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A molekuláris biológia és a géntechnológia 
fejlõdése oda vezethet, hogy megváltozik az 
emberrõl alkotott felfogásunk, miközben át-
alakul olyan fogalmaink értelmezése is, mint 
a tudás, a szubjektum, az én, a történelem, 
a múlt, a tudomány vagy az etika. Az „én” 
hagyományos eszméje többé nem lesz a 
gondolkodás végsõ vonatkoztatási pontja, 
miután maga a szubjektum is mint biológiai 
vagy pszichológiai struktúra változni fog, 
mégpedig elõre megjósolhatatlan módon. 
A géntechnológia arra fog kényszeríteni 
bennünket, hogy újraértelmezzük olyan 
fogalmainkat, mint a szaporodás, individualitás, 
történelem, szabadság és szubjektivitás.

Sokan világtörténelmi fordulópontnak 
tekintik az 1989-es évet, amikor az európai 
társadalmak mindegyikében demokratikus 
politikai rend alakult ki, és a történelem és a 
társadalom korszakát felváltotta a biotechno-
lógia, a genetikus tervezés és az evolúció-
technológia korszaka. Egészen biztosan állít-
hatjuk, hogy napjainkban genetikus korszak 
(génkorszak), vagy ahogy Manfred Eigen 
mondta, „a molekuláris biológia korszaka”  
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kezdõdik. (Eigen, 1992) A történelem ilyen 
felfogása szerint, miután a demokrácia elmé-
letével és gyakorlatával megoldottuk a társa-
dalom történelmileg vitatott kérdéseit, a tár-
sadalmi korszak után a génkorszak kezdõdik. 
Avantgárd filozófusok már a régi kérdések 
genetikus struktúráinak vizsgálati lehetõsé-
geit kutatják ahelyett, hogy a korábbi para-
digmáknak megfelelõen továbbra is a társa-
dalom, a nyelv, a tudás vagy a fizikai világ 
vizsgálatára fordítanák energiájukat. Jürgen 
Habermas egyik legújabb könyvében már a 
géntechnológia lehetséges következményeit 
vizsgálja. (Habermas, 2001) Az új paradigma 
képviselõi úgy vélik, míg a filozófia korábbi 
vezérelvei a demokrácia, a szubjektum és 
a kauzális tudományok voltak, addig az 
új vezéreszme a neuronalizmus és a kogni-
tivizmus mellett a genetizmus lesz.

Nem célunk itt, hogy a génkutatás és a 
géntechnológia fejlõdésének valamennyi 
lehetséges (például orvosi, társadalmi) impli-
kációját megvizsgáljuk. Inkább az emberre 
mint szabad, döntésképes és autonóm lényre, 
a talán nem is távoli jövõben váró lehetséges 
kihívásokra kívánunk utalni.

Egy szabad szubjektum saját cselekvé-
seinek fõbb szabályait maga határozhatja 
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meg, képes olyan történéseket bizonyos ha-
tárok közt ellenõrizni, amelyek aztán további 
cselekedeteket és eseményeket befolyásol-
nak. Ebben a korlátozott és gyakorlati 
értelemben a szabadság minden ember 
számára lényegi adottság. Másodlagosnak 
tekinthetjük itt azokat a kérdéseket, melyek 
a valamitõl vagy a valamire való szabadságot 
vetik föl. Véleményünk szerint a legfonto-
sabb kérdés, amit ma föl kell vetnünk: „Kinek 
vagy minek a szabadságáról beszélhetünk?” 
– a társadalom, az egyének vagy a gének sza-
badságáról? A társadalomnak az egyének 
feletti szabadságát az elmúlt évszázadban 
a kelet-európai országokban gyakorolták, min-
den említésre méltó siker nélkül. Az egyének 
szabadságát a társadalommal szemben vagy 
afölött nagyobb sikerrel valósították meg a 
nyugati demokráciákban.

Mi a helyzet a gének szabadságával? Elis-
merjük, kicsit fura ez a kérdés, de mégis be-
szélhetünk róla akkor is, ha itt a szabadságot 
nem a szokásos összefüggésben tárgyaljuk. 
Daniel Dennett beszélt analóg módon a nem 
emberi lények intencionalitásáról, bevezetve 
az intencionális beállítottság (intentional 
stance) kifejezést. (Dennett, 1987) Az inten-
cionalitás a klasszikus filozófiában a tudatos 
állapot irányítottságát, valamire vonatkozá-
sát jelenti. Dennett kitágítja a fogalmat, és 
intencionális beállítottságnak nevezi egyet-
len sejtnek vagy bármilyen élõlénynek az 
aktivitását, amikor célorientált (teleologikus) 
kapcsolatba lép környezetével. Egy adott 
populációnak túléléséhez ténylegesen szük-
sége van ilyen típusú interakcióra. Ehhez 
hasonlóan esetünkben is megkérdezhetjük: 
vajon a gének „döntenek” az alternatív reak-
ciók közt? Ha nem, akkor nincs evolúció, és 
következésképpen nem fejlõdnek ki új fajok 
vagy fajták. Ha a gének „döntenek” alter-
natívák közt, mint ahogy valóban ez történik, 
akkor lehetséges a gének szabadságáról be-
szélni, még ha átvitt értelemben is. Dennett 
állítja, hogy a gének mint intencionális lények 

szabadabbak, mint az ember, mivel „õk” kó-
dolnak bennünket, ahogy különbözõ szek-
venciákba rendezõdnek. Virtuálisan a gének 
célorientált viselkedést mutatnak, ami nem 
csak lehetõvé tette túlélésüket, de biztosította 
az evolúciót is. Továbbá mi, emberek, gén-
jeink által nagyon is korlátozottak vagyunk 
cselekvéseinkben és megismerésünkben, de, 
mint erre utalni fogunk, mégsem vagyunk 
kizárólag az önzõ géneknek kiszolgáltatva, 
ahogy azt Richard Dawkins állította. (Dawkins, 
1990) A Human Genome Project feltárta azon 
struktúrák típusainak tervrajzait, melyektõl az 
emberek függenek. A kérdés: ha minden gén 
minden implikációját, funkcióját és hatását 
föltárjuk, milyen fajta szabadság marad meg 
az emberiség és az individuumok számára?

A szabadság fogalma az emberi tudat 
produktuma. Ennek megfelelõen az emberi 
szabadság bizonyos értelemben a gének pro-
duktuma, még ha nem is ismerjük az ösz-szes 
lehetséges kapcsolódást. A molekuláris bio-
lógia és a géntechnológia azt az izgalmasnak 
mondható lehetõséget hordozza magában, 
hogy az evolúció során egy faj elõször vívhat 
vagy vívott ki magának hatalmat és szabad-
ságot a gének fölött. A gének az emberi 
szabadság függvényei lesznek, miközben 
korábban ez volt a gének függvénye. A ma-
tematikai analízis terminológiáját használva, 
többé nem dönthetõ el egyértelmûen, hogy 
melyik lesz a független és melyik a függõ 
változó. Természetesen a génektõl való és a 
gének fölötti szabadság új típusú szabadság. 
Ha a történelem az emberi szabadság evo-
lúciójától függ, akkor nemcsak jelentõs mér-
földkövet értünk el, de egy olyan pontot is, 
amikor a történelem terminológiájának a ge-
netikát is tartalmaznia kell. A géntechnológia 
lehetõségei és tevékenysége révén az ember 
kevéssé lesz kiszolgáltatva a természet nyers 
erõinek; ennélfogva az emberiség szabadsá-
ga nagyobb lehet, mint bármikor korábban. 
Ez nem jelenti, hogy az egyed teljesen képes 
lesz manipulálni saját genetikus struktúráját, 
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de idõvel és óvatos genetikus átalakításokkal 
az emberek megváltoztathatják génjeiket, és 
végsõ soron szabaddá válhatnak tõlük.

A természetes kiválasztás és az evolúció 
kétségtelenül új fázisához érkezett, amikor 
a történelemben elõször, öntudatos lények 
(maguk is a gének produktumai) képesek 
megváltoztatni saját genetikus kódjukat. Bár 
olyan környezeti hatások, mint sugárzás és 
szennyezés, mindig változásokat okoztak 
ezekben a szerkezetekben, ezek a véletlen-
szerû hatások mintegy kívülrõl jöttek a gének 
által „ellenõrzött” tartományhoz képest. Most 
viszont valami, ami a génekbõl magukból 
ered, ami a géneken alapul és a gének irá-
nyítását követi, nevezetesen az emberi tudat 
(ami természetesen nem közvetlen eredmé-
nye a géneknek, hiszen társadalmi-nyelvi 
interakciók révén fejlõdik ki, és mint ilyen, 
virtuális szervnek tekinthetõ), megváltoz-
tatja a géneket, vagyis saját biológiai mély-
struktúráját. Így a tudattalan evolúció értel-
mesen tervezett tudatos evolúcióvá válhat. 
Ráadásul, a gének nukleotid szekvenciájának 
megváltoztatása alapvetõen átalakíthatja az 
emberi agy, tudat és tudatosság eredeti gene-
tikus felépítését, és nyilvánvalóan az ember 
biológiai struktúráját. Itt tevõdik föl a kérdés, 
vajon a génátalakító tudat a gének környeze-
teként fog mûködni, avagy mint olyasmi, ami 
belül van a genetikus rendszeren, mint annak 
sajátja. Erre a kérdésre jelenleg természetesen 
nem tudunk válaszolni.

A géntechnológia az emberiség számára 
újfajta szabadságot és újfajta történelmet 
eredményez, habár nem biztos, hogy ezt 
még a hagyományos értelemben történe-
lemnek lehet nevezni. Ha emberek megvál-
toztatják a genomot, akkor megváltozik a 
történelemhez és az idõhöz való viszonyuk, 
úgy, hogy a mai, az evolúciós értelemben 
közeli jövõ „közelmúltjában” történõ változ-
tatás egyben a közeli jövõ – a közelmúlttól 
gén-archeológusok által is szétválaszthatatlan 
– régmúltjának is sajátos része lesz. Napjainkig 

a jelent mint a hosszú múltbeli evolúciós fo-
lyamat eredményét és/vagy következményét 
tekintettük. Most olyan új eredményeket és 
következményeket tudunk a jövõ számára 
létrehozni, amelyek késõbb az élõlények 
és az ember biológiai szerkezetében nem 
lesznek elkülöníthetõk az évmilliókig tartó 
evolúciós folyamatok eredményeitõl és 
következményeitõl. Senki, egyetlen gén-
archeológus sem fogja majd megmondani, 
hogy melyik szekvencia vagy melyik szén-
atom került egy adott helyre az évmilliós 
evolúció során, és melyik laboratóriumi 
beavatkozással, néhány évszázaddal azelõtt. 
Más szavakkal, a genomban történõ minden 
változtatás, a genetikus struktúra bármely be-
folyásolása olyasmit eredményezhet, mintha 
az évmilliókat igénybe vevõ fejlõdésüket és 
annak mélystruktúráját alakítottuk volna át, 
mintha abba nyúltunk volna bele – mintha 

„visszanyúltunk volna az idõben”. A genomba 
való behatolásunkkal virtuálisan behatolunk 
a történeti és evolúciós folyamatok évmilliós 
dimenziójú idõbeli tartományaiba, legalábbis 
azokba a struktúrákba, amelyek évmilliók 
alatt alakultak ki, és ennélfogva évmilliók 

„megkövült” idõbeli szerkezeteit jelentik. 
Mindebbõl elõre látható, hogy a géntechno-
lógia megváltoztatja az idõ és a történelem 
szemléletét, tapasztalatát és megértését. 
Átalakítja a történelem episztemológiáját. A 
jövõ történelme többé nem annyira interp-
retáció, mint mélystrukturális, bizonyos érte-
lemben szemmel nem látható manipuláció 
eredménye és témája lesz. Lehetséges, hogy 
meg fogjuk változtatni az evolúció ritmusát, 
sebességét és irányát.

Mint említettük, a tudat virtuális szerv-
ként fogható föl, a gének makroszkopikus 
kifejezõdésének és manifesztációjának, 
amely megváltoztatja az evolúció során 
kialakult mélybeli szerkezeteket, a sajátját 
is. Ugyanakkor nem ismeri és nem is tudja 
reprodukálni az evolúció idõszükségletét, és 
az átalakítások még virtuálisan sem tudják 
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ezt a szükségletet kielégíteni. Miközben a 
tudat nem képes reprodukálni a hosszú 
evolúciós idõt (lehetetlen újra évmilliókat várni), 
felgyorsítja az evolúció idejét és megváltoztatja 
irányát anélkül, hogy tudná, vajon a gének 
struktúrája vagy egész „testülete” támogatja-e 
azt. Megtörténhet, hogy a szervezetek, az agy 
és a tudat olyan nagy evolúciós sebességgel 
fognak változni, hogy nem fogják tudni meg-
õrizni saját azonosságukat. Más szervezetek, 
más agyak és tudatok jöhetnek létre.

Az idõhöz való sajátos viszony miatt meg-
marad a bizonytalanság, vajon a tervezett be-
avatkozások következményeit elõre lehet-e 
látni és meg lehet-e jósolni. E kérdések sikeres 
kezelése érdekében közös erõfeszítésekre 
van szükség tudósok, jogászok és politikusok 
részérõl, hogy az idõ, a felelõsség, a szabad-
ság, a történelem és a szubjektum új fogalmai 
és megjelenésmódjai „fölött õrködjenek”. E 
fogalmak folyamatos meghatározásával és 
értelmezésével lesz lehetséges, hogy kifejez-
zük igényeinket és megfogalmazzuk evolú-
ciós szükségleteinket és vágyainkat. Milyen 
fajta szabadságot, milyen jövõt, milyen idõt, 
milyen történelmet, milyen szubjektumot 
és milyen embereket akarunk vagy milyen 
lények akarunk lenni? Mik nem akarunk 
lenni? Mit kellene megtiltani jogi eszközökkel? 
Ténylegesen lehetséges az evolúciót etikai 
megfontolásokkal vagy jogi eszközökkel 
szabályozni? Vajon valamennyi klasszikus 
fogalmunk, az alacsony sebességû evolúciós 
idõ strukturális fogalmai el fognak tûnni ezzel 
a lehetséges nagy sebességû evolúcióval? Az 
alacsony sebességû evolúciós struktúrák tûrik 
és túlélik majd a nagysebességû evolúciós 
változásokat? Alacsony sebességû struktú-
ráink túl fogják élni a sikerért dúló harcot 
és a természetes szelekció nyomását a nagy 
sebességû mutánsokkal vagy vad fajtákkal 
szemben? Ha nem, akkor ez még mindig a mi 
evolúciónk lesz? (A dinoszauruszok is uralták 
egykor a földet, a mai evolúció azonban már 
régóta nem az övék.)

Amint a genetikus tervezés új lehetõsé-
geket nyit meg, a filozófiának, az etikának, 
a pszichológiának és a szociológiának egyre 
kevesebb lesz a szabadsága a témaválasztást 
illetõen, és a konstruktív tudományokkal 
együtt kell a géntechnológia felé fordulnia. 
A klasszikus filozófia, a humántudományok 
és a természettudományok hagyományos 
felfogása végéhez közeledik, ahogy a kor-
társ amerikai filozófus Richard Rorty felhívja 
figyelmünket. (Rorty, 1998) A filozófiának, 
a humántudományoknak és a természettu-
dományoknak – a korábbi, kis sebességû 
elõdök nagy sebességû mutánsaiként – az 
új technológiák következményeit kell ku-
tatniuk, és felelõsen kell részt venniük az 
elõttünk álló tudományos, társadalmi, etikai 
és jogalkotói vitákban. Ahogy Kant „antro-
pológiai fordulatában” a tizennyolcadik 
század során a gondolkodást az emberre 
irányította, úgy kell ma a gondolkodásnak 
a gének manipulációja felé fordulnia. A 
különféle tudományágak képviselõinek 
együtt kell keresniük a szabadság, az in-
dividuum, az evolúció új fogalmait, hogy 
azok egy jobb emberi lét és ne evolúciós 
felszámolásunk felé siettessenek bennünket. 
A tudományoknak és a politikának minden 
korábbinál jobban nyitottnak kell lenniük 
a humántudományok és a filozófia felé. 
Eszünkbe juthat a klasszikus intés, ha a filo-
zófia és a tudományok nem hoznak valódi és 
a korábbinál jobb gyümölcsöket az emberi 
közösségeknek és a társadalom egészének, 
akkor nem érdemlik meg a figyelmet és a 
támogatást. Ha viszont a társadalom elfordul 
a tudományoktól, akkor visszasüllyedhet egy 
már magunk mögött hagyott és nem kívánt 
múltba.

Kulcsszavak: genetizmus, génkorszak, ge-
netikus tervezés, géntechnológia, evolúció-
tervezés, evolúció-technológia, történelem, 
idõ, beavatkozás a történeti idõ struktúrá-
jába, szabadság, nagy sebességû versus ala-
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csony sebességû evolúció, evolúciós idõigény 
versus laboratóriumi idõ, nagy sebességû 
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