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De haladjunk sorban, mert a dolgok nem most nyáron kezdődtek. Hanem 
2016 decemberében, a Londoni Egyetem Goldsmiths kutatókarán, ahol neves 
pszichológusok, informatikusok és fi lozófusok gyűltek össze, hogy rátapintsanak 
a lényegre. Sőt, még előbb, 2007-ben, amikor megjelent David Levy könyve Love 
and Sex with Robots – Szerelem és szex robotokkal címmel. Levy alaptétele egyszerű: 
a kísérőrobotok valódi társrobotokká válnak, amelyekkel mára intim életünket 
is megoszthatjuk. Jóslása szerint 2050-re házasságot is köthetünk majd velük. 
Hajaj, megint valami futurisztikus dolog, miközben a hétköznapjaink valójában 
alig változnak! – gondolhatnánk. De lehet, hogy tévedünk. Merthogy élénk, 
jövedelmező üzletről és ötletekről van szó. Mint például a nevében politikai 
áthallásokat is hordozó Kissengeré, a csókkészüléké, amely csókot másol és szimulál. 
Bár a szilikonérintés élethűségének még van híja, pl. a „nedvesség” – ahogy a lelkes 
kipróbálók megállapították –, megbukni nem fog a csókkütyü. És ez csak egy a jelen 
írásban kevésbé részletezendők sorában.
A robotokkal való intimitás pártolói szerint a szexgépek képesek az érzelmek, 
vonzódás szimulációjára: a testi-lelki „kapcsolatra”. Ez pedig hozzájárulhat 
a prostitúció és az emberkereskedelem csökkenéséhez, a távol élő párok 
kapcsolatának fenntartásához, a házassági hullámvölgyek túléléséhez, ahhoz, hogy 
az aszociábilisak is átélhessék, amire annyira vágynak. 

„Aki képtelen valóságos emberi kapcsolatokra, annak terápiára van szüksége, nem 
robotszerelemre” – mondja Kathleen Richardson professzor, a „kampány a szexrobotok 
ellen” mozgalom vezetője. Nincs egyedül az aggályaival, például azzal, hogy a robotok 
visszautasíthatnak-e majd közeledést. Hogy miként lehet majd kezelni a nyilvánvaló 
fi zikai kapacitáskülönbséget? Nyugtalanító az is, ahogy ezek a szerkezetek 
táplálhatják az aberrációkat. Vagy az, ahogy ismert sztárok utánzataival csalják majd 
meg egymást a felek – átlépve ezzel erkölcsi és jogi határokat.  
A jövő ezúttal múlt idő. 2017 elejére többet piacra dobtak a 2016 végén bemutatott 
gépekből. A technológiapolitika bekúszott a paplan alá. Persze, lehet a Kissengerrel 
anyut is puszilni, és biztos oldhatja robotrománc a magányt. De mi lesz, amikor a 
robotok házasodnak majd egymással, a mi élethűségünkön elmélázva? És az emberi 
szerelmet kell majd újra kitalálni, Londonban, egy tudományos konferencián?   
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Bárki beszállhat

Magyar Állampapír allampapir.hu

A 10 féle befektetési lehetőségnek köszönhetően a Magyar Állampapír mindenki 
számára ideális megtakarítási forma. Pénzét 6 hónaptól 10 évig terjedő futamidőre, magas 
kamatozással kötheti le. Összegtől függetlenül állami garancia nyújtotta biztonság.  

Keresse a Magyar Államkincstár, a Magyar Posta és egyes bankok fiókhálózatában!
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