
Az új genetika megjelenése hihetetlen mértékû sza-
bályozói és törvényhozói tevékenységet váltott ki vi-
lágszerte az 1980-as és az 1990-es években, ami, úgy
tûnik, az etikai vitákkal párhuzamosan hasonló lendü-
lettel folytatódik a XXI. század elsô évtizedében is.
A genetikával kapcsolatos kutatások és azok alkalma-
zási lehetôségei különféle aspektusainak szabályozá-
sára az ezredforduló óta eltelt öt év alatt hetvenöt
nemzetközi dokumentum született: ezek a gén-
terápia, a génsebészet, a gének szabadalmaztatása, a
genetikai szûrések, a genetikai tesztek, a genetikai
szolgáltatások, a farmakogenomika, a populációs gene-
tika, az ivarsejtes génterápia, a szomatikus génterápia,
a reprodukciós klónozás, a terápiás klónozás, a geneti-
kai kutatások és az ôssejtkutatások problematikus vol-
tára hívták fel a figyelmet, és egyben megkíséreltek
útmutatást adni a vitás kérdésekben. Már csupán a
nemzetközi szabályozások mögött álló tekintélyes in-
tézmények, a dokumentumok és a deklarációk száma
is arra utal, hogy a genetikára vonatkozó etikai és tár-
sadalmi problémák olyan sajátos kérdéseket vetnek
fel és olyan komoly kihívásokkal szembesítenek min-
ket, hogy indokolt a génetika speciális területként va-
ló meghatározása és a génekkel kapcsolatos sajátos
szabályozások megalkotása. Az alábbiakban a geneti-
kával kapcsolatos konkrét etikai és jogi problémák tár-
gyalását mellôzve csupán arra szeretnék rámutatni,
hogy a genetika speciális területként való feltünteté-
se egyáltalán nem nyilvánvaló; számos probléma és
szabályozás talán elkerülhetô volna, ha ragaszkodnánk
a gének emberi életben játszott szerepének realistább,
visszafogottabb értelmezéséhez, melyben a genetikai
technológiák és azok embereken való alkalmazásának
lehetôségei a maguk korlátaival együtt jelenhetnének
meg. Mindezt a génfogalom vizsgálatán keresztül re-
mélem elérni, melynek az 1950-es évek környékén
kialakuló egyik meghatározása mind a mai napig
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a géneket valamiféle
biológiai monstrumokként képzeljük el.

Az új genetika megjelenése az 1960-as évek végén
nemcsak sajátos etikai problémák szélesebb társadal-
mi vitákban való felbukkanását és egyre intenzívebb
jelenlétét tette lehetôvé, hanem egyben elindítot-
ta egy olyan új diszciplínának a kialakulását és

intézményesülését is, melyet ma az angolszász orszá-
gokban és egyre inkább tágabb nemzetközi színtéren
is bioetikának neveznek. A genetikára vonatkozó
bioetikai diskurzus mára szinte áttekinthetetlen mé-
retûvé terebélyesedett. Honnan ez a lázas igyekezet
a genetika megregulázására, illetve a sejtett veszélyek
megelôzésére? A genetikára vonatkozó bioetikai dis-
kurzus önértelmezése szerint ennek a több évtizede
tartó izgatottságnak az elsôdleges oka a genetikának
az élettudományokon belüli robbanásszerû fejlôdésé-
ben keresendô, mely gyakorlati alkalmazási lehetôsé-
geinek jelentôségét és a számos lehetséges morális
megközelítést tekintve az etikai és társadalmi problé-
mák tömegét szolgáltatja számunkra. A genetika tár-
sadalmi reprezentációjában olyan tudományos terü-
letként volt képes megmutatkozni, mely lényegileg
érinti az emberi életet, a halált, az egészséget, a be-
tegséget, az ember felépítését és identitását. Ebbôl a
szempontból egyáltalán nem meglepô, hogy a gene-
tika humán alkalmazási lehetôségei igen komoly tár-
sadalmi viták kereszttüzébe kerültek az elmúlt három
évtizedben és számos törvénykezési, valamint szabá-
lyozási következménnyel jártak. A genetikának az
emberi létezést alapvetôen érintô, sôt azt megváltoz-
tatni is képes területként való megjelenése azonban
csak akkor nyilvánvaló, ha a genetikai determinizmus
ilyen vagy olyan formáját elfogadjuk, a gének éle-
tünkben játszott szerepét valamilyen genetikai deter-
minista paradigma felôl értelmezzük.

A genetikai determinizmus paradigmája komoly
megerôsítést kapott a molekuláris genetika 1960-as
évekbeli tudományos áttöréseinek társadalmi fogad-
tatásával. A DNS kettôs spirál struktúrájának leírása
és a gének információhordozó tulajdonságainak, a
fehérjeszintézisben játszott szerepének magyarázatai,
valamint a közvetlenül a DNS-be történô technológi-
ai beavatkozások gyakorlati lehetôségei és az így el-
ért eredmények mind a genetikai determinista néze-
tek terjedéséhez vezettek. Egészen az 1990-es éve-
kig úgy tûnhetett, hogy a genetikáról és a génekrôl a
tágan értett bioetikai diskurzusban kialakított kép
megfelel a kor tudományos tudásának, és a genetikai
determinizmus egy enyhébb formájának értelmezé-
si keretként történô elfogadása elkerülhetetlen. Má-

F U N D A M E N T U M  /  2 0 0 6 .  1 .  S Z Á M    T A N U L M Á N Y  /  2 3

Kakuk Péter

A GÉNFOGALOM PROBLÉMÁJA 
ÉS A GÉNETIKA*

* A tanulmány elkészítését segítette az OTKA 042677. számú pályázata.



ra azonban, fôként a molekuláris genetikai kutatások
robbanásszerû elterjedésének és a Humán Genom
Projekt során és azt követôen felhalmozódó empiri-
kus eredményeknek köszönhetôen, egyre inkább
úgy tûnik, hogy az, amit egykoron a génekrôl és leg-
fôképp azok mûködésérôl tudtunk, erôs módosításra
szorul, és ezzel együtt a genetikai determinizmus pu-
ha formája is problematikussá vált. Tömören úgy fo-
galmazhatnánk, hogy a genetikai determinizmus
mindkét pillére, mind a klasszikus molekuláris gén-
fogalom, mind pedig a molekuláris biológia közpon-
ti dogmája felôrlôdött a kortárs kutatási eredmények
fényében. A továbbiakban a génfogalom problémáját
tárgyalva arra kívánok rávilágítani, hogy a génekrôl és
a genetikáról alkotott koncepcióknak milyen hatásuk
volt a tágan értett bioetikai diskurzusra.

A  G É N  B E F O L Y Á S O S  M O D E L L J E

„A jellegek genetikai meghatározottságára vonatkozó egy-
szerû elképzeléseken alapul többnyire a bioetikusok gondol-
kodása arról, hogy mi az, amit a gének csinálnak és min-
dezt hogyan is teszik [...] Épp itt az ideje, hogy felülvizs-
gáljuk a »génetika« történetét 1953-tól kezdôdôen, szembe-
süljünk saját gondolatainkkal arra vonatkozóan, hogy mit
is jelent számunkra ma [Watson és Crick] 1953-as tanul-
mánya, hogy kritikával fogadhassuk a genetikai kauzali-
tásra vonatkozó, a végletekig leegyszerûsített és haszontalan
képzeteket, melyeket a múltból örököltünk.”2

Watson és Crick 1953-as felfedezése meggyôzte a
biológusokat a gének egységes materiális természeté-
rôl. A dezoxiribonukleinsav (DNS) strukturális jelleg-
zetességei választ tudtak adni a genetikának a múlt
század elejétôl kezdve felhalmozódó összes alapvetô
kérdésére. Falk tömör magyarázata szerint: „A modell
megengedte az önreplikációt; a számos és specifikus
produktum kódolásához szükséges elegendô variabi-
litást tudott nyújtani; és oly módon tett lehetôvé
strukturális változásokat, hogy közben ne veszítse el
ezeket az egyedülálló tulajdonságait.”3 A gén a DNS-
molekulán található materiális egységként lett meg-
határozható. A struktúrát és a funkciót egyesítô ki-
váltságos „mester” molekulaként jelent meg, és
ekkor még úgy tûnt, hogy ígéretes jelentkezôként
az élettudományok atomjává válhat, mely majd ké-
pes lesz egyesíteni a biológia különálló területeit.
A DNS darabjaként meghatározható gén egy olyan
modellt tett lehetôvé, melyben a biológiai organiz-
musok komplex tulajdonságai redukálhatóvá váltak
néhány biológiai makromolekula tulajdonságaira. A
genetikai redukcionista paradigma ebben a klasszi-
kus molekuláris génfogalomban alapozódhatott
meg.

Crick elsô könyve, a Molekulákról és emberekrôl,
1967-ben jelent meg; a vékonyka kötet a washingto-
ni egyetemen tartott elôadássorozatára épült.4 Itt tû-
nik föl popularizáló megfogalmazásban az a DNS-re,
a génekre és azok mûködésére vonatkozó nézet, me-
lyet a molekuláris biológia központi dogmájaként szokás
emlegetni.5 Ez a gének struktúrájára és funkciójára
vonatkozó modell képes volt jelentôs félelmeket és
nagy ívû reményeket kelteni, valamint egy hosszan
tartó elméleti keretet biztosítani, melyen belül a kö-
vetkezô évtizedekben kibontakozó, a genetika lehet-
séges társadalmi és etikai problémáit boncolgató dis-
kurzusok elhelyezkedhettek. A génfogalommal kap-
csolatosan ez az a formula, melynek valószínûleg a
leginkább sikerült széles körû ismertségre szert ten-
nie a genetika bonyolult világából. Crick egyszerû
megfogalmazása: „Eszerint hát a gén egyszerûen a
nukleinsav roppant hosszúságú molekulájának egy
darabja. Az az információ, amely génné teszi, azzal a
négybetûs kóddal van beleírva, amely nem más, mint
a négyféle építôelem pontos sorrendje a nukleinsav-
nak ezen a bizonyos meghatározott részén. [...] Hát a
gének mit csinálnak? A válasz egyszerû: a gének fô
feladata az, hogy a fehérjemolekulák szintézisét irá-
nyítsák, mégpedig úgy, hogy mindegyik gén egy
meghatározott fehérje szintéziséért felel. Ám a gén
nem közvetlenül ellenôrzi ezt a folyamatot. Ehelyett
elôször is egy csomó munkapéldány készül a génrôl
hasonló anyagból, ugyancsak nukleinsavból, de ezút-
tal abból, melyet RNS-ként ismerünk. [...] Az RNS
minden kis darabja aztán »üzenetként« szolgál, és az
a rendeltetése, hogy valamely meghatározott fehérje
szintézisét irányítsa. Az információáramlás iránya te-
hát a következô: DNS > RNS > fehérje.”6

A genetikába való bevezetésnek szánt kortárs
tankönyvekben Crick popularizáló leírásával össz-
hangban ma is találkozhatunk a klasszikus molekulá-
ris génfogalommal. E szerint a gén funkcionálisan
olyan DNS-szakaszként definiálódik, mely egyetlen
fehérjét kódol, strukturálisan pedig nyílt leolvasási
keretnek tekintik (open reading frame, ORF), mely
meghatározza az adott fehérje aminosavsorrendjét.
A fehérje kialakításának alapvetô szakaszait nevezik
transzkripciónak és transzlációnak. A transzkripció so-
rán az adott DNS-szakasz mintaként szolgál egy meg-
határozott hírvivô RNS (mRNA) elôállításához. Ez-
után a hírvivô RNS mintaként szolgál a polypeptid
szintéziséhez. A transzláció során a kódonoknak elne-
vezett hírvivô RNS triplettek meghatározzák, mely
aminosavak adódjanak a növekvô polypeptid lánchoz,
a start és stop kódonok pedig azt határozzák meg,
hogy a transzláció elkezdôdjön vagy lezáruljon.

Az információ útvonala tehát DNS > RNS > fehérje,
amely kiegészítve az „egy gén – egy enzim” doktrínával,
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igen egyszerû kauzális viszonyt alkot ahhoz, hogy mege-
rôsítse abbéli vélekedéseinket, hogy – a fehérjékbôl épül-
nek fel a sejtek, a sejtekbôl az élôlények, és az így alko-
tott okozati sor végére – hinni kezdjünk abban, hogy min-
den visszavezethetô a DNS-en elhelyezkedô génekre.

A klasszikus molekuláris génfogalomban mega-
lapozódó, a gének mûködésére vonatkozó reduk-
cionista paradigma világos egyszerûségével hihetet-
len befolyással bírt a modern genetika társadalmi per-
cepciójára, a laikusok gondolkodására és a különféle
szakértôi csoportok genetikára vonatkozó nézeteire,
aminek külön erôsítést adott az a tény, hogy az 1970-
es évek végére a tudósok sikeresen alkalmazták a
DNS közvetlen manipulációjának új technikáit. A
Humán Genom Projekt sikeres befejezésének köze-
ledtével pedig úgy tûnhetett, megtettük az elsô lépé-
seket egy olyan új korszakba, melyben biológiai vi-
lágunk és az emberi természet adottságainak kont-
rollja korlátlan lehetôségeket nyújt számunkra. Az az
egyszerû elképzelés jelent meg, hogyha a gének a
DNS-en materiális egységekként vannak lokalizálva
és képesek vagyunk tetszés szerinti változtatásokat
elôidézni kezünkben a teljes emberi géntérképpel,
akkor olyan forradalom közepén találjuk magunkat,
mely óvatosan fogalmazva is rendkívüli az emberiség
történelmében. Ez a forradalmi hang nem ismeretlen,
sokkal inkább tipikus a bioetikai diskurzusban. Egy
igen gyakran idézett bioetikai könyvben az alábbi
megfogalmazásban jelenik ez meg: „Ezzel a tudással
példa nélkül álló kontrollt szerzünk az élôlények fe-
lett, magunkat is beleértve [...] Senki sem tudhatja az
emberi életek megformálására vonatkozó jövôbeli ha-
talmunk határait – vagy hogy mikor is érjük el ezeket
a határokat [...] Egy dolog azért biztosnak tekinthetô:
bármi is lesz technikai képességeink határa, bölcses-
ségünk számára a lehetô legnagyobb kihívás az új ha-
talmunkkal való megküzdés.”7

Hasonló módon jelenik meg a genetika egy másik
befolyásos bioetikai szerzô könyvében: „A genetika
az, ami újabban heveny és nehezen megfogható di-
lemmák új generációjával szolgál, melyek az új
évezredben átalakítják majd az önmagunkról és a tár-
sadalomról való gondolkodásunk módjait. A genetika
az, ami egyszerre teszi lehetôvé, hogy önmagunkra
vonatkozó tudásunk bôvüljön, és napról napra szolgál
saját magunk alakításának új lehetôségeivel, azaz for-
radalmat idéz elô a gondolkodásban, és legalább
annyira az etikában. Az emberi történelemben elô-
ször válunk felelôssé az emberi evolúció alakításáért.
Elôször gondolkodhatunk nem pusztán annak meg-
határozásán, hogy ki éljen és ki haljon meg, hanem
azon is, hogy milyenek is legyenek a jövôben az élôk.
Nemcsak a fenotípusos és talán felszínes jegyek,
mint a szem, a haj és a bôr színe, a testfelépítés válnak

a genetikai manipuláció tárgyává, hanem talán olyan je-
gyek is, mint az intelligencia, az életkor, a betegségek-
kel szembeni immunitás, a fertôzésekbôl, szöveti sérü-
lésekbôl történô kigyógyulás és sok minden más is.”8

A genetika lehetôségeinek ilyen forradalmi ábrá-
zolásai arra a redukcionista paradigmára épülnek,
melyben a DNS-en mint nyakláncra fûzött gyön-
gyök, szépen egymás mellett elhelyezkedô gének
mindegyike egy-egy protein kialakításáért felelôs.
Ezek szerint a DNS-ben található az organizmusok
tervrajza, mely utasításokat tartalmazó információként
van beleírva a molekula kémiai struktúrájába. A DNS
közvetlen manipulációjának fényében ez a modell
valóban hatalmas lehetôségek és veszélyek elképze-
lésére adott okot. Amennyiben a klasszikus moleku-
láris génfogalomból indulunk ki, minden okunk meg-
van arra, hogy az evolúció új uraiként látva magunkat
megrettenjünk a tudomány teremtette új horizonttól,
de ha mégis kiderülne, hogy sem a klasszikus mole-
kuláris génfogalom, sem pedig azok a leggyakrabban
használt metaforák, melyeket a gének mûködése és
az organizmusokban játszott szerepük leírására szok-
tak használni, nem megfelelôk, sôt sokkal inkább fél-
revezetôk, akkor mi lesz az etikai problematikával? Mi
van akkor, ha a génekrôl alkotott nézeteink csupán egy
késô modern mítosznak bizonyulnak? Milyen változást
képzelhetünk el a tágan értett bioetikai diskurzusban
akkor, ha a géneknek tulajdonított „képességek” és e
képességek kontrollálása miatt a genetikusoknak tulaj-
donított képességek sokkal inkább a fantázia terméke-
inek mutatkoznak, mintsem a közeljövô adottságainak? 

A  K L A S S Z I K U S  M O L E K U L Á R I S
G É N F O G A L O M  F E L B O M L Á S A

„...a gén terminus tulajdonképpen akadállyá vált mind
a biológusok, mind a laikusok számára, legalább annyira
félrevezeti, mint informálja ôket. Ennek következményeként
a populáris reményeket és félelmeket úgy alakítja, hogy azok
sokszor célt tévesztenek és terméketlenek a közpolitikai vi-
ták hatékony tárgyalásánál, még azokban az esetekben is,
ahol valós és sürgetô ügyekrôl beszélhetünk.”9

A klasszikus molekuláris génfogalom mára elvesz-
tette egykor nyilvánvaló, egyszerû, tudományosan
problémamentes jellegét. A géneknek tulajdonított
robosztus tulajdonságok és az ebbôl származtatott le-
hetôségek hatalmas társadalmi sikert biztosítottak a
genetika számára és számos etikai és társadalmi vitát
hívtak életre. Míg a klasszikus fogalom abból nyerte
igazi „erejét”, hogy a gén terminus jelöltjeként egy
meghatározható DNS-darabra lehetett rámutatni,
mely egyszerû kauzális kapcsolatban állt a fehérje ter-
mékkel, addig a génmûködésre vonatkozó újonnan
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megjelenô tapasztalatok fényében mind a kauzális
kapcsolat egyszerûségét, mind materiális egységként
meghatározódó identitását elvesztette.

Az 1970-es évektôl kezdôdôen sorra jelentek meg
azok az empirikus eredmények, melyek kihívást jelen-
tettek a klasszikus molekuláris génfogalom számára.
Ezek közül most csak néhányat említek, melyek annak
három alaptulajdonságát érintették. A strukturális és
funkcionális egységként felfogott DNS-en elhelyezke-
dô gének sem strukturális, sem pedig funkcionális ér-
telemben nem alkotnak egységet, valamint a DNS-nek
az organizmus kialakulásához szükséges egyedüli infor-
mációhordozó státusza is egyre inkább kérdésessé vált.

A klasszikus molekuláris génfogalom egyik elsô ki-
hívásának tekinthetô a szabályozó gének fogalmának
Jacob és Monod általi bevezetése 1961-ben, amit
gyorsan követett a szabályozó gének biokémiai analí-
zissel való beazonosítása. A szabályozó gének funkci-
ója közvetlenül nem egy adott fehérje elôállítása, ha-
nem bizonyos enzimfehérjéket kódoló struktúrgének
transzkripciójának irányítása. E szerint a DNS-en ta-
lálható gén konkrét aktivitása, tehát a fejlôdésben ját-
szott szerepe a transzkripciós egységeken kívül álló
elemektôl függ. Bár a szerzôpáros szerint felfedezé-
sük nincs ellentmondásban a klasszikus molekuláris
génfogalommal, az „egy gén – egy enzim” doktrína
egyszerûségét mindenképpen komplikálta. Ennél na-
gyobb problémát jelentett Roberts és Sharp felfede-
zése 1971-ben a késôbb Gilbert által intronoknak ne-
vezett DNS-szakaszokról, melyek jellemzôk az
eukarióta organizmusokra. Felfedezésük szerint az
eukarióták fehérjét kódoló génjei tö-
redezettek, a kódoló exonokat nem
kódoló intronok szakíthatják meg, va-
lamint léteznek úgynevezett átfedô
gének, melyek kérdésessé teszik egy
gén – egy enzim modellt. Az „alterna-
tive splicing” – a transzkripció igen
gyakori folyamata – során a DNS-en
található intronok különbözôképpen
végbemenô kivágásával különbözô le-
olvasási keretek (ORF) jönnek létre, melyek ennek
következtében különbözô fehérjetermékeket ered-
ményeznek. Így egy adott DNS-szakasz több fehér-
je kialakításáért is felelôs lehet, tehát a DNS-en lé-
vô kódoló szakaszokat nem tudjuk definiálni azzal,
hogy rámutatunk arra a fehérjetermékre, melynek
szintéziséért az adott szakasz felel. Természetesen az
„alternative splicing” során keletkezô különbözô kau-
zális folyamatok maguk is valamilyen szabályozás
alatt állnak, de ezek az adott DNS-szakaszokon kívül
találhatók. Az „mRNS editing” egy másik olyan jelen-
ség, mely bepillantást enged a szabályozott fehér-
jeszintézishez szükséges különféle kauzális faktorok

komplex interakciójába, erôsen korlátozva a gének-
nek tulajdonítható kauzális szerepet.

A strukturális és funkcionális egységként felfogott
a DNS-en elhelyezkedô gén egy további tulajdonsá-
gát is számos kritika érte. Az örökletes és az egyedfej-
lôdéshez szükséges információ hordozójaként is meg-
kérdôjelezhetô kiemelt státusza. Bár a biológusok
többsége, ha a laikusok számára kívánja megfogal-
mazni a molekuláris biológia fejleményeit, óhatatla-
nul a gének információhordozó tulajdonságára fog hi-
vatkozni és az információ terminus használatát prob-
lémamentesnek fogja tartani, komoly nehézségekbe
ütközünk, ha a genetikai információ fogalmát a
kortárs biológiában használatos technikai terminus-
ként kísérelnénk meg definiálni. Sarkar egyenesen
puszta metaforának tartja az információról szóló mo-
lekuláris biológiai beszédet: „A molekuláris biológi-
ában nem létezik az »információ« világos, technikai
képzete. Ez nem sokkal több, mint egy elméleti fo-
galomnak álcázott metafora [...] mely a molekuláris
biológiában lehetséges magyarázatokról félrevezetô
képet nyújt.”10 Ez a gyakran elkövetett tévedés az,
hogy a géneken kívüli tényezôk szerepe leértékelô-
dik, pusztán valami másodlagosként jeleníthetô csak
meg a biológiai folyamatok magyarázataiban. Mind-
azok felfogásában, akik elismerik ugyan az organiz-
musok fenotípusos jellegeinek kialakulásában a gé-
nek mellett más epigenetikai tényezôk, környezeti
faktorok és társadalmi, valamint kulturális hatások
meglétét, a gének kauzális szerepe mégis kiemelt je-
lentôségû marad. Keller ezt azzal magyarázza, hogy a

géneket a genetikai program hordo-
zójának, egyfajta aktív információhor-
dozó entitásnak fogják fel.11 Oyama
szerint pedig azért értelmezik a gene-
tikai kauzalitást determinisztikusan,
mivel a fejlôdésben játszott szerepük
megítélésénél a gének valami funda-
mentális különbözôként állítódnak
be az összes többi ismert és az orga-
nizmus kialakulásához nélkülözhetet-

len materiális tényezôhöz képest: a gének információt
adnak, míg az összes többi tényezô pusztán materiális
természetû.12 A genetikai információra vonatkozó
tudományfilozófiai vitára most csak annyiban utal-
nék, hogy mind az epigenetikai öröklôdési rendsze-
rekrôl szerzett tudásunk, mely arra mutatott rá, hogy
mi mindent örököl egy organizmus a DNS-én kívül,
mind pedig arra vonatkozó tudásunk, hogy pusztán a
DNS-re szorítkozva mennyire kevés állapítható meg
egy organizmus fenotípusos jellegeirôl, arra mutathat
rá, hogy a klasszikus molekuláris génfogalom infor-
mációhordozó funkciója jól behatárolható korlátokkal
rendelkezik.13
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A génfogalom definiálásának nehézségei igen in-
tenzív vitát váltottak ki fôként a kortárs tudomány-
filozófia berkein belül, melyhez számos, molekuláris
biológiával foglalkozó kutató is csatlakozott, de ennek
részleteit most nélkülözhetjük.14 A bioetika gyakorla-
ti orientációja szempontjából nekünk most az is elég,
ha kijelenthetjük, hogy a klasszikus molekuláris gén-
fogalom és a gének mûködésének belôle levont tulaj-
donságai a kortárs empirikus kutatások fényében in-
kább problematikus, mintsem modellértékû. A gé-
nekrôl alkotott modellünk félrevezetô lesz, ha a
klasszikus molekuláris génfogalmat követve azt kép-
zeljük, hogy a gének a DNS-en szép sorban elhelyez-
kedô egységek, melyek információhordozó tulajdon-
ságuknál fogva determinálják az organizmusok fenotí-
pusos jegyeit. Ez a modell még akkor is félrevezetô
lesz, ha az emberi tulajdonságok kialakításában elis-
merjük a környezeti tényezôk szerepét, tehát ha a ge-
netikai determinizmus enyhébb formáját képviseljük.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a klasszikus moleku-
láris génfogalmat ki kellene törölni a tankönyvekbôl
vagy hogy a belôle következô genetikai redukcionista
nézetek alapján ne lehetne kutatási programokat indí-
tani. Ezekben a kontextusokban indokolt a használa-
ta; problémássá akkor válik alkalmazása, ha a gének
mûködésének ontológiai igazságaként fogalmazódik
meg. Ahogy erre Levins és Lewontin is rámutatott,
ennek legfontosabb elôfordulási forrása az, hogy
„összetévesztik a taktikaként felfogott redukcioniz-
must az ontológiai igazságként felfogott redukcioniz-
mussal”.15 Egy adott kutatási projektben megfogalma-
zódó redukcionizmus metodológiai stratégiaként nem
szükségszerûen problematikus. Akkor válik azzá és
félrevezetô nézetek forrásává, amint a gének és az
élôlények közötti összefüggések ontológiai igazsága-
ként jelenítik meg. Hasonlóan ehhez, a klasszikus
molekuláris génfogalomról is elmondható, hogy
tankönyvi használata akkor válik problematikussá, ha
a gének mûködésének univerzális modelljeként állít-
ják be, mellôzve a gének mûködésérôl adott ilyen le-
írás korlátait és a csatlakozó problémákat.

A  G É N E T I K A  T É V E D É S E

A génterápia, a genetikai információ, a genetikai tesz-
tek és szûrôvizsgálatok, az új reproduktív technikák
mind olyan bioetikai, génetikai témák, melyek csak
azért váltottak ki sajátos és heves vitákat és váltak sa-
játos kezelést, törvénykezést és etikai reflexiót igény-
lô problémává, mert a génnek és a gének mûködésé-
nek az emberi organizmusban betöltött szerepét a
klasszikus molekuláris génfogalom felôl, egyfajta ge-
netikai determinista paradigmából kiindulva értel-

mezték a bioetikusok. A genetikai determinizmus el-
méleti kerete nélkül a génetika mint olyan és a gene-
tikából származó számos etikai és társadalmi probléma
külön-külön is azt kockáztatja, hogy megfosztassanak
igazi gyakorlati tétjüktôl, és a génetika e kérdései el-
vesztik súlyukat és komolytalan sci-fi spekulációkként
jelennek meg, vagy pedig speciális státuszukat elve-
szítve különféle részproblémákra bomlanak le.

Az embereken alkalmazott génsebészet körül ki-
bontakozó etikai vita azon a feltevésen belül mozgott,
hogy a betegségek gyógyításának ez az új technikája
a genetika rohamos fejlôdése miatt hamarosan elérhe-
tô lesz, sôt ha egyszer a betegségekért felelôs géneket
sikeresen kicserélhetjük, akkor bizonyos elônyösnek
tartott tulajdonságainkat is elôállíthatnánk génse-
bészeti úton. A tudomány ígéreteinek ügyeiben bi-
zonytalanabb vagy szkeptikusabb szerzôk a megvaló-
sulás idejének meghatározása nélkül is alkalmasnak
vélték a problémafelvetést arra, hogy a számba vehe-
tô etikai argumentumokat figyelembe véve morál-
filozófiai reflexió tárgyává tegyék a felmerülô etikai
problémákat. A kibontakozó etikai vita alapvetô kér-
dése és egyik legfontosabb distinkciója az volt, hogy
elfogadható-e a genetikai manipuláció terápiás, illetve
képességfejlesztési célú alkalmazása embereken. A
másik pedig az ivarsejteket és a csak testi sejteket
érintô beavatkozások közötti morális különbségtevés,
mely kérdésben az etikai konszenzus számára a testi
sejteket érintô terápiás beavatkozások a leginkább el-
fogadhatók, míg a felosztásból következô maradék há-
rom lehetôség etikailag problematikus maradt így
vagy úgy. A vitában felmerülô kérdések etikai mérle-
gelését mellôzve csupán arra szeretném felhívni a fi-
gyelmet, hogy a közremûködô bioetikai szerzôk túl-
nyomó többsége a kérdésfelvetés elfogadásával imp-
licit módon hozzájárult a genetikai determinista néze-
tek támogatásához azáltal, hogy lehetségesnek tartot-
ta ezeknek a beavatkozásoknak a széles körû gyakor-
lati megvalósulását. Voltak szerzôk, akik e hitüknek
kifejezést is adtak, mint például annak a tankönyvnek
a szerzôi, akik a következô megfogalmazással éltek a
vita bemutatásakor: „...bár a génsebészet és a gén-
terápia még korai gyermekkorát éli [...] Mindazonáltal
a technikák radikális fejlôdésével [a betegségeken kí-
vül] az emberi élet más, genetikailag meghatározott
tulajdonságai is befolyásolhatóvá válnak, mint a haj-, a
bôr- és a szemszín, a nem, vagy akár még olyan dol-
gok is, mint az intelligencia, a zenei képességek és a
sporthoz szükséges készségek.”16 Az embereken vég-
zett génterápiás beavatkozások viszont több tudomá-
nyos problémával és megválaszolandó kérdéssel szol-
gáltak a kutatók számára, mintsem gyakorlati sikerrel
vagy legalábbis az elméleti kereteiket megerôsítô ta-
pasztalattal.17 A génterápiás beavatkozásoknak a kez-
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detekben tulajdonított széles körû lehetôségek és ra-
dikálisan új terápiák, valamint az a génsebészeti bea-
vatkozásokról alkotott sci-fi vízió, mely szerint az al-
kalmas lesz a képességfejlesztés új tárházát nyújtani,
egyelôre csalókának bizonyultak, és csak a klasszikus
molekuláris génfogalom, valamint a gének mûködésé-
rôl alkotott leegyszerûsítô elképzelések adnak egyfaj-
ta racionális támaszt annak a hitnek, mely szerint egy
szinte korlátlan lehetôségeket nyújtó orvosi techniká-
val állunk szemben. Az embereken végzett génma-
nipuláció korlátai nem csupán technikai jellegûek,
melyek majd idôvel megoldódnak – mondjuk egy-két
évtized, és leküzdjük a kezdeti nehézségeket –, ha-
nem a géneknek nevezett molekuláris entitásoknak
az emberi organizmus kifejlôdésében játszott kauzális
szerepe korlátaiból fakadnak.

A genetikai szûrések, az újabban egyre nagyobb
számban a piacra kerülô géntesztek és a genetikai
tanácsadás génetikai témái morális és társadalmi je-
lentôségét az adja meg, hogy mit is gondolunk a ge-
netikai információról. A genetikai információhoz kö-
tôdô etikai és társadalmi problémák felbukkanása és
konceptualizációja – melynek tengelyében a geneti-
kai információ lehetséges diszkriminatív következ-
ményei állnak – a génekrôl alkotott olyan elképzelé-
seken nyugszik, melyek leginkább a klasszikus mo-
lekuláris génfogalomhoz köthetôk. A klasszikus mo-
lekuláris génfogalomban megalapozódó köznapi el-
képzelések, melyek egyébként a szakmabeliek és a
bioetikusok idevonatkozó nézeteit is uralják, a gene-
tikai információt valami speciálisnak képzelik, mely
e szerint rendkívüli szabályozásokat és kezelést igé-
nyel. A genetikai információnak egyetlen olyan tulaj-
donsága sincs, mely ne lenne felmutatható más
orvosi-egészségügyi információk esetében is. A gene-
tikai információ rendkívüli kezelését egyetlen dolog
indokolja: a gének, a genetika és a genetikai informá-
ció társadalmi reprezentációja. Az viszont kérdéses,
hogy helyesen járunk-e el, amennyiben egy kimon-
dottan gyakorlati orientációjú, a társadalom vitás eti-
kai kérdéseivel foglalkozó diszciplína képviselôiként
kritikátlanul átvesszük a genetikát övezô társadalmi
nézeteket. Ilyennek tekinthetô az a genetikai infor-
mációra vonatkozó hit, mely szerint az egyén DNS-
ébôl kiolvashatók a betegségei és a betegségekre va-
ló hajlamai, és így az egyén jövôbeli egészségi státu-
szára vonatkozó elôrejelzést tesz lehetôvé. A geneti-
kai információról való ilyen vélekedések fokozzák a
diszkrimináció lehetôségét, és az etikai vitákon túl
számos nemzetközi és nemzeti szabályozás is emiatt
próbál fokozott védelmet és speciális kezelést bizto-
sítani a genetikai információnak.18 Az emberi jogok
elkötelezett védôinek ez a gyakorlata csak a geneti-
kai információ társadalmi reprezentációjából kiindul-

va tarthatja indokoltnak a speciális kezelést, mellyel
háttérbe szorítja azt a kérdést, hogy mi az, amit való-
jában megtudunk, ha valakinek a géntesztjébôl is-
merjük a DNS-én található szekvenciákat. Közpoli-
tikai stratégiaként is problematikus a genetikai infor-
máció speciális védelme, mivel az emberi jogok vé-
delmezôinek jó szándéka ellenére visszaigazolja a ge-
netikai információt és a géneket övezô félrevezetô
társadalmi elképzeléseket.19

A klasszikus eset, amikor nem tévedünk nagyot, ha
arról beszélünk, hogy egy materiális egységként el-
képzelt génbe „be van írva” egy bizonyos tulajdonsá-
gunk, a monogenetikus betegségeknél valósul meg.
Ezeknél az igen ritka, a teljes populáció csekély részét
érintô betegségeknél egy jól meghatározható DNS-
szakasz hibája szükségszerûen valóban az adott beteg-
ségeknek a fejlôdési szakasz vagy az életkor valamely
pontján történô megjelenését idézi elô. Ezekben az
esetekben többnyire egy az egyhez megfelelés áll
fenn egy materiális egységként leírható gén és a
fenotípusos jelleg között, de természetesen a környe-
zeti hatások itt is bizonyos korrekciókat hajthatnak
végre a fenotípuson, a betegség súlyosságát, megjele-
nési formáját befolyásolva (például phenylketonuria,
PKU). A bioetikai diskurzus egyik nagyon komoly hi-
bája abból fakad, hogy ezekkel a nem reprezentatív
esetekkel úgy bánik, mintha azok paradigmatikusak
lennének, mintha olyan modellt nyújtanának, mely
segíthetne eligazodni a genetika terjedô alkalmazásai
nyomán felmerülô etikai és társadalmi problémák kö-
zött.20 A monogenetikus betegségek példaként való
használata – ami igen jellemzô a bioetikai szerzôkre –
viszont éppen a gének mûködésérôl és életünkben
játszott szerepérôl alkotott félreértéseknek nyújtanak
masszív támasztékot ahelyett, hogy kivételes esetek-
ként bemutatva ôket segítségükkel rávilágíthatnánk a
géneknek a fejlôdésben, az emberi tulajdonságok ki-
alakításában játszott korlátaira vagy akár az egyedfej-
lôdés biológiai folyamatainak komplexitására.

Az UNESCO elsô, kimondottan a genetikára vo-
natkozó, 1997-ben elfogadott deklarációja, mely ta-
gadhatatlanul fontos témákat érintve összhangban
van az emberi jogok védelmének eszméjével, az em-
beri genom és az emberi jogok kérdéskörében kísé-
rel meg ajánlásokat megfogalmazni.21 Ez az elsô olyan
nemzetközi dokumentum, mely a genetikát funda-
mentálisan új területként határozva meg, egyfajta glo-
bális választ kíván adni a genetikát övezô etikai, tár-
sadalmi és jogi kérdésekre.22 A dokumentumot olvas-
va a bioetika nemzetközi jogi kontextusából ismerôs
témák sorakoznak egymás után, mint a tájékozott be-
leegyezés, az adatok bizalmas kezelése stb. Az egyik
legalapvetôbb szándéka szerint a deklaráció meg kí-
vánja óvni az emberi genomot a helytelen manipulá-
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cióktól, melyek a következô generációk fizikai integ-
ritását és identitását veszélyeztethetik. Konkrét, a
bioetikai irodalomban hevesen tárgyalt problémák-
ban kíván eligazítást nyújtani: Hogyan tárolandó a ge-
netikai információ? Hogyan közlendô a személyre vo-
natkozó genetikai információ? Hogyan elôzhetô meg
a genetikai információ diszkriminatív használata?
Megengedhetô-e a gének szabadalmaztatása? Jogunk
van-e embereket klónozni? Összeegyeztethetô-e a
génsebészet az emberi méltósággal? A kérdés csak az,
hogy valóban szükséges-e ezeknek a genetikára vo-
natkozó speciális dokumentumoknak a megalkotása.
Nem lehet-e már meglévô deklarációkból és külön-
bözô emberi jogi forrásokból levezetni a kívánt védel-
met és a szükséges ajánlásokat? Erre a kérdésre való-
színûleg igennel válaszolnánk, amennyiben el tud-
nánk tekinteni a genetika sci-fi szcenáriójától, mely
makacs módon kötôdik a bioetikai diskurzushoz.

A genetikára vonatkozó bioetikai irodalom egyik
sokat idézett darabja a From Chance to Choice: Genetics
and Justice címû többszerzôs könyv, mely igen figye-
lemreméltó módon próbál érvelni amellett, hogy a
bioetikusoknak miért érdemes elfogadniuk a geneti-
ka forradalmi áttöréseket ígérô, sci-fibe hajló jellem-
zését. Még akkor is, ha ezzel vállaljuk a génmánia
megerôsítésének kockázatát, és ha esetleg évtizedek
múlva a génetikai problematika által feltételezett sci-
fi szcenárión való töprengés inkább mosolyt fakasztó
hóbortnak tûnik majd. A szerzôcsapat szerint jobban
járunk, ha egyfajta cselekvéspárti etikai pozíciót elfog-
lalva elfogadjuk a genetikai jövôbeli alkalmazásai egé-
szen valószínûtlennek tûnô megjelenítéseit is, mint-
sem merô szkepticizmusból vagy közömbösségbôl el-
kerülnénk az etikai ügyek tárgyalását, visszautasítva
annak lehetôségét, hogy a tárgyalt problémák késôbb
tényleg megvalósulnak. Buchanan és kollégái
álláspontja, mely a genetika által majd a jövôben elô-
álló etikai és társadalmi problémákhoz való elôrefutást
legitimálja, joggal nevezhetô szûklátókörûnek.
Amennyiben már ismertek számunkra a genetika túl-
zott társadalmi reprezentációjának lehetséges veszé-
lyei – mint például a genetikai betegség fogalmának
megalapozatlanul tág értelmezése, ahogyan az az eu-
genikai mozgalom virágzásának vagy a fajhigiéniai
ideológia tombolásának idején történt –, akkor az elô-
vigyázatosság elve nem csupán a tudomány jövôbeli
fejlôdésének problémájával kapcsolatosan indokolt.
Ugyanígy elôvigyázatosnak kellene lennünk a geneti-
ka társadalmi reprezentációjával kapcsolatban is. Te-
hát mérlegelnünk kellene azt is, hogy megéri-e a sci-
fi jelenetek felôl értelmezni a genetikával kapcsolatos
kortárs problémákat, amivel jelentôsen hozzájárulha-
tunk a génre vonatkozó elképzelések burjánzásához a
társadalomban. A bioetikáról sokszor említik, hogy

képtelen utolérni a tudomány rohamos fejlôdését,
ezért csak utána kullog, utólagosan próbál bizonyos
szabályozásokat megalkotni, utólag kísérli meg a tudo-
mányos fejlôdés káros következményeit megakadá-
lyozni. Ezt az utólagosságot a genetika esetében sokan
megengedhetetlennek, túlzottan kockázatosnak vél-
ték, és ezért inkább elôrefutva túlmentek azon a terü-
leten, melyet a tudomány jelenlegi eredményei és je-
lenlegi alkalmazási lehetôségei határolnak be.

A jelenünket érintô gyakorlati problémaként lehet-
ne beszélni például arról, hogy az elmúlt két-három
évtized genetikára vonatkozó bioetikai diskurzusában
eluralkodó futurisztikus spekuláció fényessége elho-
mályosítja az orvoslás, a kutatás és a kortárs biotechno-
lógiai alkalmazások valódi problémáit. Míg Huxley iro-
dalmi víziójának követôiként a különféle szakértôi bi-
zottságok, nemzeti parlamentek és nemzetközi intéz-
mények azon törik a fejüket, megengedhetôk-e, és ha
nem, akkor hogyan kontrollálhatók az új genetikának
az emberi természetbe történô beavatkozásai, közben
gyakran elsikkad a biotechnológiának nem a jövôbeli,
hanem a jelenlegi alkalmazásaiból fakadó etikai prob-
lémák megvitatása és kellô figyelemben részesítése.
Példaként az in vitro fertilizációs (IVF) eljárásokat és a
preimplantációs genetikai diagnosztikát (PGD) övezô
vitára mutathatnánk rá, melyben a szabadpiaci eugeni-
ka jövôbeli kibontakozásának veszélyeire hívták fel a
figyelmünket, és igen kiterjedt diskurzus bontakozott
ki arról, hogy ennek a gyakorlatnak milyen etikai és
politikai következményei lehetnek a modern társadal-
mak jogi berendezkedéseire vonatkozóan. Az IVF
ilyen Huxley-féle olvasatai elfedték azokat a jelenleg
is releváns, az IVF gyakorlatához kötôdô problémákat,
melyek egyelôre sokkal inkább érintik társadalmunkat
és az új eljárások potenciális igénybevevôit, mint a
poszthumán jövendônkre vonatkozó, kétes plauzibilitá-
sú elképzelések. Ilyen sürgetôbb etikai kérdésként
adódik például az, hogy terápiának tekinthetjük-e az
IVF-et alacsony sikerességi rátája ellenére, vagy indo-
koltabb lenne embereken végzett kutatásként megha-
tározni státuszát. Sokkal égetôbb kérdés az, hogy meg-
felelônek tekinthetô-e az IVF-ben részesülô szemé-
lyek tájékoztatása. Fel vannak-e készítve a jelentkezô
párok a többnyire évekig tartó próbálkozásokra és az
igen gyakori kudarcra? Simonstein az izraeli mestersé-
ges megtermékenyítési eljárások gyakorlatát vizsgálva
arra mutatott rá, hogy a „beleegyezésüket” adó nôket
igen gyakran félretájékoztatják és félrevezetik az IVF-
ben való részvételük fontos részleteit illetôen.23

Huxley-nak igaza volt, mondja Fukuyama a bio-
technológiai forradalom következményeirôl írt köny-
vében, és épp ezért kell azt az alapvetô értelmezési ke-
retet elfogadnunk a genetika jövôjét illetôen, melyben
„a legkomolyabb veszély az a lehetôség, hogy megvál-
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toztatja az emberi természetet, és ezáltal a történelem
»poszthumán« korszakában találjuk magunkat”.24

Fukuyama víziója is a genetikai determinista elképze-
lésekkel terhes, melyeken belül elképzelhetôvé válik
az emberi lény kívánatos tulajdonságainak elôállítása
olyan beavatkozások által, melyeket a géneknek neve-
zett molekulákon keresztül valósíthatunk meg.25

Habermas is az emberi természet géntechnológiai
megváltoztathatóságának vízióján belül maradva kö-
zelíti meg a genetika emberen való alkalmazásai kö-
rül kibontakozott etikai vitát. Írásában a jövôben ki-
bontakozó, piaci alapokon mûködô pozitív eugenika
lehetôségével számolva a biotechnológia két proble-
matikus következményét hangsúlyozza. Egyrészt azt,
hogy a genetikailag programozott személyek valószí-
nûleg nem lesznek képesek saját élettörténetükre úgy
tekinteni, mint aminek ôk maguk a szerzôi. Másrészt
valószínûleg nem tekinthetnek önmagukra úgy, mint
akiket születésüknél fogva feltétel nélküli egyenran-
gúság illet meg a korábbi generációkhoz való viszo-
nyukban. Tehát nem az emberi természetbe való be-
avatkozásokat „ítéli el”, hanem a genetikai beavatko-
zások által a személy önértésében, identitásában oko-
zott valószínûsíthetô károk szempontjából tartja prob-
lematikusnak a genetika embereken való alkalmazá-
sait. Feltételezése szerint azok az emberek, akiknél
genetikai beavatkozást, manipulációt, programozást
hajtottak végre mások, elvesztik annak a lehetôségét,
hogy magukat autonóm lényekként gondolják el. Sa-
ját sorsukban és életük szerzôségében osztozniuk kell
valakivel, ami megakadályozza ôket abban, hogy az
életükért viselt felelôsség hordozóját csak önmaguk-
ban láthassák. Márpedig ez megakadályozhatja ôket
abban, hogy morális ágensekként, emberi jogokkal
megilletett személyekként létezzenek.

Habermas csupán saját érveinek ismétlésével tu-
dott válaszolni azokra az ellenvetésekre, melyeket
Nagel, McCarthy és mások fogalmaztak meg álláspont-
jának kritikájaként, a következô kérdést szegezve a
német filozófusnak: miért is jelentene bármiféle kü-
lönbséget az interperszonális kapcsolatainak hálózatán
belül létezô morális személy számára az, hogy gene-
tikai öröksége a partnerként egymást választó szülôk
szeszélye által és a természet munkája által határozó-
dott-e meg, vagy egy tervezô döntései által, akinek
preferenciái ugyancsak kívül esnek befolyásának
hatókörén? A morális cselekvôként létezô személyek
azok, akik önmagukat és másokat felruházzák az au-
tonóm élet vezetésének képességével és számítanak
a szolidaritásra, valamint egymás kölcsönös tiszteleté-
re. Ezek szerint a morális rend sokkal inkább szimbo-
likusan jön létre, és maguk a résztvevôk állítják elô új-
ra és újra. Nagel és társai joggal teszik fel a kérdést:
hogyan is sérthetné valaki morális státuszát annak a

ténynek a tudata, hogy genetikai állományába mester-
séges beavatkozás történt? Mire sikerül élet-
történetünk során több-kevesebb sikerrel autonóm lé-
nyekként elgondolnunk és elfogadtatnunk magukat,
addigra számos olyan beavatkozás, terv alapján végzett
ténykedés van a hátunk mögött, melyeket mind „ide-
gen” kezek követtek el. A genetikai beavatkozások az
emberi lényen tett más orvosi és egyéb beavatkozá-
sokhoz nagyon is hasonlatosan sajátos korlátokkal ren-
delkeznek az eredményesség tekintetében. Haber-
mas feltételezett károkat elszenvedô jövôbeli szemé-
lyei, akik nem tudnak majd „boldogulni” azzal a
ténnyel, hogy biológiai adottságaikon genetikai beavatko-
zásokat végeztek és ezáltal megfosztatnak etikai önér-
tésüktôl, olyan személyek kell hogy legyenek, akik-
nek teljesen mindegy, mik is azok a gének és mire
képesek. Ezek a képzelt személyek olyasvalamit gon-
dolnak a génekrôl, amivel gyakran találkozhatunk a
gének társadalmi reprezentációjában, a klasszikus gén-
fogalom sztereotípiaként történô alkalmazásaiban és
azokban a félrevezetô metaforákban, melyek a gene-
tikát övezô diskurzust uralják. A gén mint az élet terv-
rajza, a gén mint információ, a genetikai beavatkozás
mint programozás mind ide sorolható. Habermas kép-
zelt károsultjai nem a genetika fejlôdésének, geneti-
kai ismereteink bôvülésének és összetettebbé válásá-
nak áldozatai, hanem annak a génfogalomnak, mely
egykori tudományos kontextusát elhagyva immár
különálló életet él társadalmunkban.

Habermas rosszul ítéli meg a genetika által a jele-
nünket ért kihívásokat, ami abban is tetten érhetô,
ahogy a múlt század elején kibontakozó eugenikai
mozgalom genetikai diskurzusa és a jelenünk társa-
dalmi vitáiban központi szerepet betöltô új genetika
diskurzusa közötti párhuzam tarthatatlanságát leírja:
„Természetesen a ma jelentkezô probléma [összeha-
sonlítva a múlt századi eugenikával] már nem a társa-
dalmi darwinisták biológiai meglátásainak túlzott ál-
talánosításaiból ered, hanem az orvosi és gazdasági
célokat követô biotechnológiai fejlôdésre alkalmazan-
dó »szociomorális« korlátozások elgyengülésébôl.”26

Amennyiben sikerül visszafogottabban értelmezni a
genetika kortárs eredményeit és a genetikától elvitat-
juk a sci-fi szcenárió jelenlegi plauzibilitását, úgy na-
gyon is hasonló problémával nézünk szembe, mint a
múlt századi eugenika kapcsán. Annak legalapvetôbb
forrásai ugyanis a gének életünkben játszott szerepé-
rôl alkotott túlzó elképzelések és a tudományos ered-
mények vulgarizáló értelmezéseinek széles körû tár-
sadalmi elfogadottsága, mint ahogyan azt ma is ta-
pasztalhatjuk a génmánia virágzásában.

A még meg nem született személy kívánatos bioló-
giai adottságoktól függô tulajdonságainak kialakításá-
hoz a gének „jelenleg” egyáltalán nem írhatók le olyan
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entitásokként, melyek megváltoztatásával, manipulá-
ciójával az elôre eltervezett, tetszés szerinti eredmé-
nyeket érhetnénk el. A patkányokon végzett úgyneve-
zett knock out kísérletek abból nyerik jelentôségüket,
hogy az emberhez hasonlóan bonyolult biológiai felé-
pítésû élô organizmusokban lehetett tesztelni a DNS-
be való beavatkozások következményeit. Ezekben a
kísérletekben olyan DNS-szakaszokat „hallgattattak
el”, illetve cseréltek ki más szakaszokra, melyek funk-
ciójával kapcsolatban már rendelkeztek valamelyest
megalapozott feltevésekkel. Ezek a kísérletek inkább
meglepetést eredményeztek, mintsem a gének mûkö-
désérôl alkotott korábbi vélekedéseink igazolását.27

A génetika makacs ragaszkodása ahhoz az elképze-
léshez, mely szerint a gének és az emberi természet kö-
zött valamiféle szoros kapcsolat áll fenn, és így a gének-
be történô beavatkozások mint az emberi természetbe,
az egyének biológiai adottságaiba való beavatkozások
radikálisan új lehetôségét nyitnák meg elôttünk, a ge-
netikai determinizmus kifejezôdésének tekinthetô.
Ilyen módon alkalmatlanná válik arra, hogy az egyéb-
ként igen izgalmas és olykor kimondottan fontos filozó-
fiai kérdések tárgyalására okot adó sci-fi színterek he-
lyett a genetika tudományos vívmányait és jelenleg is
elérhetô alkalmazásait a maguk jól meghatározható kor-
látaival együtt legyünk képesek elgondolni.
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