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... lényegében az
emberi, az állati és a
gépi síkon mozgó,
egymásba fonódó
nagyobb tematikus
blokkokat járnak körül
a fejezetek, ugyanakkor
végigvonultatnak az
egész köteten egy
eldönthetetlen, ám
kétségkívül érdekfeszítõ
hibriditást...

magyar nyelvterületre behatoló filozófiai, antropológiai és esztétikai, valamint
kultúratudományos diskurzusok megkésettsége nem újdonság, mint ahogy az sem, hogy
a poszthumanizmus mint gumi- és ernyõfogalom
alatt tömörülõ gondolati irányzatok is csupán az
utóbbi idõben nyertek teret félperifériánkon.
A poszthumanizmus változatai címû könyv
2019-es megjelenése mindhárom szerzõje munkájának kulminációs pontját jelenti. Horváth
Márk, Lovász Ádám és Nemes Z. Márió korábbi
munkásságának hatalmas, szintézisjellegû kiadványa ez, amely – elõszó híján – a könyv hátsó
borítóján olvasható ismertetõjében a következõket kívánja az olvasók elé tárni: „A poszthumanizmus változatai. Ember, embertelen és ember utáni
címû monografikus kötet szerzõi arra kérdeznek
rá, hogyan változik meg az Ember státusza a
modernitás humanista gondolatkolosszusának
kritikájával. Filozófiai, antropológiai és esztétikai
faggatózás révén, mindenekelõtt Agamben,
Bataille, Deleuze, Derrida, Foucault, Heidegger és
Nietzsche nyomvonalán dekonstruálják az ember
hagyományos, esszencialista elgondolásait és tudományos, mûvészi képzõdményeit, hogy az animal studies, a kibernetika vagy az ökokritika
egyes eredményeit számba véve eljussanak az
embertelen, valamint az ember utáni állapotok
olykor rémisztõ, hús- és zsigerorientált, esetenként posztapokaliptikus, vagy egyszerûen csak
entrópiába forduló vízióihoz.”
Prae Kiadó, Bp., 2019.

A kötet megjelenésének fontossága leginkább abban érhetõ tetten, hogy eddig leginkább a kontinentális filozófiából ismert, fõként (a fenti ismertetõben
nem említett) angol és német nyelvû filozófiai és esztétikai irányzatokat szervesít úgy, hogy közben magyarul nem meghonosodott, kevésbé fordított szerzõk
terjedelmes munkáira reflektál (például Deleuze és Guattari Mille plateaux címû
mûve vagy az erre tudatosan reflektáló, Kelet-Közép-Európából szinte teljesen
hiányzó, a kilencvenes években hatásosan mûködõ CCRU – Cybernetic Culture
Research Unit teória-kollektíva). 2019-ben, a Helikon Irodalom-és Kultúratudományi Szemle még a kötet megjelenése elõtt kiadott Poszthumanizmus címû
tematikus lapszámában Nemes Z. már hangsúlyozta az antropocentrikusság
kimozdításának fontosságát Foucault nyomán, aki már a 20. század hatvanas
éveiben megtette ezt A szavak és a dolgokban. Nemes Z.-nek nem állt szándékában „demarkációs vonalat” húzni humanista és poszthumanista tendenciák között, mint ahogyan jelen monográfia sem az elkezdettség és befejezettség között
lavíroz, hanem csupán jelentõs felmutatása a huszadik század végi, huszonegyedik század eleji gondolatmenetek evolúciójának.
Hét fejezetben kaphatunk betekintést a témahálózatba: a poszthumanizmus
változatai folozófiatörténeti és kultúrelméleti kontextusban, poszthumanizmus
és filozófiai antropológia, animal studies és poszthumanizmus, az ízeltlábúak
prehumán poszthumanizmusa, a humánum entrópiája a kibernetikában,
poszthumán esztétika a vizuális kultúrában, valamint a nonhumanitás és a teória posztumusz fordulata címekkel feltüntetett fejezetek nagyjából egységes terjedelemben taglalják a bennük foglaltakat.
Látható, hogy lényegében az emberi, az állati és a gépi síkon mozgó, egymásba fonódó nagyobb tematikus blokkokat járnak körül a fejezetek, ugyanakkor végigvonultatnak az egész köteten egy eldönthetetlen, ám kétségkívül érdekfeszítõ
hibriditást, amely az emberi-gépi, az emberi-állati és az állati-gépi konvergenciájában ragadható meg leginkább úgy, hogy közben épp az ezek közötti határvonalakat számolják fel. Az elsõ fejezet az, amely leginkább a bevezetés szerepét
tölti be, jobbára az említett Helikon-lapszám külföldi vendégszerzõinek szerepeltetésével, akik többféle meghatározását is megadják a poszthumanista irányzatoknak (pl. Rosi Braidotti, Francesca Ferrando vagy David Roden és mások is,
mint pl. Bruce Clarke vagy Katherine Hayles, illetve Ihab Hassan, a késõbbiekben pedig számottevõen Donna Haraway és Bruno Latour). A sokperspektívájú
meghatározások leginkább olyan hívószavak mentén vázolhatók fel, mint az
interdiszciplinaritás, a poszt-antropocentrikusság/a humanista értékvilág destabilizálódása, bizonytalanság és fluxusban-levés, decentralizáltság és szétszóródás, spekulatív, kritikai és transzhumanizmus, nonhumán és a Deleuze–Guattari
szerzõpáros (kiemelkedõbb) két kulcsfogalma, a rizomatikusság és a leendés.
Fontos és termékeny felhasználása ez az utóbbi két fogalomnak. A kötet egészét
végigkíséri az említett szerzõk hatása, annak ellenére, hogy experimentális és mindennemû filozófiai konvencióktól mentes mûveik beillesztése, alkalmazása magyar nyelvterületen kevésbé tûnik sikeresnek (talán a minor irodalomról szóló
Kafka-értelmezés említhetõ itt ellenpéldaként), ez a monográfia azonban nagyon
pontosan helyet ad ezek számára, hiszen maga is számol a kimeríthetetlenséggel
és ellentmondásossággal, amelybe tudatosan ütközik.
A második fejezet a filozófiai antropológia terepén tájékozódva leginkább az
ember esszencialista középpont-ideológiáját veszi górcsõ alá. Az ember rögzíthetetlensége (fundamentum inconcossum) és történeti perspektívájú változatos-
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sága némiképp felszabadító erõként hat, ám az ember Helmuth Plessner nyomán örökké homo absconditus marad, aki önnön felfüggesztettségében, nyitott
kérdésként marad, lényegében meghatározhatatlanul. Plessner érdekes értelmezését nyújtja például a marxizmus (ön)elidegenedés-fogalmának, annak a feloldásra irányuló „hazatérés”-mítosznak, amely az idealizmus maradványait mutatja fel – radikális gesztus ez, az ember idegenségben való otthonlétének megvilágításával. A filozófiai antropológia legfontosabb fogalompárja, a biosz és zoé
tárgyalása mellett – mivel a monográfia irodalmi példák elemzésével is foglalkozik – Hugo von Hofmannsthal egy 1902-es novelláját is bevonja az értelmezésbe: ennek az a célja, hogy az ember „esszenciáját” lebontandó megmutassa, miként épülhet le valaki / építheti le önmagát hiánytapasztalatok, nem diszkurzív
elevenség, kavarodás, a betegségnek való tevõleges megnyílás, a felfokozottság
és transzgresszivitás által. Ezek a jelenségek hasonlóképpen kerülnek bemutatásra más irodalmi mûvek esetén is, mint például a harmadik fejezetben az ember majommá-leendése John Maxwell Coetzee nyomán, illetve a majom emberré-leendése Kafkánál és Csáthnál (külön fontos eleme a könyvnek, hogy nem
kíván csupán külföldi szerzõk teoretikus és fikciós mûveivel dolgozni, hanem
beemel magyar szépirodalmi és elméleti szerzõket is, az említett Csáth, majd az
utolsó fejezetben Juhász Ferenc stb.). Ugyanez a fejezet foglalkozik az animal
studies-zal, amely az ember kiváltságossági hagyományát kérdõjelezi meg,
ugyanakkor figyelemre méltó konklúziót von le – nem lehet az állatokat alávetni az emberi morálnak, mert õk nem erkölcsi kategóriáink kivetülései. A modern
biológiai különválasztás lényegében nem más, mint a 19. századból érkezõ, a teológiához való hûség és a modern tudományosság összeegyeztetése, amelybõl
egyenesen következik a homo sapiens ontológiai bizonytalansága, az ember taxonómiai anomáliaként való leképezõdése.
A negyedik fejezetben a társadalmi dominancia nem emberi formáiról kaphatunk képet, azaz a rovartársadalmak mûködéseirõl etológiai megfigyelések
alapján, valamint a rovarszerû hadviselés, az állati-gépi (akár biomimikrinek is
nevezhetõ) összjátékáról. Ez legfõképpen Manuel DeLanda hadtörténeti szempontjait mutatja be, a rovarszerû hadviselés, vagyis a drónok és robotok uralmának elképzelésérõl. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a kötetben jelentõs
szerepet kap az elképzelhetetlen világok elképzelésére irányuló törekvés. Minden, ami a poszthumanizmus bizonytalanságelvét, az emberi végességet, a kihalást és a megsemmisülést tárgyalja, számol ezzel. DeLanda példája – és az utolsó fejezetben Nick Land néhány gondolata – is ezt tükrözi, ami a könyvnek egy
részét mindenképpen a theory fiction mûfajához rendeli. A theory fiction olyan
ambivalens szövegvilág, amely a teoretikus-analitikus irodalmat kombinálja elképzelt világokkal, erõsen poétikus és esetenként fragmentált nyelvvel, önreferencialitással. Hasonlóképp épül be a mûfaj kiemelkedõ (és kevésbé ambivalens,
inkább esszészerû) alkotása a monográfia példái közé Vilém Flusser Vampyrotheutis infernalis címû könyve, amely a mélytengeri vámpírtintahal létmódjáról
ad kétségtelenül pontos, poétikus képet, az állatot az ember mellé rendelvén, annak evolúciós jellegzetességeit az emberre vetítve.
A humánum entrópiája a kibernetikában teljes elidegenedési folyamatokról
számol be az emberi és a gépi, az irányíthatatlanság és a virtualitás összjátékában, amely ugyan nem tér ki részletesen például a mesterséges intelligencia térhódításának különbözõ kifejleteire, viszont felveti annak kérdését. Az utolsó két
fejezet szorosan kapcsolódik össze az esztétikai értelmezésben: az utolsó elõtti a

poszthumanizmus vizuális kultúra felõli megközelítését nyújtja. Ez a fejezet már
korábban megjelent a Kulter.hu irodalmi és mûvészeti portálon, ahol sokkal nagyobb hatást tud elérni, hiszen a hivatkozott vizuális mûvészet képi szinten is
megjelenik. Ezért a vizuális kultúráról szóló fejezetet képi anyag híján inkább
szemelvényekként olvastam, nagyobb lélegzetvételû összefoglalásként, csakúgy,
mint ahogy az utolsó fejezetben az ember halála utáni spekulációkat.
A kötet rendkívül hiánypótló munka. Többszerzõs mûrõl lévén szó, a kötetben néhány helyen érzékelhetõ a stilisztikai egységesítés hiánya, ám ez témafüggõ is. Ugyanakkor ködös és furcsa a Derrida karnofallogocentrizmusáról értekezõ rész az animal studies blokkban, valamint a kibernetikáról szóló fejezet néhány szöveghelye, nevezetesen az entrópia képlete és a Pynchon-értelmezés.
A legnagyobb hiányosságnak azonban a kötet jegyzetapparátusát tartom: részletesebb tartalomjegyzéket kívánt volna meg ez az átfogó munka, nem csak a fõ fejezetek megjelölésével. Meglepetésként hatott, amikor a kötetet forgatva alfejezetek is következtek, amelyek megjelölésével pontosabban visszakereshetõkké válhattak volna az elolvasott anyagok. Ugyanezt a hiányt tapasztaltam, szintén a
visszakereshetõség szempontjából, amikor a szövegközi címszójegyzetekkel találkoztam: nagyon hasznos döntés volt a szerkesztés során, hogy ezek a szövegben való keresés megkönnyítésének érdekében bekerültek (fõleg hogy néhány
kulcsszó ismétlõdik is), de név- és/vagy tárgymutató híján szinte feleslegessé
válnak. Annak érdekében, hogy a magyar nyelvterületen, fõként a felsõoktatásban, de a mûvészetben is használhatóvá tegyék a kötetet, egy második kiadásra
volna szükség, amely ezeket a hiányokat pótolhatná, és ezáltal megkönnyítené
azoknak a munkáját, akik kézikönyv-használati céllal veszik kézbe a kötetet.
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