 
kapcsolódnak egymáshoz – ez viszont csak részben 
jelenik meg a novellában. A novella olvasásához ér-
demes kiemelni pár fontos kapcsolódási pontot a 
transzgender és a transzhumanista törekvések közt, 
az eszmei-ideológiai összefonódás mellett figyelem-
be véve a genealógiai és a szervezeti-finanszírozásbeli 
párhuzamokat és átfedéseket.

A transzgenderizmus előzményeit, a 
„nemváltoztatással” való kísérletezést a 20. szá-
zad első felének európai (főleg német és osztrák) 
szextudományában és endokrinológiájában talál-
juk. Ez a korai nemiség- és hormonkutatás szoro-
san összefonódott az eugenikai elképzelésekkel: 
nem pusztán arról van szó, hogy egyes szexológu-
sok és endokrinológusok mellesleg eugenicisták 
voltak (ez egyébként számos más akkoriban for-
málódó tudományterületre is igaz), hanem ar-
ról, hogy kérdésfelvetéseiket jelentős mértékben a 
„degeneráció” és a „rasszhigiénia” problematiká-
ja motiválta (Amidon 2008). A „nemváltoztatás” 
úttörői, többek közt Eugen Steinach és Magnus 
Hirschfeld is eugenikai megfontolásból kísérle-
teztek ivarszervtranszplantációval, hormonterá-
piával és „nemváltoztató” műtétekkel, amelyek 
célja adott esetben a nemi abnormalitásokként 
felfogott jelenségek (például a homoszexualitás) 
gyógyítása, valamint a reprodukcióra érdemesnek 
tartottak revitalizálása és rejuvenációja volt (Amin 

1 A magyar nyelvben használatos transzneműség, 
illetve transzszexualitás kifejezések helyett a transz-
genderizmus kifejezést használjuk, hogy a fogalom mo-
dern biopolitikai eredetét szem előtt tartsuk, szemben 
a transzneműaktivizmus azon állításával, miszerint a 
„transzneműség” történelmen átívelő, veleszületett jelen-
ség volna. Lásd erről Feró (2019).

2018:595-598). Hirschfeld eugenikai megköze-
lítése együtt jelent meg a homoszexualitás és a 
transzvesztitizmus (amely fogalomba az ellenkező 
nemmel való azonosulást is beleértette) emanci-
pációjáért folytatott politikai küzdelmével (Amin 
2018:599-600). Bár a náci uralom alatt többek közt 
Steinach és Hirschfeld is száműzetésbe kényszerültek 
zsidó származásuk miatt, a „nemváltoztatás” egyéb 
emberkísérletek mellett hétköznapi operációvá vált a 
náci Németországban (Meyerowitz 2004:48).

Az orvosi „nemváltoztatás” gondolatát (a bul-
vármédián és az Európában „nemváltoztató” mű-
téten áteső és az USA-ban celebbé váló Christine 
Jorgensensen kívül) Steinach egyik tanítványa, a 
rejuvenációs terápiájával korábban hírhedtté vált 
Harry Benjamin importálta az Egyesült Államok-
ba a II. világháború utáni időszakban (Person 
2008:260). Benjaminon kívül John Money sze-
xológus-pszichológus játszott kiemelkedő szerepet 
a „nemváltoztatás” intézményesítésében: a Johns 
Hopkins Egyetemen alapított Genderidentitás Kli-
nikán azon fáradozott, hogy a „nemváltoztató” be-
avatkozásokat legitim orvosi kezelésként fogadtassa 
el, ennek érdekében gazdag transzszexuális támo-
gatókkal és újságírókkal is együttműködésben dol-
gozott (Meyerowitz 2004:219-220). Benjamin és 
Money a konzervatív társadalommal szembehelyez-
kedő nonkorformistaként, az emberi tudás határait 
feszegető és a szexuális felszabadulásért munkálko-
dó progresszív úttörőkként tekintettek magukra, 
a „nemváltoztatást” is a progressziót előmozdító 
ügyként értelmezték (Meyerowitz 2004:46, 219). 
Idővel az orvosi beavatkozások alanyai a saját ne-
vükben kezdtek el beszélni, és a 80-as évek második 
felétől kezdődően saját helyet követelt maguknak a 
filantróp szervezetek által gyökeresen átformált fe-
minista, meleg és leszbikus (ettől kezdve: LMBT) 
mozgalmakban, valamint ezen törekvések akadé-
miai diskurzusában (Feró 2021). A különösen az 
új évezredben robbanásszerűen növekvő anyagi 
támogatásoknak köszönhetően, amelyek jelentős 
része információs- és biotechnológiai befektetőktől 
származik, a transzgenderizmus a 2010-es évek kö-
zepére a nyugati progresszív agenda egyik legfőbb 
„emberi jogi” ügyévé lépett elő (Bilek 2018).

A transzhumanizmus az ember (technológiai) 
tökéletesítésének és önmeghaladásának eszmei vonu-
latába illeszkedik, amely szintén a 20. század fordu-
lójának eugenikai törekvéseinek közvetlen folytatása 
– annak ellenére, hogy a kortárs transzhumanisták 
gyakran igyekeznek elhatárolódni a „régi” euge-
nikától (Bashford 2013:154-155; Krüger 2021). 
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A transzhumanizmus kifejezést az eugenikát egész 
életében propagáló evolúciós biológus, az UNESCO 
első igazgatója, Julian Huxley alkotta meg a 20. 
század közepén – akkor, amikor az eugenikának a 
Holokauszt árnyékában újra kellett pozicionálnia 
magát (Huxley 1959; Weindling 2012). A korai 
transzhumanista víziók a 80-as években formálódtak 
mozgalommá, amelyet mára egyes szilícium-völgyi 
cégek több milliárd dollárral támogatnak, ennek kö-
szönhetően a tudományos életben és egyes országok-
ban a politikában is egyre erőteljesebben képviselteti 
magát (Salinas Flores 2018). Habár számos külön-
böző irányzata van, a transzhumanizmus alapveté-
sének mondható, hogy az ember biológiai határait, 
meghatározottságait, korlátait (például az öregedést 
vagy akár a halált is) legyőzendő akadálynak tekinti, 
a szabadságjogok közt igyekszik elismertetni a „mor-
fológiai szabadságot”, azaz a fizikai és pszichés tulaj-
donságok szabad megválasztását, az ember „feljavítá-
sát” tűzi ki célul, ennek értelmében a transzhumánt 
(transzembert) az emberi faj következő lépcsőfoka-
ként vetíti elő, akinek az evolúciója a technológia ré-
vén folytatódik (lásd például Vita-More 2020).

Számos hasonlóságot találhatunk tehát a transz-
genderista és transzhumanista törekvések történel-
mében. Közös bennük, hogy a 20. század első felének 
eugenikai törekvéseiből eredeztethetők. Ezeket az 
eugenikához kapcsolódó diskurzusokat és praxiso-
kat a II. világháború utáni időszakban elsősorban az 
Egyesült Államokban különböző politikai és tudo-
mányos intézmények felhasználásával pozicionálták 
újra egyes „progresszív” szereplők. Mozgalomként 
a 80-as években kezdtek el formálódni az Egyesült 
Államokban – abban az időben, amikor többek 
közt az elit („filantróp”) intézmények finanszírozá-
sának köszönhetően paradigmaváltás következett 
(illetve tetőzött) be az észak-amerikai emancipációs 
mozgalmakban. Az egymással mindinkább összefo-
nódó információs-, nano- és biotechnológiai szek-
torok támogatásának jelentős szerepe van abban, 
hogy a tudományos életben és a politikában egy-
aránt intézményesült e két mozgalom. Mindkettő 
emancipatorikus törekvésként, az emberi jogok és 
lehetőségek kiterjesztéseként keretezi saját magát, 
ennek alapfeltétele, hogy a biológiai adottságokat 
elavulttá (sőt, időként elnyomóvá) nyilvánítják, a 
technológiát pedig megváltásként értelmezik.

A történelmi hasonlóságoknál azonban fonto-
sabb a transzgenderista és transzhumanista törekvé-
sek közti szoros eszmei-ideológiai rokonság, amely 
mindenekelőtt emberképükben, továbbá az ettől el-
választhatatlan természet- és technológiaképükben 

érhető tetten. Ezt az ideológiai rokonságot egyes 
képviselőik viszonylag hamar megfogalmazták: 
Martine (eredetileg Martin) Rothblatt The Apart-
heid of Sex című kiáltványa már 1994-ben az emberi 
fejlődés transzgenderizmus utáni következő lépcső-
fokaként üdvözölte és propagálta a transzhumaniz-
must. Nem pusztán arról van szó, hogy mindkét 
mozgalom egy új önteremtő ember színrelépését és 
vele együtt a teleologikus fejlődés eszményét hir-
deti, hanem hogy emberképük nagyon hasonló vi-
szonyt tételez ember és természet, illetve szellem és 
anyag közt. A transzgenderizmus a gender(identitás)
t, azaz azt, hogy milyen neműnek érezzük magun-
kat, a biológiai adottságainknál valódibb és auten-
tikusabb nemi azonosságnak tételezi, és ezt a belső 
megélést akarja „felszabadítani” a (biológiai) nem 
„kötöttségei” alól. Rothblatt például a (biológiai) 
nemet, azaz azt a tényt, hogy az emberek (kisszámú 
anomáliától eltekintve) női vagy férfi reproduktív 
felépítéssel születnek, egyenesen a dél-afrikai rasz-
szista apartheiddel egyenértékű elnyomásként írja 
le, amely alól a gender határtalan egyediségének 
elismerésével és a technológia segítségével kell 
felszabadulnunk (Rothblatt 2011). A (biológiai) 
nem (sex) és a gender transzgenderista szembeállí-
tása a test/elme dualizmuson alapszik, akárcsak a 
testtől való függetlenedés transzhumanista elkép-
zelése is. Mindezt Rothblatt is kifejti: számára a 
transzgenderizmus annak bizonyítéka, hogy az em-
ber a homo sapiens létet meghaladva egy új evolúci-
ós fázisba érkezett: a persona creatust immáron nem 
kell korlátozzák a fizikai adottságai, nem kell sem a 
biológiai nemében élnie, de még testre sincs szüksé-
ge, hiszen feltöltheti az elméjét a digitális világba. A 
test/elme dualizmus és annak részeként a sex/gender 
szembeállítás a felvilágosodás karteziánus áramlatá-
nak folytatása, amely a szellem/anyag hierarchián 
alapszik, és a természet hibáinak kijavítására a tech-
nológia megváltását ígéri.

Miközben Rothblatt munkássága a transzgen-
derizmus és a transzhumanizmus közti ideoló-
giai párhuzamra világít rá, egyes korai és mai 
transzgender szerzők inkább a (kritikai) poszthu-
manizmus, semmint a transzhumanizmus diskur-
zusával igyekeztek (és igyekeznek) legitimitást sze-
rezni követeléseinek (például Stone 1992), felvetve 
azt a kérdést, hogy a transzgenderizmus melyikkel 
mutat erősebb eszmei rokonságot. Kritikai poszt-
humanizmus és transzhumanizmus kapcsolatát úgy 
lehet összefoglalni, hogy míg a (feminista) kritikai 
poszthumanizmus a humanizmus emberközpon-
tú világképének és a magában számos hierarchiát 
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(ember-természet, férfi-nő, fehér-színesbőrű stb.) 
rejtő emberképének kritikáját fogalmazza meg, 
addig a transzhumanizmus a humanista ember- és 
világkép technológia általi kiterjesztésének tekint-
hető (lásd például Ferrando 2018). Következés-
képp míg a kritikai poszthumanizmus arra mutat 
rá, hogy a humanista világkép alkalmatlan a világ 
bonyolultságának leírására, hiszen az ember mindig 
is nem emberi létezőktől elválaszthatatlanul, szim-
biózisban létezett, és ezért a szuverén, autonóm, 
racionális szubjektum elképzelése is fikció, addig a 
transzhumanista elképzelések a (humanista) emberi 
szubjektum elismerésének kiterjesztését irányoz-
zák elő: például az emberként gondolkodó robo-
tok emberként való elfogadását (Fuller – Lipinska 
2015:241). A nemi kérdésekben ez a különbség úgy 
mutatkozik meg, hogy míg egyes poszthumanisták 
a nem(iség) materialitását, teremtőerejét hang-
súlyozzák, és a gender történelmileg létrehozott 
kategóriáinak ellentmondó, eredendő heterogeni-
tására, változatosságára hívták fel a figyelmet (pél-
dául Braidotti 2017:35-39), a transzhumanizmus 
logikája az egyén szubjektív genderidentitásának 
elismerését követeli. A transzgender törekvésekben 
megtalálható mindkét érvelési mód (ahogy egyéb-
ként magánál Rothblattnál is), azonban az előbbit 
jelentősen leegyszerűsítve (például a rendkívül ritka 
anomáliák, a testi adottságaik alapján a férfi vagy 
nő kategóriájába nem beilleszthető interszexuálisok 
esetét) rendszerint arra használják, hogy az utób-
bit legitimálják, azaz a szabad nemválasztás köte-
lező elismerésének érvényt szerezzenek. Ennek a 
transzgenderista retorikának fontos eleme, hogy 
a biológiai nemet az interszexualitásra hivatkozva 
erős torzítással „kontinuumként”, illetve „konst-
rukcióként” tematizálják (ami erősen különbözik a 
társadalmi konstruktivista elképzelésekkel is szem-
behelyezkedő kritikai poszthumanista értelmezé-
sektől), hogy ezáltal a genderidentitást valódibb és 
autentikusabb létezőnek állítsák be, ezzel pedig is-
mételten a biológiát értékelik le, hogy a humanista 
szubjektum énképét elismertessék – azaz továbbra 
is a transzhumanista paradigmán belül maradnak.

A poszthumanista diskurzust használó transz-
gender írások továbbá igen limitált kritikaisággal 
bírnak: például Stone fentebb hivatkozott nagyha-
tású kiáltványa a köztes gender-identitásállapotokat, 
azaz a hibriditást mint a nemi kategóriarendszert ál-
lítólag aláásó jelenségeket ünnepli, miközben egyes 
poszthumanisták rámutattak arra, hogy a „bináris” 
kategóriák feloldódása és a hibridizáció a késő kapi-
talizmus hegemón ideológiájának sajátossága, amely 

egyáltalán nem mozdítja elő az egalitárius társadal-
mi viszonyokat, sőt, kéz a kézben jár a brutális (osz-
tály-, nem-, rasszalapú, globális stb.) elnyomással 
(Braidotti 2012:66). Emellett érdemes megjegyezni, 
hogy a transzgender aktivizmus nem annyira a Sto-
ne által előirányzott, igen limitált kritikai potenci-
állal bíró úton haladt tovább, hanem sokkal inkább 
Rothblattén: a genderidentitások feltétel nélküli elis-
merését, a személyes múlt tabusítását követeli meg, 
és a köztes („nem bináris”) identitásokat is az au-
tentikus belső való megnyilvánulásának tekinti.2 A 
transzgenderista és a kritikai poszthumanista diskur-
zusok összekapcsolódásának oka is abban keresen-
dő, hogy a szóban forgó transzgender szerzők mely 
diskurzív és fizikai terekben kerestek és keresnek 
elismerést, validálást saját maguk és politikai törek-
véseik számára: jelesül a feminista diskurzusban és a 
női terekben. A transzgenderista törekvések fő célja 
ugyanis a transzgender egyének genderidentitásának 
elismertetése, azonban a radikális feministák a kez-
detektől elutasították a férfiként született úgyneve-
zett transznők nőként való validálását és saját tere-
ikbe való beengedését, kezdve többek közt Janice 
Raymond klasszikus művével (Raymond 1979), 
amelyre válaszként Stone kiáltványát megírta. A 
kritikai poszthumanizmus volt az az irányzat, ame-
lyen keresztül a transzgender szerzők az akadémiai 
diskurzusban először jelentették be igényüket arra, 
hogy feminista alanyként, sőt, a nemi egyenlőt-
lenségek elleni küzdelem élcsapataként legyenek 
elismerve, érdekes módon tehát magát a kritikai 
poszthumanizmust is transzhumanista logikájuk ér-
vényesítésére használták.

Ez a kérdéskör arra is rámutat, hogy a transz-
humanizmus/transzgenderizmus állítólagos eman-
cipatorikus potenciálja valójában csak az embe-
rek nagyon kis részére terjed ki, az úgynevezett 
transzneműek jogkövetelése nem csak ebben az 
esetben valósult meg kifejezetten a nők kárára. Ez a 
humanizmus ember- és világképének belső hierar-
chiáiból is következik, hiszen, ahogy fentebb szóba 
került, a transzhumanizmus/transzgenderizmus a 
humanizmus kiterjesztése és radikalizálása. E gon-
dolatkör elme/test dualizmusa, amelyen többek 
közt a férfi/nő hierarchia is alapszik, eleve alacso-
nyabb státuszt tulajdonít a nőknek. Nem véletlen, 

2 Felmerül az a kérdés is, hogy a humanista ember- 
és világkép végét tematizáló kritikai poszthumanizmus 
mennyire (volt) alkalmas a különböző (biológiai, ökoló-
giai, önszerveződési) határokat mindinkább leépítő késő 
kapitalizmus működésének kritikájára, azonban ez a kér-
dés nem tartozik a dolgozat tárgyához.
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hogy a novellában egy férfi szabadul meg a testétől, 
miközben az alapvetően anyagi természetű anyai 
gondoskodás az a konfliktus, amelyre az egész tör-
ténet fel van fűzve. A legkisebb és legkülönlegesebb 
fiúról való gondoskodás az anya belső szükségsze-
rűségeként kerül elbeszélésre, így amikor a novella 
végén az anya elismeri a fiú eredendő testetlensé-
gét, egyúttal a narratíva mintegy elismeri az anya 
anyai szeretetét és gondoskodását. A fiú testetlensé-
ge és az anya anyagisága tehát alapvetően egymás-
ra vannak utalva, miközben ebben az egymásra-
utaltságban megmutatkozik a transzhumanizmus/
transzgenderizmus nemi hierarchiája.

Minden, ami transzemberi

Mason és családjának, különösképp anyjának vi-
szonya a transzemberi tapasztalat, kapcsolódás és el-
beszélés lehetőségeinek a kérdéseit is felveti. A novella 
túlnyomórészt Mason anyjának szemszögéből láttatja 
Masont és átalakulását, ez a viszonyulás alkotja a no-
vella fő konfliktusát. Az anya érzései, vívódásai, egy-
fajta karakterfejlődése kerül elbeszélésre a legkisebb 
fiához fűződő viszonyában, akiről azt tudjuk meg, 
hogy ő maga intenzív érzelmeket, érzéseket valójában 
soha nem élt át. Mason transzhumán karaktere nem 
is tudna más lenni, mint statikus és önmagába zárt, 
akihez mások viszonyulnak, de ő maga számára a Má-
sik nem létezik, ahogy az emberi kapcsolatokban (és 
velük az egyéni fejlődésben) alapvető pillantást, tekin-
tetet sem adja meg a családjának az operációja előtti 
napon. A testetlen és időtlen transzhumán lét ugyanis 
az érzéseket, érzelmeket, a Másik megismerésének 
(sőt tudomásul vételének) lehetőségét is nélkülözi, 
kizár bármiféle belső konfliktust, változást, fejlődést, 
ezért is nehéz elképzelni egy, a Mason szemszögét 
bemutató elbeszélést. Az a kérdés is felmerül tehát, 
hogy mennyiben veszítik értelmüket az elbeszélő, sőt 
bármilyen időbeliséget és/vagy térbeliséget feltétele-
ző művészeti műfajok egy kiteljesedett transzhumán 
világban, amelyben nincs test, idő, Másik, érzelmek, 
sem konfliktusok, ahogy feloldás sem.

A novella vége a végesség, a halál és a feltámadás 
kérdéseit veti fel transzhumán kontextusban. Ma-
son anyja minden ellenkezése és korábbi elhatáro-
zása ellenére a klinikára siet, hogy jelen legyen fia 
műtétjén, és még utoljára megölelhesse őt. Ahogy 
a már eszméletlen fia kezét fogja, és rettegve vala-
miféle jelre vár, hogy fia teste kiüresedett, hirtelen 
eszébe jut, hogy értesítést fog kapni a mobilján, ha a 
fia üzen neki. A zsebében lévő telefonjára pillantva 

váratlanul boldogság és izgatottság tölti el, hiszen 
eszébe jut, hogy az általa szorongatott test soha nem 
is volt a fia: most a műtét által kapja meg a lehető-
séget, hogy valóban megismerhesse őt. A halálfélel-
met és a halál (vagy legalábbis a test elhagyása) előt-
ti eufóriát szintén az anya éli át Mason „helyett”, 
azonban a megnyugvást, egy új, valódi kezdet lehe-
tőségét nem egy spirituális élmény hozza el, ahogy 
számos halálközeli élményről szóló elbeszélésben, 
hanem a sípoló gépek, a technológiába vetett hit.

Ebben a transzhumán vízióban nemcsak a re-
ményt, hanem a kézfogást és az ölelést mint az em-
beri kapcsolódás alapvető mozzanatait is a gépek 
sípolása, a telefon megnyugtató közelsége váltja 
fel.3 A szeretet és a szolidaritás nemcsak teljesen 
egyoldalú, hanem értelmüket veszítik: Masonnak 
nincs szüksége rájuk, azok az anya belső igénye-
ként vannak elbeszélve. Mason fantáziavilágában, 
amennyiben transzhumán állapota megvalósul a 
műtét segítségével, nincs szenvedés és nincs boldog-
ság, nem létezik a testi szükségleteknek való kiszol-
gáltatottság, így nincs szükség szolidaritásra, ahogy 
nem létezik a Másik anyagisága és a szeretet sem.

Azonban a korábbi életében Masonnek szen-
vedést okozó internetkimaradás, valamint a 
testentúliakat fenyegető adatvesztés lehetősége jel-
zik, hogy a digitális „életnek” is vannak materiá-
lis követelményei, a teljesen immateriális digitális 
transzhumán lét voltaképpen teljességgel fikció. 
Mason anyja számára nyilvánvaló ez: fia műtéte 
előtt kétségbeesve olvassa a technológiai hibák, gon-
datlanság vagy kibertámadások okozta testentúli 
„elhalálozásokról” és súlyos sérülésekről szóló híre-
ket, hiszen tudja, hogy ezektől a veszélyektől már 
nem fogja tudni megvédeni Masont. Az adatosítás 
sem képes tehát felszámolni a szükséget a(z) (transz)
emberi létből, pusztán olyan technológiai környe-
zetbe helyezi, amelyben a segítségnyújtás nehezeb-
bé válik. Miközben nem hozza el azt a megváltást, 
amit ígér, Mason transzhumanista fantáziavilága az 
embert az anyagi világba vetettségéből, a materiális 
kötelékeiből emeli ki, nemcsak az emberek közötti 
szolidaritást, hanem az anyagi világ szélesebb lehet-
séges szolidaritási formáit takarva ki.

Mennyiben szól tehát a novella a transzhumán 
létről? Bár az anya affirmálja, elismeri Mason 
transzhumán voltát, és a novella betetőzéseként 

3 Az anyai kézfogást felcserélő telefonszorongatás az 
orvosi szobában a digitalizáció már bekövetkezett (és a 
Covid-19 kapcsán bevezetett lezárások által felerősített) 
penetrációjának szimbolikus mozzanata Byung-Chul 
Han számára, lásd például Morning Express 2021.
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megtörténik az átalakulás, a narráció bizonyos as-
pektusai alá is ássák a transzhumanista fantázia-
világot, és az elbeszélés középpontjában az anya 
karakterén keresztül mégiscsak alapvetően emberi 
kérdések és konfliktusok merülnek fel, hiszen az, 
ami transzemberi, nem tűnik alkalmasnak, illetve 
érdemesnek az elbeszélésre.
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