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Transzhumanizmus ma 
A transzhumanizmusnak nincs egységes fogalma, 
világszerte felbukkanó, rendkívül szerteágazó moz-
galom a tudomány, technika és művészetek világá-

ban. Közös elv maghatározásaként a szó közvetlen fordításából in-
dulhatunk ki: transz-humánus, emberen-túli állapot elérésére való 
törekvés, vagyis a jelenleg a köztudatban élő, az ember lehetőségeiről és 
korlátairól kialakult, illetve belénk szocializált köznapi kép meghaladása. 
Hit abban, hogy az ember lehetőségeiben sokkal több annál, amit 
jelenleg megél, és az evolúció továbbhaladását egy minden szem-
pontból magasabb létsíkon élő emberi forma felé fordíthatjuk, tu-
datos törekvéssel.  
Transzhumanistának hívjuk ma azokat: akik a számítógép és em-
ber összehangolásában látják a jövőt vagy a kiborg testrészek beül-
tetésében. Azokat is, akik lehetségesnek tartják a génállomány mó-
dosítását olyan módon, hogy hatására egészségét hathatósabban 
megőrző, akár több száz évig élő és a mostaninál jóval fejlettebb, 
sőt szinte szuperhősi különleges képességekkel rendelkező embe-
rek élhessenek. Vagy akik biztosak abban, hogy földön kívüli civi-
lizációk tanítanak majd meg minket arra, hogyan változtassuk meg 
jelenlegi lehatárolt képességeinket. A „transzhumanisták általában 
támogatják az új technológiákat, mint a nanotechnológia, biotech-
nológia, információs technológia és a kognitív tudomány össze-
kapcsolódását, és az olyan lehetséges jövőbeli technológiákat, mint 
a szimulált valóságok, mesterséges intelligencia, elme-átvitel, és a 
krionika. A transzhumanisták hiszik, hogy az emberiségnél fel kell 
használni ezeket a technológiákat, hogy többé váljon.”30 A tudo-
mányos világ élkutatói, megannyi laboratórium és milliárd dollár-
nyi vagyonok sorakoznak fel e törekvések mögött. 
 
Transzhumanizmus - másképp 
A vallások általában rosszallóan és elítélően tárgyalnak a transz-
humanizmus törekvéseiről. Természetesen egyetértek azzal, hogy 
annak túlzott liberális vonalai (pl. nemek megválaszthatóságára 
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törekvés) és hatalomvágyó diktatórikus ágai (pl. a nem haladó em-
berekkel való leszámolás) teljes mértékig elítélendők. Ugyanakkor 
a fejlődésben való megszállott hit és egyre nagyobb eredményeket 
elérő törekvés mellett nem mehetünk el.  
Valamint felmerül a kérdés: az Isten útján vezetett ember, aki pél-
dául az elmélkedő ima misztikus útján halad, az nem 
„transzhumanista”? Én azt gondolom igen, csak másként. Aki a 
lelkét finomra hangolva Isten törvényei szerint él és az Ő kezébe 
adva magát, engedi magát a Végtelen Úr által vezetni: az egyre in-
kább elszakad az anyagi léttől. Egyre kevésbé lesz neki fontos a 
test, egyre inkább látja a maya világ képlékenységét és semmiségét. 
Ezáltal képessé válhat olyan dolgokat érzékelni, felfogni, ami a 
sűrű anyagban élők számára lehetetlennek tűnik. Annak a három 
dimenzió kemény falai lebomlanak és áttetszővé válik a lét más lét-
formák felé is. A „sors” törvényei számukra nagyobb összefüggés-
ben mutatkoznak meg, az Istentől való elszakadás, karma, kegye-
lem és visszatérés világrendező elvének vonala köré rendeződve. 
Így lát olyan ok-okozati összefüggéseket is, melyet a hétközna-
pokba ragadt ember most nem lát. Ez az ember már nem tud má-
soknak ártani, de magát sem pusztítja, hanem harmóniában élve 
az univerzum lényeivel egymást támogatva szárnyal a fény útján. 
Mi ez, ha nem az IGAZI magasabb rendű emberi lét? Kitörés a be-
lénk szocializált materiális világban való boldogulásért való küsz-
ködés kereteiből? Ahol a lélek szabadsága az Istennek adottságban 
a végtelenre nyílik, ahol a szeretetben semmi sem lehetetlen, ahol 
az élet az öröklét egy szakaszaként látható és a múlandóság rette-
gése már sehol sincs. Ahol az embert nem korlátozza le a saját 
egója, ahol az Úr előtti alázatában meg nem érdemelt magassá-
gokba emeltetik. 
Amíg az ember azért akar hosszabb életet, mert fél a haláltól vagy 
mert ragaszkodik a földön megszerzett vagyontárgyaihoz, addig 
éljen bár több száz évig, nem válik magasabb létsíkon élő lénnyé, 
legfeljebb fejlettebb gyógyászattal rendelkező, de a matériába még 
erősebben beleragadó, szánalmas lény marad. Töltse fel bár gon-
dolatait számítógépekre, amíg azok a gondolatok alantasak és be-
leragadtak a három dimenzióba, nem többek egy bárgyúszemű te-
hén agyának kiterjesztésénél. Sőt, ha negatív célokkal rendelkez-
nek, még annál is rosszabb, lelki mocsokban fetrengő fémes ízű lel-
kek lesznek, nemhogy ember-felettiekké, hanem ember-alattiakká 
válnak, ha csupán a technológiától várják a felemelkedést. 
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Hiszek abban, hogy az interdiszciplináris megközelítés előbbre vi-
heti az emberiséget, hogy amiként a keleti kultúrák holisztikus 
szemlélete hatékonyabb volt évezredekkel ezelőtt, úgy a mai mo-
dern tudományágaknak is valóban össze kellene fogniuk az em-
beri lény jobb megértése végett. De mindez csak akkor ér valamit, 
ha a cél az erkölcsiségében is magasabb szintű, az Istenhez való 
hazatérés céljával működő, szeretettel teli, és lelkének örökéletű 
voltát felfogó emberi létforma kialakítása. 
Abban is egyetértek, hogy az evolúció akár tudatosan is irányít-
ható – de akkor van értelme, ha az irányítást szabad akaratból át-
adjuk. Nem egymásnak, nem valamiféle fejlettebb hatalomnak, ha-
nem Isten akaratának. Ha ezt megtennénk, az Ő végtelen műkö-
dése olyan létszintre emelhetne minket, melyről most még valószí-
nűleg fogalmaink sincsenek. Talán így már érhető, miért gondolom 
azt, hogy a misztikus a legigazibb transzhumanista, a szó nemes 
értelmében...  
Ha ezt a tudósok és az őket támogató pénzemberek megértenék, és 
megtennék a teljes, vissza nem vont meghajlást az Egy, maya fö-
lötti Valóság előtt, akkor legmerészebb fantáziájukat is túlszár-
nyaló dimenziók tárulhatnának fel előttük. Persze nem a világi ha-
talom megszerzése, hanem a valóban nemesebb emberi lény kifor-
málása tekintetében. 
Jó lenne, ha a Föld egy olyan világ lehetne, ahonnan az emberek a 
Krisztusi megváltás művét elfogadva fénnyé válva haza térnének, 
megtalálva az utat az anyagi létből az egyre finomabb lelki világ 
felé, szétrezegtetve a matériát. Ekkor lenne az emberi létforma a 
feladatát igazán betöltő, tiszteletre méltó, VALÓBAN transz-hu-
mánus valóság. Teilhard de Chardin gondolatatit számos alkalom-
mal tűzik zászlajukra transzhumanista mozgalmak. Ám ő, aki a tu-
domány és vallás összebékítésén oly sokat munkálkodott, aki az 
anyagot nem vetette meg, hanem átlelkesíteni akarta és kifejteni 
benne Isten akaratát, végső soron Ő is abban hitt, hogy mindennek 
gyújtópontja Krisztus, Ő a tudat fejlődésének Ómega pontja. 
„...egyáltalán nem a mi éjszakánkból fokozatosan fakad fel a fény, hanem 
a már létező Világosság oszlatja szét árnyainkat, türelmesen és tévedhe-
tetlenül. Önmagunk erejéből mi, teremtmények, csak Árny és Űr va-
gyunk. Istenem, Te vagy az örök Erőtér mélye és szilárdsága, időtlen és 
tér nélküli. Világmindenségünk Benne fakad fel fokozatosan, s nyer betel-
jesülést, elvesztve határait, melyek oly nagynak mutatják. Minden csupa 
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lét. Csak lét van mindenütt, kivéve a teremtmények részekre szakadozott-
ságát és atomjainak ellentétes feszültségét.”31 
 
A cikk írója: Marton Janka, az ELTE tanítóképző karán vizuális nevelés 
szakon művészettörténet tárgyban diplomázott Krisztus-ábrázolások-
ból. Eddig rövid írásai jelentek meg az AQUILA Magazinban és a Túllé-
pés első számában. 20 éve az AQUILA közösség tagja. 
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