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A „LIBERÁLIS EUGENETIKA”
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MEGJEGYZÉSEK ÉS KÉRDÉSEK HABERMAS BIOETIKÁJÁHOZ
„Eugenetika, eutanázia és kiválasztódás: olyan fogalmak, amelyek Németországban borzalmas emlékekhez kötôdnek” – jegyezte meg Johannes Rau
német államfô egy 2001-es beszédében. „Ezért érzelmi ellenállást provokálnak – éspedig joggal.”1
Jól ismert annak története, hogyan vezetett 1989ben a súlyosan sérült újszülött gyermekek eutanáziájának elképzelésével szembeni „érzelmi ellenállás” Peter Singer „elhallgattatásához” németországi tartózkodása alatt.2 Újabban az emberi ôssejtkutatás, az embrióbeültetés elôtti genetikai diagnózis (Preimplantation Genetic Diagnosis, PGD) és a
születés elôtti genetikai tervezés, illetve tökéletesítés hasonlóan heves reakciókat váltott ki.3 Két
német kommentátor szavaival: a németek számára,
legyenek idôsek vagy fiatalok, „az a tény, hogy
majdnem a teljes lakosság passzívan tolerálta a náci tömeggyilkosságokat, elégséges figyelmeztetésnek tekintendô az emberi élet sérthetetlenségére
vonatkozó bármilyen relativizálási szándékkal
szemben”.4
Ugyanakkor nemrégiben indult meg az a folyamat,
amelyet egy értelmezô a következôképpen írt le: „a
német intellektuális világ lázadása a náci múlthoz való viszonyt uraló »politikai korrektséggel« szemben.”5
A tiltakozók szerint „a társadalmi értékek erodálódásától való mélyen gyökerezô félelem – egy nagyon is
német érv – elhamarkodott és meggondolatlan jogi tilalmakhoz vezetett”, amelyek között megtalálható
egy 1990-es, az emberi embriókat védelmezô törvény.6 Johannes Rau államfô azok nevében beszél,
akik bizalmatlanok a biotechnológiai elôrelépésekkel
szemben: „A nemzetiszocializmus, különösen a Harmadik Birodalom kutatásai és tudománya kapcsán
szerzett tapasztalatainknak jelentôs szerepet kell játszaniuk etikai döntéseinkben – és nem csak a mieinkben (németekében).”7 Az ellenzôk viszont, szemben velük, úgy tartják, hogy „a hanyatló Weimari
Köztársaság és a nemzetiszocialista rezsim számos jelentôs tekintetben különbözött Németország jelenle-

gi demokráciájától”.8 Ebbôl a nézôpontból tekintve a
németeknek sok tanulnivalójuk lehet a liberális angol és amerikai bioetikai diskurzusból, több, mint
amennyit az angolok és amerikaiak és mások tanulhatnak a német történelembôl.
Ez tehát a háttere a neves politikafilozófus, Jürgen
Habermas 2001-es könyvének, melynek címe Az emberi természet jövôje: a liberális eugenetika útján? 9 A szöveget most lefordították angolra,10 de még a fordításban is „nagyon németnek” tûnik, mind témájában,
mind módszereiben.11 Habermas érdeklôdésének
középpontjában ebben a könyvben a születés elôtti
genetikai tervezés és tökéletesítés áll – olyan futurisztikusan, amennyire az csak lehetséges –, ami érvelése szerint károsíthatja az érintett személy saját testéhez való viszonyát, és így kockáztathatja önrendelkezési jogát. E megfontolások alapján Habermas kiáll mind az emberi embriók ôssejtkinyerés céljából
való elpusztítása, mind a PGD ellen. Habermas szerint „az embrióbeültetés elôtti genetikai diagnózis eljárásai és az emberi embriókból származó ôssejtekhez
kapcsolódó kutatások olyan magatartásformák széles
körét követelik meg, amelyek a negatívtól egy pozitív eugenetika felé való elmozdulás elôsegítésére irányulnak”, azaz a súlyosan korlátozott állapotok átöröklésének megakadályozásától a születendô gyermek genetikai felépítésének optimalizálását célzó eljárások felé (158/96).12 Azaz, ebbôl a nézôpontból tekintve, az emberi ôssejtekhez kapcsolódó kutatások
és a PGD „megtisztítja az utat a liberális eugenetika
számára”, amely az állami beavatkozás tekintetében
jelentôsen különbözne a régimódi, autoriter eugenetikától, amelyben a szülôk sokkal inkább szabad kezet élveznének „a személyiséget módosító beavatkozások céljának kiválasztásában” (122, 39/71, 19).
Habermas elsôsorban a liberális politikaelmélet területén végzett munkájáról ismert. Életmûvének fô
célkitûzése a liberális eszmerendszer védelme és igazolása. Így aztán nem igazán nagy meglepetés, hogy
nem támogatja az autoriter eugenetikát, de az már
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meglephet némelyeket, hogy a liberális eugenetika
sincs túlságosan az ínyére. A születés elôtti genetikai
tervezésben és tökéletesítésben látott kockázatok miatt Habermas úgy véli, hogy a társadalomnak biztosítékként „az embriókkal való bánásmódra vonatkozó
(n)ormatív
korlátozásokat”
kell
bevezetnie
(122/71–72). Ennek az írásnak a további részét
Habermas azon érveinek kritikai vizsgálatára szánom,
amelyek a pozitív eugenetika ellen szólnak – azaz
olyan eljárások ellen, amelyek tökéletesítik egy gyermek genetikai felépítését. A végén Habermas egyetérteni látszik az olyan konzervatív németekkel, mint
Rau, akik a „pszichoszociális lecsúszás és erodálódás”
miatt aggódnak. Habermas még inkább kidolgozza
ezt az álláspontot, csatlakozva – ha nem is nyíltan –
a liberális angolszász bioetika képviselôihez. Közülük
is elsôként és leginkább Nicholas Agarhoz, akinek Liberális eugenetika címû írása mintegy a Habermas által
indított vita keretéül szolgál. De Habermas (ha általában inkább csak a lábjegyzetekben, mégis) utal
John Harrisra, John A. Robertsonra, Allen Buchananra, Dan W. Brockra, Norman Danielsre és Daniel
Wiklerre is, akik mindannyian a széles körben elismert, A véletlentôl a választásig: genetika és igazságosság
címû kötet társszerzôi.13 Másképp fogalmazva: szemben a német bioetika képviselôivel, akik úgy tekintenek az angolszász bioetikai diskurzusra, mint az
„eugenetika árnyékából” való menekülés eszközére,
Habermas igyekszik megvédeni Rau intuícióit az
angolszász elmélet elôôrseitôl.14
Azonban az angolszász olvasóknak is van okuk arra, hogy érdeklôdést tanúsítsanak e német intellektuális esemény iránt. Elôrebocsátom, hogy véleményem szerint Habermas angolszász vitapartnereinek
még némi munkájába kerül, hogy megválaszolhassák
az általa felvetett kérdéseket. Emellett azt is fenntartom, hogy arról gondolkodva, hogy egy eugenikusan
programozott személyre milyen hatással lehet az, ha
szembesül ennek tényével, nem tudhatjuk elôre, végül
milyen eredményekre juthatunk.15 Egyelôre nem állnak
rendelkezésünkre nagykorúak tapasztalatai. Így aztán, ahogy Habermas teszi és ahogy azt a következôkben én is fogom, a képzeletünkre kell támaszkodnunk, ha tudni szeretnénk, milyen lehet eugenetikailag programozva felnôni.

A LIBERÁLIS EUGENETIKA
MELLETT
Tekintetbe véve, hogy mennyire fontos szerepet játszik a Habermas indította vitában Agar írása, a Liberális eugenetika, újbóli áttekintése segítségünkre lesz
Habermas érvrendszerének megértésében. Miköz-
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ben elismeri, hogy „a liberálisok [...] nehéz feladattal szembesülnének, ha a személyes döntési szabadság korlátozása mellett érvelnének”, Agar arra törekszik, hogy liberális alapokon tudjon különbséget tenni a genetikai beavatkozások megengedhetô és meg
nem engedhetô formái között (171).16 Ugyanakkor,
más liberális gondolkodókkal együtt, Agar elvet „két,
az emberek alakítására vonatkozó konvencionális
megkülönböztetést”. Az elsô megkülönböztetést „az
emberek fejlesztése környezetük megváltoztatásával,
illetve génjeik megváltoztatásával”, a másodikat „a
gyógyászati célú, illetve az eugenetikai célú géntechnológia” között szokás tenni (172, 173). Szerinte
mindkét különbségtétel problematikus, és ezért máshol kell keresnünk a megengedhetô és a megengedhetetlen géntechnológiai eljárások közötti határvonalat. Agar érve amellett, hogy vessük el „az emberek
fejlesztése környezetük, illetve génjeik megváltoztatásával” között tételezett különbségtételt, az, hogy
„nincs erkölcsi különbség az eugenetika és az emberek számára elônyös, a környezetben számos változást
okozó beavatkozások között, mint amilyenek például a nevelés-oktatás és az élelmezés” (172).
Agar ebben a kérdésben Harrisra és Robertsonra
hivatkozik. Robertson írja: a születés elôtti tökéletesítést, mint az utódok felnevelésének a szülô megítélése körébe tartozó részét, jogi problémaként is felfoghatnánk. Ha a különtanárok és táborok, képzések,
sôt még a növekedési hormon adagolása néhány centiméternyi növekedésért is a szülôk döntési
hatáskörébe tartozik, miért kellene az átlagos utódok
tulajdonságait javító genetikai beavatkozásokat bármennyivel kevésbé törvényesnek tekintenünk?17
Feltûnô, hogy Agar „kockázatosnak” nevezi Robertsonnak ezt az érvét, mint amely annak egyik példája,
amit Erik Parens „a már megcsináltuk (és teljesen
rendben ment) érvnek” nevez, azaz egy egyedi esetre épített érv, amelyet gyakran használnak új biotechnikai eljárásokhoz kapcsolódó kételyek eloszlatására.18 Ezt az érvet a következôképpen formalizálhatjuk: „ha X a múltban morálisan elfogadható volt és ha
Y gyakorlat teljesen olyan, mint X gyakorlat, akkor az
Y gyakorlatnak is morálisan elfogadhatónak kell lennie, most és a jövôben is.”19 De attól, hogy Y gyakorlat „teljesen olyan”, mint X gyakorlat, még alaposabb vizsgálatot is igényelhet. És néha arra is jó
okunk lehet, hogy újra megvizsgáljuk, X gyakorlat
valóban „teljesen rendben megy”-e. Agar szerint „a
genetikai és a környezeti tervezés egyenértékûsége
melletti érvek alapjai a géneknek, illetve a környezetnek a fejlôdésre gyakorolt párhuzamos hatását valló modern felfogásban találhatók meg”, amely szemben áll a leegyszerûsítô genetikai determinizmussal
(173).20

FUNDAMENTUM / 2006. 1. SZÁM

A végkövetkeztetés az, hogy „ha a gének és a körrészrôl, ha (az evolúcióelmélet szempontjából) a
nyezet hasonlóan fontos szerepet töltenek be a ránk
„funkcionális jellegzetességeket” úgy fogjuk fel,
jellemzô vonások kialakításában, akkor azok a próbálmint „amelyek növelik a reprodukció sikerét”, akkor
kozások, amelyek során az embereket ezek valamekiderül, hogy nem mindig a „normális” mûködés
lyikén keresztül kísérlik meg módosítani, hasonló
helyreállítása az, amit az egészségügytôl várunk.
mértékû vizsgálatot és elôvigyázatosságot érdemelKitcher felidézi azt a hipotézist, mely szerint a mellnek” (173). Konkrétabban fogalmazva: mivel már enrákos megbetegedések száma emelkedésének oka a
gedélyezzük, sôt kifejezetten helyeseljük az emberek
jóléti társadalmakban, hogy a fiatal nôk halogatják a
megváltoztatását a környezet megváltoztatásán kegyermekszülést, amit evolúciós szempontból ezek
resztül, ebbôl következik, hogy helye kell legyen
szerint „mélységesen diszfunkcionálisnak” kellene
mindkét típusú „próbálkozásnak”, bár bizonyos hatátekintenünk. De „sok nyugati nô nem akarja helyrerokon belül. (Tehát amit Robertson „az utódok felállítani a normális mûködést, remélve, hogy az orvosnevelése szülôi megítélésének” nevez, egyáltalán
tudomány majd más megoldásokat talál” erre a probnem korlátlan érvényû.)
lémára.23 Egyszóval „a normális mûködés” felemleBuchanan, Brock, Daniels és Wikler, akik könyve
getése itt nem érinti a lényeget. „A betegség fogalkésôbbi Agar tanulmányánál, még nagyobb nyomatémának kiiktatásával – írja Agar – nincs többé stabil
kot adnak ennek az érvnek.21 Alapjában véve az érv a
határvonal, amely elválasztaná a betegségorientált
korábbinak egy új változata, csak éppen biológiával
gyógyászati célú beavatkozást az eugenetikai beavattelítve. Elvetve az „embereknek a környezetük, illetkozástól. Bármely szándék, amely a szenvedés csökve a génjeik módosításával történô tökéletesítése kökentésére irányul, egyesít bennünket abban, amit
zötti” éles különbségtételt, de fenntartva, hogy az
Kitcher »elkerülhetetlen eugenetikának« nevez”
ilyen módosításoknak is vannak határai, Agar a
(174). Más szavakkal: mivel a betegség „objektivista”
követezôkben elutasítja azt a korlátozást, melynek érfelfogása nem állja meg a helyét a tüzetesebb vizsgátelmében „a géntechnológia gyógyászati alkalmazásalat elôtt – mert az, hogy mi számít betegségnek, a tárit” engedélyezni kell, de „eugenetikai célokra” nem
sadalmilag elfogadott értékek függvénye –, úgy tûszabad felhasználni – ahol is a „gyógyászati célok”
nik, hogy a betegségek leküzdését és az egészség
olyan módosítások, amelyek legyôzik a betegségeket
helyreállítását célzó beavatkozások is eugenetikai
és helyreállítják az egészséget, míg az „eugenetikai
szándékot képviselnek: az élet jobbításának szándécélok” olyan módosítások, amelyek az egészség elékát, amelyet inkább társadalmi értékek határoznak
résén túlra mutatnak. Röviden, az engedélyezett és a
meg, semmint a normális mûködésnek valamifajta
megengedhetetlen közötti határvonalat nem lehet a
objektívan megadott szabványa.
gyógyászati és az eugenetikai közötti különbségre teÚgy látszik, igazolást nyer Agar állítása, mely szekintve meghúzni, érvel Agar, mivel ez a határvonal
rint akik különbséget akarnak tenni a genetikai beatúlságosan elmosódott (173–174).
vatkozások megengedhetô és megengedhetetlen forAgar itt Philip Kitcher kritikáját hozza fel a betegmái között, ebben nem támaszkodhatnak a gyógyáségek „objektivista” felfogásáról – egy olyan felfogásszati és eugenetikai közötti határvonalra. Ezért, bárról, amely a „normális és meghibásodott mûködésre”
mit is szeretnénk gondolni errôl, nem létezik ilyen
összpontosít. Kitcher amellett érvel, hogy azok a
határvonal. Buchanan és szerzôtársai egyetértenek ez„próbálkozások, amelyek a betegség objektív – azaz
zel, bár némileg vonakodva.24 Habermas viszont tiltaértékmentes – fogalmát kívánták
kozik mindkét következtetés ellen.
megalkotni”, vagy kudarcot vallottak MIVEL HELYESELJÜK AZ Mielôtt azonban ezzel az érvvel fogvagy hasznavehetetlennek bizonyul- EMBEREK MEGVÁLTOZ- lalkoznánk, még egy lépést meg kell
tak. Egyrészrôl kudarcot vallanak, ha TATÁSÁT A KÖRNYEZET tennünk: meg kell vizsgálnunk, hoa „normális mûködésrôl” kiderül, MEGVÁLTOZTATÁSÁN gyan gondolkodik Agar a megengedhogy az a társadalmi értékrendszer KERESZTÜL, HELYE KELL hetô genetikai beavatkozás határaifüggvénye: „Ha a normális mûködés LEGYEN MINDKÉT TÍPU- nak liberális alapon történô meghúzáegyszerûen azt teszi lehetôvé, hogy az SÚ „PRÓBÁLKOZÁSNAK”, sáról. Amint az kiderül, Habermas
emberek úgy viselkedjenek és tevé- BÁR BIZONYOS HATÁ- egyetért vele, és tulajdonképpen köROKON BELÜL.
kenykedjenek, ami egybeesik a társaveti is Agar megközelítését ebben a
dalmilag értékes tevékenység normákérdésben; de Habermas úgy gondolival, akkor a feladatkörökön keresztül csak a konstja, Agar nem megy eléggé messzire elemzésében.
ruktivizmushoz juthatunk vissza”, azaz ahhoz az elvMiután elvetette az „emberek formálásának két hahez, mely szerint ami rendellenességnek számít, az
gyományos felfogását”, Agar azt állítja, hogy „az eumaga is visszatükrözi a társadalmi értékeket.23 Másgenetika és az oktatás liberális egymás mellé rende-
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lése alkalmasabb útmutatást képes nyújtani a leendô
szülôk genetikai tökéletesítést célzó törekvéseihez”.
Az elképzelés a következô: „amikor valaki mellé oktatási forrásokat rendelünk, nem pusztán a betegség
elkerülésére törekszünk, hanem inkább az adott személy egészségével, jólétével és életminôségével törôdünk. Ugyanígy kellene lennie a géntechnológia
nyújtotta javakkal is” (174). Ez az elképzelés elsôre
kevés útmutatást látszik nyújtani, de rövidesen a kivezetô út is képbe kerül. Egy liberális államban minden állampolgárnak joga van kialakítani saját élettervét. Agar szerint a „teljesítôképesség javítása nem
játszhat kiemelt szerepet az életlehetôségek széles
skálájában, és csak másodlagos fontosságú lehet bármely adott élettervben” (176). Más szavakkal: javaslatot tesz egy John Rawls-inspirálta „maximum-minimum megszorításra a teljesítménynövelésben”: „A
géntechnológia jótéteményeit egy adott személy vonatkozásában úgy kell megállapítani, hogy az képes
legyen bármely életterv kilátásainak javítására – különös tekintettel a legrosszabb, terven kívüli életlehetôségre –, ami alatt azt az élettervet értjük, amelyet
a szülôk a legkevésbé tartanak kívánatosnak a gyermek számára” (178),25 mivel „a cél az, hogy a leendô
személyt olyan tulajdonságokkal lássák el, hogy az alkalmassá tegye rá, bármilyen életformát is választ”
(179). Az engedélyezhetô genetikai beavatkozások
így azok lesznek, amelyek képesek „bármely életterv
kilátásainak javítására”, a nem engedélyezhetôk pedig azok, amelyek indokolatlanul korlátozzák az adott
személy választási szabadságát életformáját illetôen.
Itt két fontos állítás is található a háttérben. Az elsô, hogy jelentôs különbség van „egyrészt a génektôl
a képességekig, másrészt a génektôl az élettervekig
vezetô okozati láncok között” (176). Annak képessége, hogy meghatározzuk egy személy képességeit,
nem terjed ki céljainak meghatározására. Az mindazonáltal igaz, hogy „a képességek hatással vannak az
élettervekre”, mint amikor olyan természetes adottságunk fejlesztésébe fogunk, amelyrôl tudjuk, hogy
rendelkezünk vele; de ebben sokféle más tényezô és
megfontolás is szerepet játszhat (177). Végeredményben egy életforma választása pszichológiailag
közvetített. Ennek megfelelôen ebben az egyenletben a környezetnek legalább akkora szerepe van,
mint a genetikai felépítésnek; ami ennél többet számít, az eldöntetlen kérdés. Bármi történjék is, váljék
a képességek megtervezésére való képességünk még
a tudósok (vagy bioetikusok) legvadabb álmainál is
hatékonyabbá, egy gyermek élettervének – azaz
hosszú távú szándékainak, vágyainak – genetikai
szinten történô meghatározása még a legambiciózusabb szülôk hatáskörén is túlmutat. Agar a következôkben azt állítja, hogy a géntechnológiával történô
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teljesítménynövelés némely vívmánya „inkább a tervek szélesebb skáláját támogatja”, míg mások „tervspecifikusak” lesznek (179). Ahogy egy korábbi tanulmányában írja: „Kétféle változtatást tudunk végezni. Képesek vagyunk javítani egy személy képességeit, amivel kitágítjuk számára életlehetôségeit.
Ebben az esetben felsorolhatjuk az összes erkölcsileg
elfogadható emberi célt, és olyan képességek elérését célozhatjuk meg, amelyek használata nem rekeszti ki [elôre] a többit. [...] Van egy másfajta, kifinomultabb beavatkozás is. Ez ahelyett, hogy nagy általánosságban tökéletesítene úgy, hogy elôre ne zárjon ki
semmit, inkább nyers képességek olyan készletével
ruházza fel az adott személyt, amelyek bizonyos célokra vannak optimalizálva.”26
Ami vitatható ezekben a tervspecifikus képességeknek a kifejlesztésében, az Agar szerint az, hogy
korlátozzák „a leendô utód szabadságát” (181). A veszély abban rejlik, hogy elôfordulhat az „élettervek és
a képességek rossz párosítása is”, ami egy olyan lehetôség, amelyet soha nem lehet teljesen kiiktatni, mivel adva van „az adott személy céljai, illetve képességei – amelyeket géntechnológiával módosítani lehet
– közötti különbség”.27 Ha ez így van, a gyermek úgy
nôhet fel, hogy olyan életet kényszerítettek rá,
amelyhez nem vonzódik, vagy hogy olyan életformát
szántak neki, amelyet valaki más választott.28 Agar
természetesen azt is felteszi, hogy a gyakorlatban képesek leszünk különbséget tenni a „kétféle változtatás”, a megengedhetô és a megengedhetetlen között.
Talán okosan teszi, de feltûnôen kevés példát hoz fel
arra, ami kiállja ezt a próbát. Korábbi írásában a tökéletesített intelligenciát és a fizikai élénkséget említi
mint „világosan és kultúráktól függetlenül kívánatos”
erényeket.29 A Liberális eugenetikában az influenzával
szemben tanúsított rezisztenciát hozza fel (bár a
védôoltásokat inkább megelôzési formának, semmint
tökéletesítésnek kellene tekintenünk30), de Howard
Gardner elméletének fényében aggodalmának ad
hangot a többszörös és valószínûsíthetôen egymással
összeütközésbe kerülô intelligenciákkal kapcsolatban
– mint amilyen például a zenei, amely szembekerülhet a matematikai vagy a társadalmi intelligenciával
(179–180).
Buchanan – és mások is, akik nagyon hasonló eseteket vonultatnak fel31 – úgy véli, hogy „egy számottevô növekedés az átlagos emberi lények
emlékezôképességében egyben általános elônyt is jelentene, amennyiben javítaná az emberek képességeit, gyakorlatilag bármilyen életformát is válasszanak”.32 Dena S. Davis visszahoz minket a jelenbe, az
ellen érvelve, hogy a szülôknek megengedjék, hogy
szándékosan süket gyermeket hozzanak a világra: egy
ilyen döntés, írja, örökre bebörtönözné a gyermeket
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„emberek egy szûk csoportjába és az életpályájának
választása is erôsen korlátozott lenne”, ezért „drámaian leszûkítené a születendô gyermek önrendelkezését”.33 Davis azt is felteszi, még ennél is provokatívabb módon, hogy „a születendô gyermek nemének
kiválasztása is ártalmas lehet, amennyiben korlátozza
a nyitott jövôhöz való jogát”, ami alatt „a gyermek jövôbeli képességét” érti, „amellyel saját döntései szerint választhatna az életmódok különféle változatai
között”.34 A kérdés, amelyet fel kell tenni, hogy vajon „azoknak a szülôknek, akik maguk választják ki
gyermekük nemét, eleve nemhez kötôdô elvárásaik
lesznek-e”, ami „áttételesen korlátozná a gyermek
személyes kibontakozását”.35

MÁSODLAGOS
MEGFONTOLÁSOK
Térjünk vissza Habermashoz. Csakúgy, mint Agar (illetve Buchanan és Davis), Habermas is úgy véli, hogy
„a leendô utód szabadságának” korlátoznia kell a szülôi szabadságot.36 Mindezen gondolkodók számára
egy olyan eugenetikai program, amely nem venné figyelembe a gyermekek „megelôlegezett jogait”, antiliberálisnak bizonyulna. Egy ilyen programmal való szembenállás során a liberális állam jogosan korlátozná a szülôk döntési hatáskörét. Habermas szavaival: a „kívánatos hajlamok és vonások eugenetikai
programozása [...] morálisan kifogásolhatóvá válik,
amint egy bizonyos életformára korlátozná az érintett
személyt, vagy korlátozná a szabadságát abban, hogy
saját életformát válasszon” (105/61). Ugyanakkor
Habermas szerint egy liberális eugenetika védelmezôi, még ha így szabályoznák is, nem mérnék fel
megfelelôen a saját élet választásának feltételeit.
Ezen a ponton Habermas szembe is fordul Agarral,
Buchanannal és másokkal, amikor azt mondja, hogy
„csak a természetes fejlôdés biztosítja számunkra,
hogy saját életünk szerzôjeként gondolhassuk magunkra” (77/42). Másképp fogalmazva: feltevése szerint genetikai felépítésünk esetlegessége – azaz a
tény, hogy „létrehozása” senki irányítása alatt nem
állt, ami igaz a megszokott in utero megtermékenyítés
esetére, és nem kell másképp lennie az in vitro megtermékenyítéskor sem – szükséges ahhoz, hogy autonóm lényként tekinthessünk magunkra. Ezek a legutóbbi mondatok már önmagukban is hosszabb magyarázatot igényelnek. Elsôként azt kell figyelembe
vennünk, hogy Habermas érve elméleti jellegû, és
szükségszerûen az. Mivel egyelôre még nem lehetséges megtervezni egy ember genetikai felépítését, és
ha valaha is az lesz, még nem tudható, pszichikailag
hogyan érintené az adott személyt, ha tudomására
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jutna, hogy nem pusztán világra, de létre is hozták,
sôt, elôre megtervezték.
Agar a következôket mondja errôl a kérdésrôl:
„Sokan problematikusnak találhatják azt az elképzelésemet, mely szerint a szándékaimat kialakító mûködések mögött egy másik személy szándékai állhatnak. Számomra nem látszik nagy különbség a között,
ha egy adott pszichológiai vonás, legyen az jó vagy
rossz, a genotípusomat kialakító szülôi ivarsejtek génjeinek véletlenszerû zsonglôrmutatványának vagy
egy másik személy közbeavatkozásának eredménye.
A második esetben vádolhatok valakit, de ez nem
hoz létre olyan körülményt, amely jobbá vagy
rosszabbá teszi az állapotom.”37 Ennél kétségkívül
többet is el lehet mondani. Vajon az egyetlen elképzelhetô „különbség” az, hogy a sorsa által feldühített,
genetikailag megtervezett személy, eltérôen Shakespeare III. Richárdjától, már nem pusztán a „képmutató Természetnek” mondhatja el panaszát?
Ezzel szemben Ronald Dworkin véleménye az,
hogy „genetikai identitásunk [...] a természet felelôssége volt, nem a miénk”, és hogy a genetikai felépítésünk feletti irányítás „bármilyen lényeges részének
átirányítása saját felelôsségi körünkbe hagyományos
erkölcsiségünk nagy részét destabilizálná”.39 Dworkin
ugyanakkor nem nagyon foglalkozik azzal, hogyan
hat egy személyre genetikai programozásának tudata,
míg Habermas igen.39 Habermas kérdése az, hogy az
ilyenfajta programozás aláásná-e „a bennünket saját
életét irányító személyként ábrázoló önképünket”
(55/29). Hipotetikusan felteszi, hogy ez lehetséges, és
úgy mutatja be tanulmányát, mint „némely nehezen
kibogozható meglátást világosabbá tevô kísérletet”
(44/22). Továbbá, szemben Agarral, Habermas érvel
is „meglátásainak” védelmében. Tehát, bár érvelése
hipotetikus, nem alaptalan. Értékeléséhez képzelôerôre van szükség, de nem olyan sokra, hogy „pusztán spekulatívként” vessük el.40

A LIBERÁLIS EUGENETIKA
ELLEN
Habermas véleménye öt lényeges ponton különbözik
angolszász párbeszédpartnereiétôl.
1. A test fenomenológiája. Szemben az angolszász
filozófia nagy részével, amely, egyik jeles mûvelôjének szavaival élve, „idônként egy olyan folyamatos
összeesküvésnek tûnik, amely megpróbálja elkendôzni azt a tényt, hogy az embereknek testük is
van”,41 Habermas figyelmet fordít „testiségünkre”.42
Helmuth Plessner kategóriáira és a fejlôdéspszichológia kutatásaira támaszkodva Habermas megállapítja, hogy „valaki csak annyiban birtokolja a tes-

SZEMLE / 189

tét, amennyiben ô maga ez a test, amelyben megvaszonyát a saját testéhez? Talán nem is lehet errôl sok
lósítja az életét” (89/50). Plessner fogalmaival: egymindent mondani, talán minden további nélkül úgy
szerre létezünk testben és testként.
él majd, ahogy kedve tartja, anélkül,
Ez a kétféle tapasztalat szükségsze- KÉPZELJÜK EL, HOGYAN hogy visszatekintene, és arról kezderû hatással van ránk. A testem egy- BEFOLYÁSOLJA EGY SZE- ne gondolkodni, mi lehetett volna –
szerre a környezetemben található MÉLY GENETIKAI FELÉPÍ- vagy a szülei szempontjából nézve,
„minden dolog abszolút viszonyítási TÉSÉNEK SZÜLETÉSE ELÔTTI mivé kellett volna válnia. Végeredpontja” és egy dolog a többi között, MÓDOSÍTÁSA AZT, „AMIT ményben genetikai felépítése nem
amelyben titokzatos módon tartóz- M A G Á T Ó L É R T E T Ô - határozza meg, hogy egy bizonyos
kodom, miközben valahogy felette D Ô NEK VESZÜNK: HOGY módon kell élnie vagy hogy nem leés vele szemben is állok.43 Röviden, TESTKÉNT LÉTEZÜNK ÉS het sikeres más, elôre nem látott teaz ember fizikai létébôl adódik szá- BIZONYOS ÉRTELEMBEN A rületeken. A környezeti tényezôk
TESTÜNK »VAGYUNK«.
mára a testként létezésnek és a test
fontosságára való tekintettel az is elbirtoklásának dualitása. A test birtokképzelhetô, hogy semmilyen kiugró
lását az életünk során, és élettörténeteinkbôl szárképességet nem fog mutatni a matematikában vagy a
maztatjuk. A testként létezés tapasztalata ezzel
zenében! De a szüleinek nyilvánvalóan voltak elvászemben elsôdleges. A gyermekkor korai stádiumai
rásaik vele kapcsolatban. Még Robertson is elismeri,
után még csak bizonytalanul birtokoljuk azt a testet,
hogy „a szülôknek lehetnek valószínûtlen elvárásaik
amelyek valójában vagyunk. A testnek, amelyben
az ôket tökéletesíteni próbáló erôfeszítéseik eredmé„lakozunk” és amellyel általában azt teszünk, amit
nyeként születô gyermekeikkel kapcsolatban”.
akarunk, idônként mintha meglenne a saját akarata.
Ugyanakkor, nem túlságosan meggyôzô módon, reAhogy Plessner megjegyzi, „csak valami szokatlan
ménykedik abban, hogy „a szakemberekkel való
tevékenységre kell megpróbálnunk rávenni a testünkonzultáció és a megfelelô elôkészítés minimalizálni
ket, hogy problémákat okozzon nekünk, mint példáfogja” a veszélyeket.45 Ezzel a segítséggel a szülôk,
44
ul amikor a gyermekek járni tanulnak”.
akik „szeretetbôl és a gyermek iránt érzett felelôsségHabermas azt kéri tôlünk, képzeljük el, hogyan
tôl vezetve” a géntechnológiához folyamodtak, megbefolyásolja egy személy genetikai felépítésének szütanulhatnák, hogyan hagyják majd a szóban forgó filetése elôtti módosítása azt, „amit magától értetôdôatalt, hogy ugyanolyan szabadon fedezze fel saját szenek veszünk: hogy testként létezünk és bizonyos érmélyiségét, mint bármelyik másik fiatal. De ez így
telemben a testünk »vagyunk«” (77/42). Másként foeddig borzasztóan negédes történet, és egyáltalán nem
galmazva, hogyan érintheti egy személynek a saját
biztos, hogy nem minden eset majd így is alakul.46
testéhez való viszonyát az a tény, hogy eugenetikaiA konfliktus, de legalábbis a csalódottság sokkal
lag programozták? Azt is felelhetnénk erre: egyáltalán
valószínûbb, mindenestre nem kevésbé valószínû.
sehogy. Mivel, ahogy Habermas elismeri, el tudjuk
Ezt a fajta történetet jobban is ismerjük – csak most
képzelni, hogy egy fiatal magáévá is teheti „az eredeitt egy különös csavarral bôvült. Jelen esetben a fiatal
tileg »idegen« szándékot”, amely szüleit vezérelte,
saját teste testesíti meg az elvárásokat, amelyek elôl
amikor beavatkoztak genetikai struktúrájába (105/61).
nem menekülhet. A szóban forgó fiatal szülei eggyel
Tételezzük fel, ahogy azt Habermas is teszi, hogy
még annál is tovább lépnek, mint a legambiciózusabb
egy fiatalembert „matematikai vagy zenei tehetségszülôk, akiket ma ismerhetünk. Már nem pusztán
re” programoztak. Ha a zene szeretetével nô fel, micsak gyermekük „fejébe” fogják elültetni elvárásailyen különbséget jelent majd számára, hogy ez a tekat, hanem génjein keresztül egyenesen a testébe, a
hetség, amelyet most kiaknázhat, valakinek a válaszlábujjától egészen a feje búbjáig. Mindenestre a szütása és nem a vakszerencse gyümölcse? (Mi megdöblôk ilyennek szándékozták ôket alkotni, bármi legyen
bennénk, ha a szüleink ma ezt mondanánk nekünk,
is a válasz az örökké eldöntetlen kérdésre, hogy
de képzeljünk el egy jövôt, ahol az eugenetikai progmennyire számítanak a gének. Most elképzelhetjük,
ramozást már szabályozták, és bevett gyakorlattá vált,
ahogy a teste szüntelen emlékezteti a fiatalt ezekre a
csakúgy, mint ma az IVF.) Ahogy Habermas megszülôi elvárásokra. Habermas szavaival: „Függetlenül
jegyzi, elvetni nem tudjuk „a disszonáns esetek lehetôattól, hogy a géntechnológia milyen messzire jut a leségét”, mivel a „saját és idegen szándékok harmoniendô személy tulajdonságainak, hajlamainak és kézálása” nem garantált – ezt az érvet Agarnál is megtapességeinek meghatározásában, »létrehozásának«
láljuk (106/61).
post factum szerzett ismerete saját magától történô elTalán a kérdéses fiatalember nem akar zongoidegenedést okozhat benne” (94/53).
raleckéket venni, mert nem akar zenei ôstehetség
A veszély abban áll, hogy majd esetleg „nem érzi
lenni. Ebben az esetben hogyan képzelhetnénk el viotthon magát” a saját testében, és így nem lesz egy-
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ségben önmagával (100/57). El tudjuk képzelni, hogy
a saját testébe börtönözve érezné magát, és azt is
olyan módon, ahogyan a filozófiai hagyomány sem
láthatta elôre? Érezheti-e idegennek a saját testét –
mintha az nem is a sajátja lenne? Ha valaki úgy érzi,
a testét elôállították vagy egyenesen gyártották, akkor neheztelhet majd a szüleire, hogy nem hagyták
egyszerûen megszületni, hanem készítették is ôt; de saját testére is neheztelhet, mint amely idegen szándékokat jelenít meg. Elképzelhetjük, amint azt mondja szüleinek: „Nem hagytátok, hogy valaha is saját
magam lehessek!”, ahelyett, hogy a megszokott fordulattal élne: „Nem hagyjátok, hogy önmagam legyek!” De ami még ennél is különösebb, hogy ezzel
a szokásos váddal is élhet – saját testével szemben,
mintha saját maga ellen fordulna. Ami azt illeti, ebben az esetben ez igaz is lenne. Vagy legalábbis
Habermas ennek elképzelésére kér minket. Nos,
ezek után elvethetnénk-e ezt az „érvet” – egy történet rövid összefoglalásának értelmében – mint „tisztán elméleti és spekulatív” elképzelést, vagy inkább
okot ad arra, hogy megálljunk és elgondolkodjunk
egy pillanatra? Amit a személyiségfejlôdés dinamikájáról tudunk, annak szerepelnie kell ebben az analízisben. „Testiségünket” is tovább kell gondolnunk,
pontosabban azt, hogy milyen szerepet játszik a testünk identitásunk kialakításában.
2. Az önrendelkezés mint teljesítmény. Ahogy azt
korábban megjegyeztem, Habermas felteszi a kérdést, hogy vajon egy személy, aki „a benne genetikailag rögzített szándékokkal nem ért egyet”, szabadnak érezné-e magát; Habermas fogalmaival: vajon saját élete szerzôjének, illetve „autonóm módon cselekvô személynek” vallhatná-e magát (108, 49/62, 25).
Agar és Buchanan azt állítja, hogy egy ilyen személy
egy olyan életformába zárva érezné magát, amelyre ô
maga nem vágyott,47 de Habermas mintha ennél többet szeretne mondani. A legközelebb akkor kerülünk
ahhoz, amit Habermas gondol, ha megvizsgálunk
egy, a gondolatmenetével szemben gyakran felhozott
érvet. Ezen ellenvetés szerint az az érv, hogy „például a zenei tehetség vagy az atlétikai ügyesség genetikai tökéletesítése bizonyos meghatározott választások felé irányítja a gyermekeket, és ezért a megtervezett utódok soha nem lehetnek szabadok” – „az autonómia érve” – azon a téves feltételezésen alapul,
mely szerint „az ôt megtervezô szülô hiányában a
gyermekek teljesen szabadok tulajdonságaik megválasztásában. De valójában senki sem választhatja meg
genetikai örökségét.”48 Ehelyett „irányításunk, sôt
képzelôerônk felett álló események következtében
vagyunk azok, akik vagyunk”, „olyan folyamatok által, amelyek zigóta korunkig és megszámlálhatatlan
molekuláris körülményig nyúlnak vissza”.49
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Vajon mi késztethet bennünket arra, hogy azt gondoljuk, hogy egy „megtervezett gyermeknek”, még
ha „genetikailag meghatározott esélyekkel”
születetett is, több gondot fog okozni az, hogy szabadnak érzi-e magát, mint egy másik gyermeknek az,
hogy magasabb vagy alacsonyabb szeretett volna lenni vagy más testfelépítéssel szeretett volna rendelkezni, vagy akár az, hogy inkább lány és nem fiú szeretett volna lenni – de akinek a genetikai felépítése
szerencse és nem tervezés kérdése volt? Ahhoz, hogy
megválaszolhassuk ezt az ellenvetést, elôbb el kell
gondolkodnunk arról, mit is értünk az alatt, ha azt
mondjuk valakirôl, hogy „szabad” vagy „autonóm”.
Félretehetjük a kérdést, hogy minden cselekedetünket megelôzik-e okságilag elégséges feltételek – a
„szabad akarat kérdésének” egyik interpretációja –
vagy ehelyett megvizsgálhatjuk, milyen elégséges
feltételeknek kell egy cselekedetnek teljesülnie ahhoz, hogy szabadnak számítson a szó hétköznapi értelmében. Mindezt azért, mivel ez az a kérdés, amely
a háttérben áll, amikor megkérdezzük, hogy „a benne genetikailag rögzített szándékokkal egyet nem értô személy” szabadnak érezhetné-e magát. Kitcher
sok mai filozófus nevében beszél, amikor azt mondja, hogy ami az emberi szabadság szempontjából döntônek számít, az az, hogy „céljaink, eszméink, terveink és szándékaink legyenek cselekedeteink forrásai”. Más szavakkal: egy cselekedetet jogosan hívunk
szabadnak, ha azt a vágyat fejezi ki, amely összhangban van a magunkról alkotott képpel és azzal az általános elképzeléssel, hogy hogyan akarjuk élni az életünket – nem pusztán azt, hogyan akarunk cselekedni az adott pillanatban, hanem hogy hogyan és kik
akarunk lenni egy általánosabb értelemben.
Nem minden olyan cselekedetünk számít szabadnak, amely kifejezi valamely vágyunkat: a függôségben szenvedôk vágyaiknak engedelmeskedve cselekszenek, de nem állítjuk, hogy szabadon cselekszenek.
Ellenben „a szabad lét kifejezi, hogy kik is vagyunk”
és lehetôvé teszi, hogy úgy cselekedjünk, hogy az
összhangban legyen az önképünkkel.50 A szabadságot
itt mint autonómiát értelmezik. Az én olvasatomban
Habermas elképzelése az, hogy „a benne genetikailag rögzített szándékokkal egyet nem értô személy”
– drámaibban fogalmazva: egy olyan testbe bebörtönzött személy, amely folyamatosan a vele szemben támasztott idegen elvárásokra emlékezteti – meg lehet
fosztva attól, hogy olyan önképe vagy „céljai, eszméi,
tervei és szándékai” legyenek, amelyeket sajátjaiként
ismerhetne fel. Ha ebben ilyen mértékben gátolnák
– ha az arról alkotott képe, hogy ki is ô vagy ki akar
lenni valójában, helyzetébôl adódóan csak zavaros
képzetként jelenhetne meg, ami nagyon is elképzelhetô –, akkor nem érezhetné magát szabadnak, mivel
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nem lehetne egész életére szóló terve, amelyhez cselekedeteit igazíthatná. Röviden: azon képzetének hiánya miatt, hogy ki is akar ô lenni valójában, az arra
való szabadsággal sem rendelkezhetne, amely összhangban lenne az önmagáról alkotott képével.
Visszatérve az eredeti ellenvetéshez: a különbség
egy ilyen és egy eugenetikailag érintetlen személy
között, aki ugyancsak elégedetlen bizonyos adottságaival, az lenne, hogy a második személynek soha
nem kellene saját fizikai valójában megtestesült idegen szándékokkal viaskodnia. Ha lány szeretne lenni, teste nyilvánvalóan akadályt jelentene; de teste
ekkor sem jelenítené meg számára más emberek
szándékait. (Viszont az is érdekes kérdéseket vetne
fel, ha a nemét a szülei választották volna ki. Ha a nemét „megtervezték” volna, az még nehezebbé tenné
a helyzetet.51) Azt az ellenvetést, hogy egyikünk sem
„szabad” genetikai örökségének megválasztásában, el
kell fogadnunk. Ugyanakkor ez az ellenvetés irreleváns Habermas szempontjából, aki szerint „az autonómia [...] a véges lények számára kétes vívmány”, és
valószínûleg még inkább az lehet az eugenetikailag
programozott emberek számára (63/34).52 Az önrendelkezés és a szabadság önmagukban is „kétes vívmányokká” váltak már manapság is, példának okáért
a nemüket megváltoztató emberek számára. Habermas azt kéri, hogy képzeljük el, milyen kétséges lenne ez a vívmány annak az embernek a számára, akit
a szülei úgy módosítottak, hogy életének ilyen vagy
olyan iránya járt a fejükben. Habermas szavaival: „azzal, hogy másvalaki életének társszerzôjévé válik, a tervezô betolakszik a másik autonómiájának tudatába,
mintha ô is azon belül lenne, és ezzel veszélybe is sodorja azt” (136/81). Talán filozófiailag az a legérdekesebb állítás Habermas szövegében, hogy kapcsolat áll
fenn genetikai felépítésünk esetlegessége és „szabadságunk tudata” között (104/60).
A tudatunkban lévô, önmagunkról mint szabad
lényrôl alkotott kép Habermas szerint megköveteli,
hogy legyen „egy olyan viszonyítási pontunk, amely
a hagyomány és azon interakciók mögé tud hatolni,
amelyek alakulásunk folyamatait alkotják”, amelyben
a személyes identitás formálódik (103/59). Más szóval: ahhoz hogy szabadnak érezhessünk magunkat,
többnek kell éreznünk magunkat, mint szocializációnk puszta termékének, olyannak, ami meghaladja
ennek határait. (Jegyezzük meg, hogy ez egy szükséges, nem pedig elégséges feltétel.) Eddig a pontig
testi létünk természetessége – az a tény, hogy a természet által vagyunk, ami nem áll más ellenôrzés
alatt – Habermas számára kulcsfontosságú tényezô.
Ahhoz, hogy szabad lényként gondolhassuk el magunkat, a mások irányítása alatt nem álló „természetes sors”, „a múltunk elôtti múlt” hordozóiként kell
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tudnunk elképzelni magunkat (104/60).53 Ezt a „természetes sorsot” a testünk jeleníti meg számunkra.
Ez a tétel további kidolgozásra szorul – vajon Oidipuszt „múltja elôtti múltja” nem béklyózta-e meg? –,
de talán támogatást kaphat Joel Feinbergnek az általa „önmeghatározási körnek” nevezett jelenségrôl való elmélkedéseihez.54 Vegyük figyelembe azt a különös tényt is, hogy Ágoston életének (pontosabban
megtérésének) történetét a születése elôtti idôszakkal kezdi.55
3. Sorsváltozatok. Szemben angolszász vitapartnereivel, Habermas megvédi az (Agar szavaival) „az
embereknek környezetük, illetve génjeik megváltoztatásával való fejlesztése közötti különbségtételt”.
Ahogy azt már láttuk, Agar fenntartja, hogy „nincs erkölcsi értelemben vett különbség az eugenetikával és
az embereknek a környezetükön végzett számos változtatással elért tökéletesítése között”, amely állítás
szerinte „támogatásra talál a géneknek és a környezetnek a fejlôdésben betöltött párhuzamos szerepérôl
alkotott modern felfogásban” (172, 173). Robertson,
Buchanan és szerzôtársai, másokkal együtt, egyetértenek ezzel. Habermasnak az erre adott válasza a következôképpen foglalható össze: „a különbözô »dolgokon« [...] mûködô eszközök néha ugyanahhoz a
végeredményhez vezetnek, ami változtathat az értékelésen.”56 Míg a környezeten végzett változtatások
a fenotípusra hatnak, addig a születés elôtti genetikai
módosítások természetesen a genotípusra.57 Ha így
fogalmazzuk meg Habermas válaszát, az félrevezetô
is lehet, mivel Habermas is tisztában van vele, milyen
jelentôsége van a környezeti tényezôknek a genotípus érvényesülésében. Számára az a fontos kérdés,
hogy „teljesen különbözô szabadságot jelent, amit a
szocializációnk esetlegességeibôl összeálló sorsban tapasztalunk, attól, ami génállományunk születésünk
elôtt tervezett elôállításából adódhat” (31/14). Míg az
lehetséges, hogy valaki neveltetésének „kritikai megközelítésével” éljen és felülvizsgálja szülei személyiségépítô kezdeményezései (különtanárok, táborok,
miegymás) mögött húzódó elvárásokat, addig „a szülôk [...] elôre programozott szándékai az egyoldalú és
megkérdôjelezhetetlen elvárások státuszával rendelkeznek” (108, 90/62, 51). Másként fogalmazva, bármennyire internalizálttá válnának is szüleink elvárásai számunkra – és kétségtelenül becsapnánk magunkat, ha azt gondolnánk, lehetséges fátylat borítani a
múltra –, csak úgy lehetne ôket felülvizsgálni, amit az
adott személy testébe születése elôtt beírt szándékok
elutasítanának.
Ezeket az elvárásokat nem lehet szemtôl szembe
kétségbevonni, és mindörökre szólnak, még akkor is,
ha a szülôk biztosítják gyermeküket arról, hogy szeretik ôt, függetlenül attól, milyen várakozásaik voltak
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vele kapcsolatban. Habermas számára „a természetes
ugyanakkor Habermas azt is állítja, hogy „a feltételeés a szocializációs sors erkölcsi szempontból is lényezett konszenzusra csak a mindenki által elutasított,
ges módon különbözik”, nevezetesen abban, hogy
megkérdôjelezhetetlenül súlyos rendellenességek
másként köt bennünket (106/1).58 Mivel ez az érv a
megelôzésének esetében” lehet hivatkozni (79/43).
„genetikai determinizmus – téves – premisszáin” alaEz az állítás is vitathatatlannak tûnik, bár néha közispul, Habermas szembehelyezkedik vele: „fôként a
merten nehéz meghatározni, mely rendelgenetikai beavatkozást vezérlô szándék számít”
lenességeket kell mindenképpen megelôzni, például
(108–109, 66. jegyzet/124, 54. jegyzet). Bizonyos eseaz öregségben való elhalálozás vagy éppen a születés
tekben kiderülhet, hogy, figyelembevéve a természeesetében. Habermas számára minden esetben az a léti tényezôk okozta viszontagságokat, valaki egyáltalán
nyeges, hogy az eugenetikai programozás számos, ha
nem élvezi azokat a tulajdonságokat, amelyeket
nem egyenesen a legtöbb esetében ezt a konszenzust
beléprogramoztak. Ugyanakkor ha a kérdéses szenem lehet jogosan feltételezni. Ebbôl pedig az követmély tudja, hogy „a beavatkozást [...] azzal a szándékkezik, hogy a gyógyászati célú és a tökéletesítô beakal vitték végbe, hogy egy adott genetikai program
vatkozások között nem csupán húzhatunk, hanem
fenotipikus öntôformájaként szolgáljon, és természehúznunk is kell határvonalat.
tesen feltéve, hogy az ehhez szükséges technológiák
5. Áldások és átkok. Az utolsó különbségtétel,
sikeresnek bizonyulnak”, a genetikai determinizmus
amelyet meg szeretnék vitatni, az, hogy Habermas
mértéke irreleváns. Az elvárások, amelyek az érintett
szerint sohasem lehet megalapozott az a feltételezészemélyben kifejlôdnének, így vagy úgy uralmuk alá
sünk, hogy egy leendô személy egyetértene egy euhajtanák.59
genetikai célkitûzéssel, kivéve a súlyos rendel4. A gyógyászat és az eugenetika. Agar szerint az
lenességek elkerülését (109/63). Ezentúl, szemben
engedélyezett és a nem megengedhetô genetikai beAgarral, Buchanannal és szerzôtársaival, Habermas azt
avatkozások közötti határvonal nem húzható meg
is tagadja, hogy legitim módon feltételezhetnénk,
egyértelmûen, mivel ez a határ elmosódik. Válaszul
hogy egy leendô személy akár még „képességeinek
Habermas elismeri, hogy a „gyógyászati beavatkozákiterjesztésével és alapvetô genetikai adottságainak masok – a rossz megelôzése – és a tökéletesítô beavatgasabb szintre emelésével” is egyetértene (145/85). A
kozások” közötti különbségtétel bizonyos esetekben
megfontolandó kérdés, hogy „vajon valaha is tudni
megkérdôjelezhetô lehet (mint például az oltások
fogjuk-e, hogy bármely természetes adottság kiterjeszesetében), de ellenveti, hogy „létezik olyan szabályoti-e a lehetôségeket, amelyekkel az adott személy sazási elképzelés, [...] amely egy ilyen határvonal megját élete alakításában élhet”. Ahogy a kérdést Haberhúzását tenné lehetôvé” (91, 149/51, 90). „Szabályomas felteszi: „Vajon a szülôk, akik csak a legjobbat
zási elképzelésen” a klinikai gyakorlat irányítását érakarják gyermeküknek, valóban elôre láthatják-e az
ti, és mint ilyet, a „gyógyítás logikájának” is nevezösszes körülményt [...] amelyben például a nagyszehetnénk. Ezt a célt azért nevezhetjük „elvinek”,
rû emlékezôtehetség vagy a magas intelligencia (bármert bár törekedni rá mindig szükséges, nem mindig
hogy is határozzuk meg) elônyösnek bizonyul?”
lehetséges érvényesíteni.
(141–142/85). Az ô szavaival folytatva: „A jó memória
Magyarázatul: Habermas szerint a klinikai szabágyakran, de nem mindig áldás. A felejtésre való képlyozási gyakorlat elve szerint csak az érintett személy
telenség pedig egyenesen átok lehet” (142/85).
egyetértésével lehet beavatkozást végezni – ez olyan
Az irodalom bôvelkedik a példákban. Felidézhetelv, amely kétségkívül érvényesnek tûnik az utóbbi
jük Heléna és udvartartásának esetét Homérosz
ötven évben tapasztalható trend féOdüsszeiájának negyedik énekébôl:
nyében, „amely az érintett személyek HABERMAS SZERINT SO- miután visszatér Trójából, Heléna
megfelelô tájékoztatás utáni belee- HASEM LEHET MEGA- különleges ajándéka udvartartásának
gyezésének szilárd és rendíthetetlen LAPOZOTT AZ A FELTÉ- egy olyan szer, amely súlyos feledéálláspontja felé mutat”.60 Ugyanakkor TELEZÉSÜNK, HOGY EGY kenységet okoz. Nekik már túl sok
nem minden esetben lehet biztosíta- LEENDÔ SZEMÉLY EGYET- mindenre kellett emlékezniük. A fini az érintett személy beleegyezését, ÉRTENE EGY EUGENETI- lozófia is szolgáltat példákat. Tételezpéldául számos gyógyászati beavatko- KAI CÉLKITÛZÉSSEL, KIVÉ- zük fel, hogy egy kiemelkedôen jó
zás esetében, mint amilyenek a szüle- VE A SÚLYOS RENDELLE- emlékezôtehetséggel megáldott szetés elôttiek, amelyeket viszont az NESSÉGEK ELKERÜLÉSÉT. mély túlságosan a múltban élne, és
érintett vagy leendô személlyel kötnem találná a helyét a gyorsan váltohetô „feltételezett konszenzus lehetôségére” kell
zó világban, hasonlóan ahhoz, ahogy Nietzsche féltetépíteni (79/43). Más szóval, feltételezni kell az érinte a késô XIX. századi németséget A történelem hasztett személy „virtuális egyetértését” (92/52). Emellett
náról és káráról írott 1874-es esszéjében. Habermas
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elismeri, hogy a kiemelkedô intelligencia „számos
helyzetben megjósolható elônyt jelent”, de megfontolásra ajánlja, hogy „a magas intelligencia
»fejhossznyi« elônye mihez vezet egy kompetitív társadalomban – például egy rendkívül tehetséges ember jellemformálódásában” (142/86). Valóban bízhatunk-e abban, hogy az ilyen – vagy más elképzelhetô
– körülmények közé került személy nem kezd el
„neheztelni” az ôt ért „áldásra”? Hogyan fog – teszi
fel a kérdést Habermas – „ez az ember boldogulni
képességeivel társadalmi kapcsolataiban”, ahol „azokat mások irigysége övezheti”? Egyértelmû-e, hogy a
magas intelligencia csakis adomány lehet, vagy „túlságosan is igénybe vesszük vele az emberi elme véges forrásait”, amikor úgy teszünk, mintha birtokunkban lenne „az az elôrejelzési képesség, amire szükségünk lenne ahhoz, hogy megmondhassuk a genetikai
beavatkozások következményeit egy másik ember
életének kontextusában” (148/90)? Habermas válasza
némi kétséget hagy maga után. De véleményem szerint most is, akárcsak az elôzôekben, lényegi kérdéseket vet fel, és a legkevesebb, hogy gondolkodásra
késztet bennünket. Akik nem értenek vele egyet,
meg kell indokolják, miért nem.

TOVÁBBI MEGFONTOLÁSRA
ÉRDEMES KÉRDÉSEK
Habermas könyve máris kritikus kérdéseket provokált. Ludwig Siep azt kérdezi, hogy „mi köze van a
beültetés elôtti diagnózisnak és az ôssejtkutatásnak a
pozitív eugenikához”, miközben azon gondolkodik,
vajon Habermasnak ebben a tekintetben is csak „gátszakadás típusú érvei” vannak-e.61 Habermas válasza,
hogy az emberi embriókból származó ôssejtek felhasználása és az embrióbeültetés elôtti genetikai diagnózis (PGD) elleni érve valójában az, hogy ezek a
liberális eugenetika „romlásba tartó útjára” visznek
bennünket.62 Ezt megismételve, Habermas fenntartja, hogy az emberi embriókból származó ôssejtek felhasználása és az embrióbeültetés elôtti genetikai diagnózis olyan hozzáállást alakítana ki az individualitást megelôzô emberi élethez, amely „a negatívtól a
pozitív eugenetika felé való elmozdulást támogatná”
(158/96). Különösen az emberi ôssejtkutatás „igényli
természeténél fogva az »embrionális sejtvonalhoz«
való instrumentalizáló hozzáállást, amely azt pusztán
egy tárgynak látja (»sejtvonal«, nem pedig embrió),
amelyet a mi érdekünkben használnak fel” (161/98).
A beültetés elôtti genetikai diagnózis, amennyiben a
célja az, hogy lehetôvé tegye a szülôk számára, hogy
a legjobb embriót válasszák ki, „már önmagában tökéletesítési szándékot árul el”, és így olyan mentalitást ho-

194 / SZEMLE

nosít meg, amely a liberális eugenetika egyik feltétele (159/97). Mindkét esetben „a fajok öninstrumentalizálásához” csatlakozunk (122/71).
Habermas érveinek ereje világos, de elemzésük
már csak egy másik írás tárgya lehetne. Zárásként
inkább az úgynevezett pozitív eugenetika elleni
érvéhez kapcsolódó kérdéssel foglalkoznék. Ahogy
azt korábban már láttuk, Habermas a pozitív eugenetika ellen érvel, attól tartva, hogy olyan embereket hoznak majd a világra, akiket megfosztanak attól – de legalábbis nagy akadályok elé állítanák abban –, hogy a saját életüket a jóról alkotott saját
képzetük szerint éljék. A kérdés az, mennyiben
különbözik Habermasnak a liberális, pozitív eugenetika elleni érve egy autoriter, „negatív” eugenetika melleti érvtôl; vagy, másként fogalmazva, vajon
a liberális eugenetika elleni érvét nem lehet-e bevetni, akár tisztán szándékai ellenére is, az autoriter eugenetika mellett, például megtiltva az anyáknak, hogy kihordhassák súlyosan sérült vagy rendellenesen fejlôdött magzataikat. Vajon nem lehetne úgy érvelni, hogy egy súlyosan sérült személy
meg lenne fosztva attól – de legalábbis nagy akadályok elé lenne állítva abban –, hogy a jó életrôl alkotott saját elképzelése szerint éljen? És hogy emiatt egy ilyen személyt nem lenne szabad a világra
hozni?63
Az erre az ellenvetésre adott megfelelô válasznak
szerintem három oldala van. Elôször is, az autoriter,
negatív eugenetika iránti ellenszenv még nem jelenti, hogy engedékenynek kell lennünk a liberális,
pozitív eugenetikával szemben. Még ha Habermas
érvei a liberális eugenetikával szemben felhasználhatók is az autoriter eugenetika mellett, attól még jó
okot szolgáltatnak arra, hogy óvatosak legyünk a liberális eugenetikával szemben. Ugyanakkor az sem
biztos, hogy Habermas érveit fel lehetne használni
ilyen módon, mivel komoly különbség látszik „a
benne genetikailag rögzített szándékokkal szembenálló” és egy súlyos születési rendellenességekkel élô személy között. A súlyosan sérült
személynek nem kell saját testébe kódolt idegen
szándékokkal viaskodnia, míg Habermas azt sugallja nekünk, hogy „a benne genetikailag rögzített
szándékokkal szembenálló” személynek igen. A súlyosan sérült személy ugyanúgy korlátozva lehet, de
az ô autonómiáját érô sérelem nem ugyanolyan lenne, mint egy eugenetikailag programozott emberé.
Idevág „az autonómiai érvre” adott korábbi válaszom is. Harmadszor és utoljára, egy súlyosan sérült
gyermeket megszületni hagyni – tegyük fel, hogy
minden elképzelhetôt megtettünk azért, hogy megelôzzük betegségeit – lényegesen különbözik attól,
hogy eugenetikailag beleavatkozunk egy embrió ge-
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netikai felépítésébe. Az elsô esetben egy ember
megszületéséért vagyunk felelôsek, a másodikban
az adott személy késôbbi állapotáért is. Figyelembe
véve azokat a kérdéseket, amelyeket ebben az írásban vitattam meg, mi indokolhatna egy ilyen kísérletet? Akárhogy is lesz, képzelôerônknek továbbképzésre van szüksége ahhoz, hogy felfoghassuk, mi
ennek a kérdésnek a valódi tétje.
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