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Hornyik Sándor

A hibrid és a szintetikus 
organizmus1

Női test- és identitáskép a  
Feltámad a halál című filmben

„Tudhattam volna. Egyetlen emberi lény se lehet ennyire emberi.”

       Ellen Ripley

• Nem sok olyan mű létezik a teremtett világok történetében, amely az Alien-

tetralógiánál (Alien, Aliens, Alien3, Alien Resurrection)2 többet mondana a 

posztindusztriális társadalom és a számítógép korszakának test- és identitás-

képéről. Talán elsősorban ennek és a remek női karaktereknek köszönhető, hogy 

a tetralógiát komoly figyelemre méltatta a film- és a kultúratudományokon 

túl a feminista kritika is. Így mielőtt rátérnék a poszthumanizmus és a cyborg-

feminizmus ismeretelméleti és szellemtörténeti kérdéseinek — a két főhősnő 

(Call és Ripley, azaz Winona Ryder és Sigourney Weawer) konfliktusának apropó-

ján — taglalására, azon is végigpásztáznék, hogy milyen típusú feminista és pszi-

choanalitikus értelmezések jelentek meg ezekről az alapvetően tudományos-fan-

tasztikus filmekről. Az elemzés hátterét a visual studies, illetve a visual cultural 

studies keretei adnák, a test- és identitáskép tekintetében pedig Donna Haraway, 

Katherine Hayles és Anne Balsamo írásaira támaszkodnék.3 A nő mint fenyegető 

idegen (Más) metaforától szeretnék eljutni a nő mint cyborg (Call) és a geneti-

kailag manipulált nő mint felsőbbrendű lény (Ripley) metaforáig arra fókuszálva, 

hogy a poszthumanizmus elmélete és technológiái hogyan befolyásolják a szá-

mítógép korszakának test- és identitásképét. A Jean-Pierre Jeunet által rende-

zett film erre már csak azért is jó alkalmat kínál, mivel nemcsak a széria korábbi 

darabjaira, illetve azok kultúra- és filmtudományi recepciójára reflektál, hanem a 

Sigourney Weawer-kultuszra is.4 Elsősorban arra a kérdésre keresném a választ, 

hogy milyen üzenetet közvetít (és miért) az a befejezés, hogy egy szintetikus 

testbe ültetett mesterséges intelligencia és egy idegen (Alien, M/Other) géne-

ket magában hordozó, rendkívüli testi és szellemi képességekkel rendelkező, 

klónozott „szupernő” menti meg az emberiséget? Vizsgálatom kiindulópontját 

az Alien-tetralógia magyarországi recepciója, illetve a feminista irányultságú pszi-

choanalitikus filmelmélet hazai diskurzusa szolgáltatná.5

1  A szerző a tanulmány készítésének idején Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült.
2 Alien (A nyolcadik utas a halál), 1979. R: Ridley Scott; Aliens (A bolygó neve halál), 1986, R: James 
Cameron; 
Alien3 (Alien 3: Végső megoldás a halál), 1992. R: David Fincher; Alien Resurrection (Alien 4: Feltámad 
a halál), 1997. R: Jean-Pierre Jeunet.
A Delicatessent és az Elveszett gyerekek városát is jegyző Jean-Pierre Jeunet rendezői munkásságáról 
bővebben: Elizabeth Ezra: Jean-Pierre Jeunet. University of Illinois Press, Chicago, 2008.
3  A vizuális kultúra tudományának diskurzusán belül elsősorban Mieke Bal és W. J. T. Mitchell 
írásaitól indulnék el, akik mindketten amellett érvelnek, hogy a vizualitás és a látvány nem elemezhető 
kielégítően a testi és a materiális dimenziók figyelmen kívül hagyásával. Bal a feminista kritika, és a 
test kultúratudományi leírásai ( Judith Butler, Anne Balsamo) felől közelít a kérdéshez, Mitchell pedig  
a digitális kultúra fals anti-materializmusa ellen száll síkra felhasználva Friedrich Kittler és Katherine  
N. Hayles médiatudományi, illetve tudománytörténeti meglátásait. V.ö.: Mieke Bal: Vizuális 
esszencializmus és a vizuális kultúra tárgya. (2003) Ford.: Csáky Marianne. Enigma, 41, 2004. 86-116. 
W. J. T. Mitchell: A műalkotás a bio-kibernetikus reprodukció korszakában. (2003) Ford.: Hornyik Sándor. 
(www.magyarepitomuveszet.hu/vizkult.php) A feminista kritika és a vizuális kultúrakutatás 
metszetéhez lásd: Fiona Carson — Claire Pajaczkowska (eds.): Feminist Visual Culture. Routledge, 
New York, 2001. Témám szempontjából lásd különösen Sarah Chaplin cyberfeminizmusról és Sally 
Stafford filmelméletről írt áttekintéseit. 
4  V.ö.: Pamela Church Gibson: „You’ve been in my life so long I can’t remember anything else.” Into 
the labyrinth with Ripley and the Alien. In: Matthew Tinkcom and Amy Villarejo (eds.): Keyframes. 
Popular Cinema and Cultural Studies. Routledge, London, 2001. 35-51.
5  A pszichoanalitikus filmelmélet magyarországi recepciójához lásd: Dragon Zoltán: Merre tovább? 
A pszichoanalitikus filmelmélet útjai a huszonegyedik században. Apertura, 2006/4. http://apertura.
hu/2006/osz/dragon; Kovács András Bálint: „Ez csak egy szivar.” A pszichoanalitikus módszer 
alkalmazásáról a filmelméletben. Apertura, 2007/1. http://apertura.hu/2007/tel/kab; illetve Dragon 
Zoltán: „Ez nem mindig csak egy szivar”. Széljegyzetek Kovács András Bálint „Ez csak egy szivar” című 
tanulmányához. Apertura, 2007/1. http://apertura.hu/2007/tel/dragon-opp 

Az Alien-filmek magyarországi kultúratudomá-

nyi recepciója lényegében egyetlen tanulmányra 

szorítkozik, de az is inkább az áttekintésre, mint 

az érdemi értelmezésre vállalkozik.6 Kiss Gábor 

Zoltán némi fenntartással kezeli a feminista és 

a pszichoanalitikus értelmezéseket, és inkább 

a zsáner- és a filmnyelvi megközelítések felől 

veszi sorra az Alien-filmekről írt elemzéseket 

(mindenekelőtt a két Alien Zone kötetet).7 Ez a 

stratégia amúgy jellemző a magyar filmkritikára 

egészére, és kitapintható a legjelentősebb (ha 

nem az egyetlen) magyar filmelméleti folyóirat, 

a Metropolis tematikus számainak összeállításá-

ban is. A magyarországi filmkritikában nemzet-

közi összehasonlításban viszonylag ritka a sci-fi 

és a horror filmek feminista megközelítése, ami 

talán arra is visszavezethető, hogy a feminista 

filmelmélet, és a hollywoodi zsánerfilm egyaránt 

a kilencvenes évek végétől kezdve nyert polgár-

jogot az avantgárd és a szerzői film iránt elkö-

telezett magyar nyelvű filmelméleti diskurzus-

ban. Ekkor azonban a nemzetközi kritikai élet-

ben a zsánerfilmek interpretációjában csak erős 

fenntartásokkal és kritikával — ez lenne a „post-

theory” korszaka — alkalmazták a feminista és 

a posztfeminista filmkritika eredményeit.8 A 

Metropolisnak ugyan megjelent egy feminista 

száma is a zsáner-számok (sci-fi, horror, thriller) 

mellett, de tudtommal a magyar filmelmélet-

ben nem zajlott le komoly vita a feminista film-

tudományról.9

Ehhez képest az angol-amerikai film- és kultú-

ratudomány a sci-fi és a horror számos komoly 

elméleti és műfaji feldolgozásán túl már egy 

önálló kötetet is szentelt a négy Alien-filmnek, 

amely az Idegen nő. Ellen Ripley hadnagy lét-

rehozása címet kapta.10 A 2006-os mű jól tük-

rözi a tárgy- és filmnyelv-centrikus, de a külön-

féle elméletek eredményeit is magába fog-

laló poszt-elméleti filmtudomány gyakorla-

tát. Gallardo és Smith értelmezése szerint 

az Alien-széria lényegében két zsáner, a dara-

bolós horror (slasher movie) és a sci-fi elemeit 

ötvözi. Ripley karaktere egészen pontosan bele-

illik a „final girl” rubrikájába. Az „utolsó csaj” a 

darabolós horrorfilmek női főhőse, aki a csa-

pat utolsó tagjaként, afféle hírmondóként túléli 

a mészárlást, mivel ő volt a legügyesebb, a leg-

6  Kiss Gábor Zoltán: Ideologikus és műfaji mutációk. 
Metropolis, 2003/3. 58-65.
7  Annette Kuhn (ed.): Alien Zone. Cultural Theory and 
Contemporary Science Fiction Cinema. Verso, London, 1990. 
és Annette Kuhn (ed.): Alien Zone 2. The Spaces Of Science 
Fiction Cinema. Verso, London, 1999.
8 David Bordwell — Noël E. Carroll (eds.): Post-theory. 
Reconstructing Film Studies. University of Wisconsin Press, 
Madison, 1996.
9 A kritikai recepció ritka példája Vincze Teréz bevezetője: 
Feminizmus és filmelmélet. Metropolis, 2000/4. 8-11. Jó példa 
a sokkal kevésbé érdemi és empatikus ismertetésre: Nánay 
Bence: Hímnem, nőnem. Feminista filmelmélet. Filmvilág, 
1999/7. http://www.xn--filmvilg-fza.hu/xista_frame.
php?cikk_id=4510
10 Ximena Gallardo C. — C. Jason Smith: Alien Woman. 
The Making of Lt. Ellen Ripley. Continuum, New York, 2006.
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okosabb és a legkeményebb az áldozatok közül. 

Clover szerint ez majdnem mindig együtt jár 

a főhősnő maszkulinizációjával, amely a férfi 

gyilkos fegyverének kisajátításában is testet 

ölt, ezt nevezi Clover igen tanulságosan falli-

kus appropriációnak.11 A klasszikus alapmű ter-

mészetesen a Texasi láncfűrészes mészárlás, de 

ugyanezt a sémát használja Rémálom az Elm 

utcában, a Halloween és a Sikoly is. Clover azt is 

állítja, hogy az utolsó csaj nem csak ügyesebb 

és okosabb társainál, de egyúttal nem is annyira 

nőies, mint jóval dekoratívabb partnerei. Szexu-

alitása visszafogott, már-már szűziesnek mond-

ható, ami megkönnyíti, hogy a férfi néző a film 

folyamán fokozatosan vele azonosuljon, ne 

pedig a hangsúlyosan férfias, és gyakran szexu-

álisan túlfűtött gyilkossal. A szexualitás elfoj-

tása amúgy a tudományos-fantasztikus filmek  

női szereplőinél is gyakori jelenség, hiszen a 

klasszikus angolszász sci-fiben az asztronauták 

szinte nem-nélküli, aszexuális lények. E tekin-

tetben Vivian Sobchack a „szűzies űrhajós” 

(virgin astronaut) kifejezést használja, amely 

kiválóan passzol az első és bizonyos megszorítá-

sokkal még a második Alien-film szereplőire is.12

A Feltámad a halálban (az Alien Resurrection 

pontosabb fordítása az Idegen feltámadása 

lenne) azonban a sci-fi és a horror mellé még 

egy zsáner társul, a fekete komédia, amely 

a groteszk és az ironikus látásmód alkalma-

zásával szétfeszíti és összezavarja a klasz-

szikus zsáner kereteit. Ráadásul a Jean-Pierre 

Jeunet által rendezett film egy olyan posztmo-

dern sci-fi-horror-komédia pastiche, amely nem 

csak a zsánerek, hanem az ideológiák között is 

lavíroz, miközben enyhén szólva is gúnyosan 

viszonyul mindegyikhez: a modernista techno-

tudomány patriarchátusához éppúgy, mint a 

Földet megmentő poszthumanista nővérek 

hibrid (maternális-leszbikus) ellenkultúrájához.13 

Miközben az is tagadhatatlan, hogy a gyakran 

szatírába forduló irónia inkább a patriarchátus-

nak szól, a poszthumanista ellenkultúra inkább 

a groteszk árnyalataiban tündököl. Ezt támaszt-

ják alá a narratíváért és a klónozásért felelős 

amerikai forgatókönyvíró, Joss Whedon nyilat-

kozatai is. „Ripley útja az, hogy a saját fogal-

mai szerint elfogadja a maga speciális humani-

tását, még akkor is, ha nem feltétlenül illik rá 

az ’emberi’ jelző.” — állítja a magát feministá-

11 Carol J. Clover: Men, Women and Chain Saws. Gender in 
the Modern Horror Film. Princeton University Press, Princeton, 
1992.
12  Vivian Sobchack: The Virginity of Astronauts. Sex and 
the Science Fiction Film. In: Annette Kuhn (ed.): Alien Zone. 
Verso, London, 1990. 103-115. 
13  Korábban hasonló módon a műfaji hibriditás és a 
posztmodern irónia jegyében elemezte a filmet: Caroline 
Joan S. Picart: The Third Shadow and Hybrid Genres. Horror, 
Humor, Gender and Race in Alien Resurrection. Communication 
and Critical/Cultural Studies, 2004/4. 335-354.
A pastiche fogalmához lásd Fredric Jameson alapvető, és 
science fiction orientációjú munkásságát: Fredric Jameson: 
Posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája. 
(1991) Ford.: Erdei Pálma. Jószöveg, Budapest, 1997. 

nak tekintő Whedon, aki szerint a film a nők potenciális helyét vázolja fel a jövő 

(poszt)humán világában, ami már csak azért is vicces, mert egyik „nő” reprodukci-

ója sem igényel férfiúi asszisztenciát. Viszont e kommentár értékelésénél az sem 

lehet utolsó szempont, hogy Whedon legsikeresebb „alkotása” nem más, mint 

Buffy a vámpírvadász. Buffy (Sarah Michael Cellar) pedig bizony egy csini, szőke 

gimnazistalány, aki hihetetlen akrobatikus ügyességgel és bájossággal aprítja a 

sötét oldal különféle démoni teremtményeit egy sokak által kedvelt TV-filmso-

rozatban. A Feltámad a halál azonban nem egyszerűen egy francia pasi és egy 

amerikai csávó alkotása, jelentős alkotói szerepet vállalt benne koproducerként 

Sigurney Weawer is, és sokak szerint Ripley karakterének szexuális átalaku-

lása éppen neki köszönhető. A szűzi asztronauta már a harmadik részben is az ő 

ötlete alapján mutatta meg, hogy hús-vér nő, nem pedig egy ikon. Ebből a néző-

pontból a negyedik rész szinte már „női filmnek” tekinthető, amely aktív sze-

repbe helyezi a nőket, és érzelmeik is kulcsszerepet játszanak a történet kibon-

takozásában. Különösen a korábbi filmekhez, az Alienhez és az Alienshez képest 

érzékelhető ez, ahol az utolsó csaj és a harcos amazon Laura Mulvey elméleté-

nek megfelelően szinte csak a tekintet tárgyaként játszott szerepet.

A helyzet azonban a Feltámad a halálban sem különösebben rózsás, hiszen a női 

főhősöknek elég brutális környezetben kell érvényesülniük. Katonai és félkato-

nai (kalózok) machismo jellemzi a film alaphangját, amely a vágy tárgyaként, sőt 

szexuális objektumként kezeli a nőket. A tudósok és a katonák szemében pél-

dául Ripley egyszerűen csak egy „kísérleti eredmény”, Call pedig egy fiatal kis 

kanca („filly”), akit mindösszesen jól kefélhetőként („very fuckable”) jellemeznek. 

(Ripley valójában „Ripley 8” a filmben, mivel a harmadik részben elhunyt Ripley 

idegen DNS-sel szennyezett vérmintájából klónozták vissza az életbe azzal a cél-

lal, hogy megszülje a benne növekvő alien királynőt.) A patriarchális machismo 

mélyebb, kvázi-pszichoanalitikus megjelenítése azonban már jó adag iróniát rejt 

magában. A freudi fetisisztikus szkopofília jegyében kukkanthatunk bele a tábor-

nok bakancsfényezésébe, illetve a kalózkapitány orgazmus közeli talpmasszá-

zsába, de még a technológiai kütyükön, és a fegyverreklámokon csüngő kaló-

zok is ebben a regiszterben bukkannak fel.14 A gondok akkor kezdődnek, amikor 

Ripleyből is fétistárgyat csinálnak, aki a kosárlabdás jelenetben „lekötözött”  

14  A fetisisztikus szkopofília fogalmához lásd: Laura Mulvey: Vizuális élvezet és elbeszélő film. (1975) 
Ford.: Juhász Vera. Metropolis, 2000/4. 12-23.

Műtét; © http://outnow.ch/Movies
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(félig katonai ruha, félig kényszerzubbony) sze-

relésben jelenik meg, de meglepő erőfölényével 

és távolságtartó szexuális iróniájával igen komoly 

fenyegetést jelent a fetisiszta férfiuralom szem-

szögéből. A fenyegetés és a genetikusan benne 

rejlő „idegen” (Alien) hatalom ereje akkor tel-

jesedik ki, amikor Ripley az alienek elszabadu-

lása után már egy egészen más ruhában (fényes 

bőrszerkó), dominaként „születik ujjá”, és ebbéli 

minőségében vezeti győzelemre a túlélő férfiak 

maroknyi csapatát. De vajon honnan szárma-

zik Ripley ereje, és hogyan képes interiorizálni az 

alienek halálosan idegen képességeit (savas fér, 

hipergyors sejtregeneráció, kifinomult érzékszer-

vek, emberfeletti erő és gyorsaság)?

Egy jó adag maszkulin iróniával azt mondhat-

nánk, hogy a domina a vaginából fejlődött ki. 

Némiképp árnyaltabban úgy fogalmaznék, hogy 

a kilencvenes évek performatív, gender megkö-

zelítése egyszerre organikusan és kritikusan for-

málódott ki a nyolcvanas évek esszencialistá-

nak tekinthető, feminista Alien-interpretációiból, 

amelyek rögzített nemi szerepekben gondol-

kodtak, és egy kétpólusú, hierarchikus hatalmi — 

politikai — kulturális struktúrával számoltak.  

A „klasszikus” feminista elemzés markáns és 

átütő formája Barbara Creed nevéhez kötő-

dik, de már az Alien első komolyabb értelmezője, 

James Kavanough is a női idegenséget szimbo-

likusan megjelenítő születés-jelenetek markáns 

szerepéről értekezett „Kurafi” című tanulmá-

nyában.15 Az első szülés az űrhajósok ébredése 

a hibernációból, a második egy inverz folyamat 

(valójában inkább fogantatás), amikor a földi 

űrhajó felderítői apró spermiumokként belép-

nek az idegen, és fenyegetően ellenséges űrhajó 

széttárt „lábai” között elhelyezkedő kapun. 

(Maga az idegen űrhajó belülről is egy nedves, 

organikus, homályos tér, szemben a földi űrhajó, 

a Nostromo, hideg, fémes, mondhatni férfias, 

technicista világával.) Majd rátalálnak az ide-

gen életforma tojásaira, és az egyikből kiugró, 

gusztustalan félig pók- félig medúzaszerű lény 

rátapad az egyik férfi arcára és beléplántálja az 

idegen „embriót”. Később a szörnyszülött alien-

gyermek egy ironikus utolsó vacsora közben 

heves hányás és öklendezés kíséretében rágja 

ki magát brutálisan „apja” mellkasából. Legin-

kább ez a harmadik, horrorisztikus, túlságosan 

is természetes (szemben a hibernáció sterilitá-

sával) és véres (szemben a férfias high tech-kel) 

születési jelenet, és maga az egyszerre fallikus 

15  Az Alien utolsó jeleneteiben Ripley nevezi kurafinak (son 
of a bitch) az idegent, akinek túléléséhez nagyban hozzájárult 
a földi űrhajó Anya névre hallgató számítógépének 
gondoskodása. A nagyhatalmú ipari tröszt űrhajójának titkos 
küldetése ugyanis éppen az idegen létforma megszerzése 
volt, akár a legénység élete árán is. V.ö.: James H. 
Kavanaugh: „Son of a Bitch.” Feminism, Humanism, and 
Science in Alien. October, 1980/2. 91-100. és Barbara Creed: 
Alien and the Monstrous-Feminine. In: Annette Kuhn (ed.): 
Alien Zone. Cultural Theory and Contemporary Science Fiction 
Cinema. Verso, London, 1990. 128-144.

és feminin idegen inspirálta Creed szövegét, aki az abject és Julia Kristeva felől 

értelmezi az első két Alien-film apparátusát.16

Kristevánál az abjekt egyik klasszikus példája a halott emberi test, és mindazok 

a testnedvek, amelyek az emberből származnak, de látványuk a test organikus 

romlandóságára emlékeztet: nyál, vér, ondó, hányás, és egyéb nyálkás-nyúlós, 

romló-rohadó dolgok. Kristeva szerint az undor és a félelem elsődleges forrása az, 

hogy ezek a dolgok, illetve az ezekhez kapcsolódó jelenségek nem idegeníthetők 

el, nem tárgyiasíthatók, valahol az objektum és a szubjektum között helyezked-

nek el. Olyan dolgokról van szó tehát, amelyek a szubjektumból erednek, de ame-

lyeket a szubjektum mintegy kivet magából. A „női dolgok”-hoz (menstruáció, 

fogantatás, szülés) és testfunkciókhoz erősen kapcsolódó abjekt valódi fenye-

getése azonban Kristeva szerint egy fokkal mélyebben, szimbolikus értelemben 

is érvényesül: „Tehát nem a tisztaság vagy az egészség hiánya az, ami abjekt-té 

tesz, hanem az, ami megzavarja az identitást, a rendszert, és végső soron a 

rendet. Ami nem tartja be a határokat, a helyeket és a szabályokat. A köztes, 

a-kettő-közötti, a kevert.”17 Barbara Creed a horrorfilmek szörnyetegeiben fedezi 

fel az abjekt és a nőiesség kontaminációját: „A szörnyű nő(iesség) [monstrous-

feminine] ott van a születés és a halál megfilmesített ősjeleneteiben. Sokféle 

álcában jelenik meg, hűtlen anyaként, orálszadisztikus anyaként, és primordiális 

mélységként, és persze ott van a rengeteg vér, a mindent elnyelő vagina, a vagina 

dentata, és a vagina mint Pandora doboza képi világában; és végezetül ott van a 

kaméleonszerű alien figurájában, amely szörnyetegként egyszerre alanya és tár-

gya is az anya fetisizálásának.”.18 Jól látható, hogy Creed gender-központú (férfi 

nézőkkel és női szörnyekkel számoló) horror-értelmezése Kristevához hason-

lóan a szexualitás freudi értelmezésére, a férfi kasztrációs komplexusára és a nő 

péniszirigységére épít. 

Tagadhatatlan, hogy a svájci festő és designer, Hans Rudi Giger által létrehozott 

idegen mélyen és pornografikusan szexuális jelenség a maga áramvonalas, kígyó-

szerű testével, és kilőhető, fogakban végződő nyelvével.19 Ezzel együtt is az első 

16  Julia Kristeva: Powers of Horror. An Essay on Abjection. Columbia, New York, 1982. Barbara 
Creedtől magyarul is olvasható a szörnyű nőiségről alkotott koncepciójának egyik első megfogalmazá-
sa: Barbara Creed: A horror és a női szörny. Egy képzeletbeli tisztátalanság. (1986) Ford.: Vajdovich 
Györgyi. Metropolis, 2006/1.
17  Kristevát idézi: Gyimesi Tímea: Az abjekt Julia Kristeva szubjektum-felfogásában. Helikon, 1995/1-2. 
141.
Az abjekt magyarországi, művészettörténeti recepciójához lásd: Tímár Katalin: Pornó***. Obszcenitás 
és pornográfia a kortárs magyar fotográfiában. (1996) http://www.c3.hu/~ligal/225.html András Edit: 
Az angyalit imádod bennem? In: Nagy Kriszta x-T: Eddig. (Szerk.: Bencsik Barnabás) Acax, Budapest, 
2007. 2-10.
Az inkább posztszemiotikai, de azért mégiscsak filmelméleti recepcióhoz pedig: Kiss Attila Attila: 
Felületkezelés. A Crash szemiográfiája. Apertura, 2006/4. http://apertura.hu/2006/osz/kissat 
18  Creed, 1990. 128.
19  Giger alkotása az Alien idegen űrhajójának organikus felépítése is, amelynek utasa, a „spacecowboy” 
szintén az alienek áldozata lett. Giger alkotta meg az alienek életciklusát is: az alien királynő először 
tojásokat rak, ebből ugranak ki a pókszerű arctámadók (facehugger), amelyek beültetik a gazdatest 
mellkasába az idegen embriót, amely mellkasrobbantóként (chestburster) születik meg, és gyorsan 
növekedve, többszöri vedlés után válik kifejlett alienné.

Gyerekével; © http://outnow.ch/Movies
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két filmben az idegenek inkább sárkány- vagy 

raptor-szerű, gyors és hajlékony szörnyetegek-

ként jelennek meg, akik csupán prédának és 

gazdatestnek tekintik az embereket, szexuá-

lis potenciáljaik kiaknázására igazán csak a Fel-

támad a halálban kerül sor. Kristeva és Creed 

nyomdokain Catherine Constable elemzi 

végig részletesen Ripley és az idegenek kapcso-

latának pszichoszexuális dimenzióit. Az ő olva-

satában Ripley egyszerre az anyja, a nagyanyja 

és a szeretője is az „újszülött” idegen-ember 

hibridnek, aki saját biológiai anyjának (alien 

királynő) megölése után minden rajongásával 

nagyanyja felé fordul (Ripley testéből operálták 

ki az alien királynőt). A szerző ezen túl Ripley 

és az idegen szörnyek kapcsolatának erotikus 

dimenzióira is felhívja a figyelmet, amikor szinte 

kikockázva tárja elénk az egymásba gabalyodó 

alien harcosok közé kéjesen lesüllyedő nő kép-

sorait.20 Constable azonban némileg el is távolo-

dik a freudi elemzéstől, és a harmadik, de külö-

nösen a negyedik rész tapasztalataira építve 

elsősorban az anyát látja Ripleyben. Az egyik 

igen hatásos jelenetben Ripley éppen az űrka-

lózok által elrabolt férfi-gazdatestnek meséli el, 

hogy a tudósok egy borzalmas szörnyet ültettek 

a gyomrába, ami rettenetes fájdalmak között 

fog megszületni. Egész egyszerűen kirágja 

majd magát a férfi testéből, aki ezt nem iga-

zán fogja túlélni. Válaszképpen a szerencsét-

len mellékszereplő csupán annyit tud kinyögni, 

hogy „maga meg kicsoda”? Ripley pedig fanya-

rul elmosolyodva válaszol: „én vagyok a szörny 

anyja”. Vagyis Constable értelmezése szerint a 

„jó anya” és a „rossz anya” korábbi (Alien, Aliens) 

dichotómiája felszámolódik. Amíg az első rész-

ben az űrhajó Mother névre hallgató mestersé-

ges intelligenciájának gondjaira bízott idegen 

volt a fő ellenfele, addig a második részben már 

maga az alien királynő a főellenség. A negyedik 

részben viszont már Ripley-klón magában hordja 

az idegen génjeit, egy személyben a jó és a rossz 

anya, egyszerre nyújt oltalmat és jelent kasztrá-

ciós fenyegetést, egyszerre gondoskodó és sze-

xuálisan csábító nő.

Ebből adódóan a Feltámad a halál esetében át 

kell írni az idegenség és a másság horrorisztikus 

élményét, mivel a külső belsővé válik, a ször-

nyűség nem tárgyiasítható, nem fetisizálható. 

Ripley túlélésének záloga pedig éppen az, hogy 

még a domináns patriarchális ideológiával szem-

ben is elfogadja az idegen szörnyhöz társí-

tott, női értékeket: kegyetlen, ösztönös, szer-

ves, reproduktív, adaptív. Anne Balsamóhoz és 

Katherine Hayleshez hasonlóan Constable is a 

testtől, a megtestesüléstől, az identitás testi-

ségéből indul ki, és amellett érvel, hogy Ripley 

20  Catherine Constable: Becoming the Monster’s Mother. 
Morphologies of Identity in the Alien Series. In: Annette Kuhn 
(ed.): Alien Zone 2. The Spaces Of Science Fiction Cinema. 
Verso, London, 1999. 173-202.

útja és paradoxona a hibrid identitás elfogadásában áll. A paradoxon humán/női 

oldalról elsősorban abban jelentkezik, hogy Ripley-nek éppen a kivetett és meg-

tagadott abjekt-tel kell azonosulnia, hiszen nála már nem működik az objekti-

váció, mivel ő maga az abjekt, így az abjekt, és egyúttal a nőiség rajta keresztül 

egy lehetséges szubjektumpozícióvá válik. Ráadásul egy olyan szubjektum-pozí-

cióvá, amely a szuperhős imázs megteremtésén keresztül nemcsak elfogadható-

ként van feltüntetve, de a technotudomány ideológiájának és hatalmi helyzeté-

nek bemutatásával szinte az egyetlen vállalható, alternatív szubjektumként.  

A klónozás miatt Ripley és az idegen genetikai kódja egyesül, ami minden korábbi-

nál érzékletesebben mutatja, hogy a szörnyű női(esség) egy adekvát szubjektum-

pozíció a hibrid jelenségek poszthumán világában. Az abjekt immáron nem idege-

níthető el, hanem legjobb esetben is csak interiorizálható. És a posztapokaliptikus 

Föld romjait néző Ripley utolsó mondata a filmben átvitt értelemben erre az új,  

hibrid szubjektumpozícióra is vonatkozik: „Én magam is idegen vagyok itt.”

Patricia Melzer szerint az Alien Resurrection alapkérdése éppen az, hogy 

az alien faj matriarchálisnak beállított másságát tudja-e kontrollálni a 

technotudomány?21 A válasz pedig az, hogy nem, nincs az a reproduktív és kog-

nitív technológia, ami felül tudná írni az idegen DNS-ét. Legalábbis nem kívül-

ről, nem a kontroll, és nem az alávetés perspektívájából. A megoldás a szim-

biózis és a hibriditás. A testiség és a poszthumán perspektíva egyidejű elfo-

gadása. Legalábbis ezt mutatja a Ripley-kísérlet fals és felemás sikere. A film 

vége ugyanis arra utal, hogy két autopietikus rendszer fogja benépesíteni a föl-

det, egy genetikai hibrid és egy szintetikus organizmus, aki második generációs 

kiborg, hiszen már nem is emberek, hanem mesterséges intelligenciák tervezték 

meg. Ennek ellenére groteszk módon mégis humanista ideológiát programoz-

tak bele, mivel az a feladata, hogy elpusztítsa az idegen fajt, és megmentse az 

emberiséget a biztos haláltól. Call ezen túl van annyira adaptív, hogy ellenségé-

ben, a szörny anyjában, a hibrid Ripleyben felismeri a potenciális jövőt. Valahol 

az jelenet is ebbe az irányba mutat, amikor a vezető orvos-biológus az űrhajó 

„Apának” keresztelt mesterséges intelligenciáját szólongatja, de az apa meg-

szokott hangja helyett Call szólal meg, aki a számítógépes hálózatba belépve 

átvette a rendszerek irányítását és ezt lakonikusan tudatja is a férfival: „Father 

is dead, asshole”. A cyborg tehát a hibriddel az oldalán végül mindkét rendszer-

nek beint, a patriarchális tudománynak és az operatív mesterséges intelligenci-

ának is. Ráadásul úgy, hogy mindeközben képes a saját céljaira használni a rend-

szereket. Igen ötletes és szemléletes e tekintetben az alcím, amely alatt Melzer 

tárgyalja a Feltámad a halált: „A technotudomány mostohalánya: feminista 

cyborgok az Alien Resurrectionben.”22 A „mostohalány” kiválóan jelzi, hogy nem 

egy feminista cyborg megalkotása volt a cél, hanem maga a teremtés, a repro-

dukció uralása, az ideális szolga és a tökéletes katona megteremtése.23 

A feminista tudománykritika eredményeit is hasznosító Melzer szerint az iro-

nikus „francia-verzió” így egyértelműen a technotudomány kritikája, de egyút-

tal a cyborg-identitás újrahasznosítása (Paul Mann), illetve popularizálása (Dick 

Hebdidge) is.24 Joss Whedon és Jean-Pierre Jeunet eltérő indíttatású, de hasonló 

orientációjú, ironikus poszthumanizmusa a két (testileg és szellemileg egy-

aránt) „freak” hősnővel egy igen szellemes és fordulatos hollywoodi sci-fi hor-

ror keretein belül érvényesül. Ripley ujjait hosszú, fekete körmök ékesítik, a vére 

szétmarja az acélt, de közben nincsenek rendes emlékei, és úgy ingatja a fejét 

mint egy őrült. Callnak viszont egyáltalán nincs „rendes” vére, csak áramkö-

rei és vezetékei, a teste pedig ellenállhatatlanul vonzó ugyan, de szexuális vágyat 

nem programoztak bele, a híres humanizmusa meg csupán egy software.  

A szinte sérthetetlen, emberfeletti, kvázi-tökéletes, és nem utolsó sorban  

21  Patricia Melzer: Alien Constructions. Science Fiction and Feminist Thought. University of Texas 
Press, Austin, 2006.
22  Melzer, 2006. 108-148.
23  Mary Anne Doane-től ered az elképzelés, hogy a patriarchális technológia egyik legfontosabb célja 
és leghőbb álma a feminin természet és a reprodukció („monstrous mother-machine”) uralása. V.ö.: 
Mary Anne Doane: Technofília. Technika, reprezentáció és a női. (1990) Ford.: Pásztor Péter. In: 
Drozdik Orsolya (szerk.): Sétáló agyak. Kijárat, Budapest, 1998. 167-191.
24  Paul Mann a szituácionisták és Jean Baudrillard nyomán a rekuperáció fogalmát alkalmazza. V.ö.: 
Paul Mann: The Theory-Death of the Avant-Garde. Indiana University Press, Indianapolis, 1991. 
Hebdidge pedig a szubkultúrák inkorporációjáról értekezik. V.ö.: Dick Hebdidge: Subculture. The 
Meaning of Style. Routledge, London, 1979.d
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igen látványos testhez így mindkettőjüknél egy igen fura identitás társul sérült, 

illetve programozott emlékekkel és énképpel. Egy másik, poszthumanista — ha 

tetszik szubverzív — nézőpontból persze nem is annyira a hiányosságuk, mint 

inkább a hibriditásuk dominál. 

Egyikük félig ember-félig gép, a másik pedig félig nő-félig földön kívüli létforma, 

de mindketten olyan konstrukciók, akik legalább tisztában vannak konstruált-

ságukkal, és így reflexív, töredezett, parciális és ironikus identitásukkal olyan 

allegorikus figurákat jelenítenek meg, amelyek eleget tesznek a cyborg Haraway-

féle definíciójának.25 A hibrid szubjektivitás elméletét — a kiborgok kontextusá-

ban — talán Rosi Braidotti dolgozta ki a legátfogóbban a „nomád szubjektum” 

és a „mintha-identitás” fogalmai mentén.26 Ez a szubjektum csak úgy viselke-

dik és úgy működik, mintha valamilyen identitást öltene magára, de képes ezeket 

az identitásokat váltogatni az igényeknek és az elvárásoknak megfelelően. Tevé-

kenységét és magatartását a határok áthágása, elbizonytalanítása, képlékeny-

nyé tétele jellemzi, amelynek létezik egy nyilvánvaló szexuális aspektusa is a tör-

vényszerű heteroszexualitáson kívül eső leszbikus vágyak, vonzalmak és gya-

korlatok irányában.27 Braidottival összecsengően Jackie Stacey az Ő nem saját 

maga című cikkében a queer-elmélet (elsősorban Judith Butler) felől értelmezi 

Ripley és Call leszbikus viszonyát.28 Ripley töredezett, parciális identitása lehető-

séget kínál arra, hogy hol heteroszexuálisként, hol pedig leszbikus nőként visel-

kedjen, miközben egyszerre táplál anyai érzelmeket a nőnemű robot és a ször-

nyűséges, hangsúlyosan hímnemű idegen újszülött iránt is. Call többször is felte-

szi neki a kérdést, hogy ki is ő valójában, és miért gyilkolja a saját fajtáját. Ripley 

válasza az első kérdésre az, hogy fogalma sincs, a másodikra pedig egyszerűen az, 

hogy az útjában voltak. Ripley nomád szubjektumként ugyanúgy élvezi a durva, 

heteró flörtölést az egyik brutálmacsó kalózzal, mint Call arcának gyengéd megci-

rógatását, és teljesen gátlástalanul kérdezi meg a kalózoktól, hogy kivel kell lefe-

küdnie ahhoz, hogy megmeneküljön az űrhajóról. Ripley tehát a szinte aszexuális 

Call-lal szemben a végletekig kihasználja testi adottságait, és Call virtuális és 

racionális cyberfeminizmusával szemben egyfajta test-tudatos, materialista 

cyborg-feminizmust képvisel.29 A cyberfeminizmus Sadie Plant filozófiájához, 

a cyborg-feminizmus pedig Donna Harawayhez és Anne Balsamo elképzelései-

hez kapcsolható, de a kettőt természetesen nem lehet egymástól élesen elhatá-

rolni.30 Plant elsősorban a cyberkultúrával és annak nyelvfilozófiájával foglalkozik, 

és amellett érvel, hogy ez a virtuális tér lehetőséget kínál a merev, oppozícionális 

struktúrák, mindenekelőtt a kétpólusú nemi identitás felszámolására. Innen 

nézve az emberi identitás és a hús-vér test fájó hiányával küszködő, szűziesen 

gyermeki android, Call a cyberfeminizmus szigorúan intellektuális ügynökeként 

cselekszik, miközben Ripley hangsúlyos testisége, szexualitása, és megtestesült 

identitása a cyborg-feminizmus felé mutat, amely éppoly elkötelezett a feminiz-

mus, mint a materializmus irányában.31 

25  „A kiborg elszánt elkötelezettje a részlegességnek, az iróniának, az intimitásnak és a perverzitás-
nak. Ellenzéki, utópista, és teljességgel hiányzik belőle az ártatlanság.” — Donna Haraway: Kiborg 
kiáltvány: tudomány, technika és szocialista feminizmus az 1980-as években. (1985) Ford.: Kovács Ágnes. 
Replika, 51-52, 2005. 109.
26  Rosi Braidotti: Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist 
Theory. Colombia University Pres, New York, 1994. A kötet Mothers, Monsters, and Machines című 
alfejezete (75-95) részletesebben is foglalkozik Ripley identitásával. Magyarul is olvasható tőle:  
Egy nomád térképei. Feminizmus a posztmodern után. Ford.: Vándor Judit és Agárdi Izabella. Balassi, 
Budapest, 2007.
A nomád fogalma természetesen sokat köszönhet Giles Deleuze és Félix Guattari munkásságának. 
V.ö.: Egy nomád filozófus. Rosi Braidottival Kathleen O’Grady beszélget. (1995) Ford.: Sándor Bea. http://
www.femidok.hu/index.php?artid=200503083 
27  Ros Jennings: Desire and Design — Ripley Undressed. In: Tamsin Wilton (ed.): Immortal, Invisible. 
Lesbians and the Moving Image. Routledge, London, 1995. 193-206. 
28  Jackie Stacey: She is not herself. The deviant relations of Alien Resurrection. Screen, 2003/3. 
251-276. Lásd még: Judith Butler: Jelentős testek. A „szexus” diszkurzív korlátairól. (1993) Ford.: Barát 
Erzsébet és Sándor Bea. Új Mandátum, Budapest, 2005.
29  Melzer, 2006. 22-28.
30  Sadie Plant: Zeroes and Ones. Digital Women and the New Technoculture. Doubleday, New York, 1997. 
A nullák és az egyesek nem csak a digitális kultúra karteziánus racionalitását szimbolizálják, hanem a 
szexualitás pszichoanalitikus, fallikus elképzelését is, amely a női identitást a fallosz hiányából vezeti le.
31  A cyborg-feminizmus alapműve, Anne Balsamo kötete Haraway és Michel Foucault elképzeléseit 
ötvözve pontosan a testiséget, a korporealitást hangsúlyozza a cyborg-identitás bemutatása során: 
Technologies of the Gendered Body. Reading Cyborg Women. Duke University Press, Durham, 1996. Nem 
annyira a testiség, mint inkább az elnyomott, és parciális identitások irányában gondolja tovább 
Haraway-t Chela Sandoval: New Sciences. Cyborg Feminism and the Methodology of the Oppressed. 
C. H. Gray, H. J. Figueroa-Sarriera and S. Mentor. (eds): The Cyborg Handbook. Routledge, London, 1995. 
407-23.

Kultikus Kiborg manifesztumában Donna 

Haraway a cyborg fogalmán kersztül próbálta 

meg összesodorni a feminista kritka, a science 

fiction és a kemény tudomány (jelesül a bioló-

gia) diskurzusait. A biotechnológiai hibriditás 

különféle formáinak elemzésével és erős iró-

niával azt kísérelte meg beláttatni, hogy az 

emberi kultúra három alapvető határa egyre 

inkább átjárhatóvá válik. Lassan nem lesz 

értelme különbséget tenni az élő és az élette-

len, az emberi és az állati, valamint a fizikai és 

a nem fizikai (értsd: virtuális) jelenségek között. 

Az új korszak hőse pedig nem más, mint a 

posztgender világban élő, feminista cyborg, aki 

magától értetődő könnyedséggel bánik a tech-

nikával, és identitása inkább parciális, mintsem 

női. Ezzel együtt is egy olyan szubjektumpozí-

cióval kecsegtet, amelynek szubverzivitása és 

flexibilitása inkább az elnyomott nők számára 

lehet vonzó. A feminista kritika iránt elköte-

lezett tudománytörténész végszava egyfajta 

üzenetként és kommentárként is felfogható: 

„Inkább lennék cyborg, mint istennő.” Az indok-

láshoz érdemes hosszabban is idézni Harawayt: 

„A testünk mi magunk vagyunk. A testek a  

hatalom és az identitás térképei, és ez alól 

a kiborgok sem kivételek. A kiborg test nem 

Ripley profil; © http://media.photobucket.com/image/
pictures%20from%20Alien%20Resurrection/ripleyclone8/
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ártatlan; nem az édenkert gyermeke; nem 

keres egységes identitást és így nem generál 

antagonisztikus dualizmusokat sem vég nélkül; 

magától értetődőnek veszi az iróniát. (…) Mos-

tanáig (egyszer volt hol nem volt) a női testet 

öltés adottnak, organikusnak, szükségszerűnek 

tűnt; és úgy látszott, hogy a női megtestesülés 

az anyai gondoskodásra és ennek metaforikus 

kiterjesztéseire való képességeket jelenti. (…) 

A kiborgok talán komolyabban vehetik a szex 

és a testet öltött nemiség részleges, képlékeny 

és alkalmi vonatkozásait. Lehetséges, hogy a 

gender végső soron nem globális identitás.”

A feminista tudománykritikától és az identitás 

posztgender elméletétől indul el Katherine N. 

Hayles is a Hogyan váltunk poszthumánná című 

könyvében, de megkísérli a poszthumanizmus 

korábban erősen maszkulin diskurzusát is átírni 

a cyborg és a feminista tudományelmélet felől. 

Művének bevezető fejezetében a lehető leg-

komplexebben igyekszik leírni a poszthumaniz-

mus jelenségét és elméletét: „A poszthumaniz-

musban nincs lényegi különbség, vagy abszolút 

demarkációs vonal a testi egzisztencia és a szá-

mítógépes szimuláció, a kibernetikus mechaniz-

mus és a biológiai organizmus, valamint a robot 

teleológia és az emberi célok között. (…)  

A poszthumán szubjektum amalgám, heterogén 

komponensek összessége, egy materiális-infor-

matikai entitás, amelynek határai folyamatos 

konstrukciónak és rekonstrukciónak vannak alá-

vetve.”32 Hayles könyve Hans Moravec kritiká-

jával azt a fajta poszthumanizmust kérdője-

lezi meg, amelyik az információ és a komputáció 

materiális hordozóját másodlagosnak tekinti, és 

lényegében az emberi elmére is egyfajta számí-

tógépes programként gondol, amelynek funk-

ciói problémamentesen összeolvaszthatók egy 

mesterséges intelligenciával.33 Hayles szerint 

32  Katherine N. Hayles: How We Became Posthuman: 
Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. 
University of Chicago Press, Chicago, 1999. 3. Hayles három 
korszakra tagolja a kibernetika és az informatika történetét. 
Az első (1945–1960) kulcsfogalma a homeosztázis, 
kulcsfigurái pedig Claude Shannon, Neumann János és 
Norbert Wiener. A második (1960–1980) kulcsfogalma a 
reflexivitás, illetve az autopoiesis, kulcsfigurái pedig Heinz 
von Foerster, Humberto Maturana és Niklas Luhmann.  
A harmadik korszak (1980-tól napjainkig) a virtualitás és a 
poszthumanizmus korszaka olyan kulcsfigurákkal, mint 
William Gibson, Hans Moravec és Donna Haraway.
33  A technoutópista extrópiánusok — élükön Hans 
Moraveccel, Max More-ral és Ray Kurzweillel — a mestersé-
ges intelligencia és az emberi identitás összeolvadásában 
látják az emberiség jövőjét, ahol a testi hordozó gyakorlatilag 
bármi lehet a szilícium-alapú chipektől, a szintetikus 
anyagokon át az organikus testekig. A poszthumanizmusnak 
ezt a robotikára, kibernetikára és informatikára fókuszáló 
irányzatát transzhumizmusnak is szokták nevezni. V.ö.: 
Hans Moravec: Mind Children. The Future of Robot and 
Human Intelligence. Harvard Univesity Press, Harvard, 1990. 
Max More: Transhumanism. Towards a Futurist Philosophy. 
(1990) http://www.maxmore.com/transhum.htm és újabban: 
Ray Kurzweil: The Singularity is Near. When Humans 
Transcend Biology. Viking, New York, 2005. A transzhumaniz-
mus magyarországi recepciójához lásd: Kömlődi Ferenc: 
Transzhumanista médiaművészet. (2001) http://www.
exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=119 és ugyancsak 
tőle egy 13 részes sorozatot az extrópiánusokról az indexen. 
Kezdetnek: Kömlödi Ferenc: Extrópiánusok I. Transzhumán 
előtörténet. http://index.hu/kultur/cyb/extrop_1 

az elme nem egy szimpla software, hanem szoros interakcióban áll a hardware-

rel, így a működése erőteljesen függ attól, hogy milyen testben van, hogyan tes-

tesül meg (embodiment). Az embodiment bizonyos tekintetben Haraway situated 

knowledge-ének is továbbgondolása, de még Harawey-nél is hangsúlyosabb sze-

repet szán a testnek, mivel azt nem egyszerűen egy „technikai” protézisnek 

tekinti, hanem Foucault és Balsamo után szabadon a kulturális politika helyének.34

Ha már Michel Foucault-t említettem, akkor érdemes visszacsatolni ahhoz a dis-

kurzushoz, amely a humanizmus és a szubjektum kritikája mellett kötelezte el 

magát még a posztmodern és a poszthumanizmus zajos beköszöntése előtt. 

Lényegében ezt teszi Neil Badmington is a Sikkes idegenség. Poszthumanizmus 

és a belső másik című könyvében.35 Badmington posztmarxista perspektivájában 

az identitások töredezettsége, a narratívák részlegessége, és az ismeretek rela-

tivitása Marshall Berman („all that is solid melts into air”), Jean-François Lyotard 

(„postmodern condition”) és Jacques Derrida („the crisis of versus”) írásaiból kiin-

dulva már a modernitásnak is az egyik alapkérdése volt.36 Badmington álláspont-

ját a poszthumanizmusra jellemző apokaliptikus hangvétel kritikája határozza 

meg, és annak hangsúlyozása, hogy mindig a rezídiumok, a maradványok az iga-

zán érdekesek, vagyis az, hogy miként él tovább a humanizmus a poszthuma-

nizmusban, illetve az, hogy már magában a humanizmusban is ott volt valami-

féle másságként és idegenségként egy emberen túli perspektíva, amely struktu-

ralista vagy rendszerelméleti köntösben absztrakt, testetlen entitásként kezelte 

az embert. A humanizmus gyengesége így valahol mindig is a sérülékeny testhez 

kötődött. Az Alien Resurrectionben az alien harcosok testi fölényének számta-

lan vérengző szcénáján túl az emberi faj gyengesége hihetetlenül groteszk módon 

éppen abban a jelenetben mutatkozik meg, amikor az egyik klónozó „apa” gaz-

datestté válva azon lamentál, hogy Ripley a génjeivel „megfertőzte”, és ezál-

tal tönkretette az idegen fajt. A humanizmus elég markáns kritikája fogalmazó-

dik meg akkor, amikor az alienekért rajongó orvos-biológus a korábban tökéle-

tesnek tekintett alien-királynő DNS-ének átalakulását tragédiaként értékeli: „Ez 

Ripley ajándéka! Az emberi szaporodó szerv.” Az orvos-biológusok által „szerves 

melléktermék”-nek (meat-by-product) titulált Ripley, és a szintetikus testtel ellá-

tott Call viszont éppen tökéletesebb, nem emberi teste által éli túl a kataklizmát, 

és menti meg az emberiséget az idegenek inváziójától. Az ebben rejlő irónián 

ráadásul még egyet csavar Sigourney Weawer, Joss Whedon és Jean-Pierre Jeunet, 

hiszen nem csak egy hibrid és egy szintetikus nő éli túl a katasztrófát, hanem egy 

immorális gyilkológép, és egy rokkant, technofíl ezermester is, vagyis egy har-

cos és egy technikus, akik „klasszikus” férfiszereplőkként már ősidők óta ikonikus 

figurái a humanizmust sötét árnyékként kísérő és kiszolgáló antihumanizmusnak. 

34  Haraway „szituált tudás” fogalmáról bővebben: Donna Haraway: A szituációba ágyazott tudás. 
A részleges nézőpont a feminista tudományfelfogásban. (1988). Ford.: Zentai Violetta. In: Hadas Miklós 
(szerk.): Férfiuralom. Írások nőkről, férfiakról, feminizmusról. Replika Kör, Budapest, 1994. 121-141.
35  Neil Badmington: Alien Chic. Posthumanism and the Other Within. Routledge, London, 2004. 
Jelzésértékű, hogy az általa szerkesztett poszthumanizmus-kötet Roland Barthes, Michel Foucault  
és Louis Althusser műveitől, vagyis a szerző halálától, a konstruált szubjektumtól, és az interpelláció 
elméletétől indítja a poszthumanizmus diskurzusának történetét. V.ö.: Neil Badmington (ed.): 
Posthumanism. Macmillan, New York, 2000.
36  V.ö.: Marshall Berman: All That is Solid Melts Into Air. The Experience of Modernity. Simon & 
Schuster, New York, 1982. Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot. (1979) Ford.: Bujalos István. 
Századvég, Budapest, 1997. Jacques Derrida: Disszemináció. (1972) Ford.: Boros János, Csordás Gábor 
és Orbán Jolán. Jelenkor, Pécs, 1993.
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