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AZ EMBERI KÍSÉRLET
Az ember múltja arról tanúskodik, hogy az ember míndig kísérletezett. míndig

.alakította önmagát, mindig alakította környezetét. Másokat befolyásolt, amikor be
szélt, amikor másokat meg akart győzni. Hatással volt utódaira, amikor nevelte,
tanította őket. Az átalakított dolgok azonban az emberre vissza is hatottak. Az
.az ember, aki az élő és élettelen természetben egyaránt érvényesíteni akarta elgon
dolásait, környezetének átalakításakor magára is hatott. Abban a pillanatban, ami
kor barlangjának bejáratát eltorlaszolta , és ezzel viszonylag csökkentette a külső,

természeti veszélyeket: abban a pillanatban már igényei is kezdtek megváltozni.
Lakását birodalmának tekinthette, ha fázott, fűthetett benne. Hatalmának kife
jezését, vágyait falra festhette és talán biztosabban mozgott a vadászaton, ha az
otthoni festrnényén elejtett állatra gondolt. Színes földet és éles követ is keresett
már, hogy az elejtett állatot lerajzolja, a vadászat élményeit megörökítse, valahova
bevésse az elejtett állat jeiét. Ha társa meglátta otthonát, bizonyára hasonló meg
-szerzésén fáradozott azután, hasonló módon Igyekezett kifejezni mindent, amivel
létét biztosította.

A fantasztikus irodalomban megfestett jövő ugyanerről a környezetátalakító
törekvésről tanúskodik. A jövő megfestett képén az ember a maga által épített
hatalmas búrák alatt lakik, városi kényelemben. A hőmérsékletet, világosságot,
páratartalmat maga szabja meg, kívánsága szerint. A tér e lehatárolt darabjában
.minden hatásról előre tud, sőt maga irányítja azokat. Az ember vágya szerint
ragaszkodik egy olyan képhez, amelyben biztosítva látja kényelrnét, hatalmát, bol
-dogságát,

Annyi bizonyos, hogy az ember kezdettől fogva vállalt mlndig olyan utat is,
'amelyik számára kísérletí jellegű volt, amire leginkább a próba megnevezés illik.
'Tettei tehát jól bevált módszerek alkalmazásai és új módszerek kipróbálásai vol
tak. Egyedül gondolkozási készsége segítette az embert. Egy későbbi fejlődési fo
'kon azonban a segítőtárs irányítóvá lépett elő. Ettől kezdve azért vállalt bizonyos
utat, mert kikövetkeztette az ismert tényekből. hogy számára az lesz az ésszerű.

Ma az ember ésszerűen akarja kialakítani saját jövőjét, és erről nem is mond
'hat le emberléte miatt. Figyelembe kell azonban venni, hogy az ésszerű út szük
ségképpen jelent véletlen eseményeket mindaddig, amíg az ember teljes objek
tivízálása, teljes megértése be nem következik. Ez azonban csak kísérleti úton ér
hető el. Vagyis azt jelenti ez, hogy az ésszerű út a hiányos tervezési lehetőség

-míatt nem akart, pontosabban nem várt eseményeket tartalmaz.

Az ember esetében nem tudunk minden változást kiváltó okot megjelölni.
Ezért ha a kísérlet megtervezésekor figyelembe vett okokori kívül a kísérlet folya
mán figyelembe nem vett okok is hatnak, más eredményt kapunk, míntha az is
meretlen tényezők nem játszottak volna közre. Egy kísérleti beállításunk után te
hát lehet, hogy más eredményt is kapunk, ha most más ismeretlen tényezők szól
tak bele az eredmény kialakításába. Annál valószínűbb, hogy ugyanazt az ered
ményt kapjuk Ismétléskor. mínél kevesebb a figyelembe nem vett tényezők száma.
"Egy meghatározott problémával kapcsolatban véletlennek tekintjük azoknak a
befolyásoló tényezőknek az összességét, amelyeket nem vettünk figyelembe. Azért
nem vettük figyelembe, mert nem tudtuk azokat számításba venni, vagy mert lé
-nyegteleneknek tekintettük. Mivel egy problémában ritkán lehet az összes befolyá
soló tényezőket figyelembe venni, a véletlen a természeti és társadalmi jelenségek
gyakori komponense?". A véletlen tehát nem azt jelenti, hogy nincs oka a je
lenségnek. Minden jelenséget az okok bizonyos rendszere hoz létre. Azt jelenti

-ez számunkra, hogy az ésszerű út nem ad mindig biztos nyereséget, de az értelem
.számára így a legbiztosabb a nyereség.
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Egy jól megtervezett kémiai kísérletben akkor kapunk választ a tertnészetnek
feltett kérdésünkre, ha a kísérletí feltételeket biztosítottuk, a kísérletet helyesen
levezettük és kiértékeltük. Ha az emberiség önmagán végez nagyszabású kísérle
tet, akkor a kísérletet végző és akin a kísérletet végrehajtja, ugyanaz. Ilyen eset
ben a folyamat kézbentartásáról. irányításáról le kell mondani, ami az ember-

-esetében nem ésszerű. Ez tehát a kísérlet kiterjesztésének elvi határa. Ez a nehéz
ség nem jelentkezik azonban egy kisebb csoport vagy az egyes ember esetében.
Tehát ilyen eseteket kell fölhasználni, ilyen kísérleteket lehet végezni, ha az em
ber további megismerése a célunk. Önmagunkat sohasem tudtuk olyan biztosan
kezelni, mint egyes esetekben az élettelen világ tárgyaival megtettük. Az ember
objektivizálása, teljes megismerése még távol van.

Ez az elméleti alap arra mutat rá, hogy lehetnek jogos kudarcok is. A kudarc
azonban az emberi közösségben meghatározott hatáskörén nem léphet túl [ogosan,
Ezért. váltotta ki a közvélemény tiltakozását a Contergan-katasztrófa.

Az emberi kísérletet kétféleképpen lehet értelmezni. Az első értelme azt fog-
lalja magában, hogy az ember végzi a kísérletet, a második értelme szerint őrajta

megy végbe a kísérlet. Mínthogy az ember változó, a külvílág felé nyitott, egy fej
lődési folyamat része, nem tekinthető változatlannak. Ezért míndenfajta ráhatás
végső soron kísérleti jellegű. Hiszen a változása teljes objektívízálása ellen dol
gozik. Szerencsére a változás sebessége nem túl nagy. A változás okai sokrétűek.

Ezek között szerepel az, hogy az egyik ember hat a másikra, egyik csoport hat a
másikra ... Ezeket a folyamatokat elindítani, ezeket a hatásokat okozni: míndezt,
ez a szó foglalja össze - manipulálni.

A szó először negatív értelemben szerepelt. 1864-ben CarZ-yZe a választások jog
talan befolyásolásának megjelölésére használta. De emellett megtaláljuk -- a szö
más jelentését is. Jelentette valaminek a megmunkálását, az orvosi gyógyító gya
korlatot, fémek kinyerését'. Nagyon leegyszerűsítenénk a szö mai gazdag jelenté
sét, ha egy orvosi operáció modelljével világítanánk meg. Akkor ugyanis a cél
eléréséhez csak az eszközöket kell előteremteni, anélkül, hogy azok hasznossága
a közös jót munkálná, hiszen a közösséget ismeretlenül tekintik tárgynak. Egy
orvosi műtét a beteg érdekében jól körülhatárolt körűlmények között, előzetes kí
sérletí megbizonyosodás után tekinti tárgynak az embert valamilyen szempontból
Az operációs modell azért nem fogadható el, mert teljesen tárgynak tekinti az
embert.

Az embernek vállalnia kell saját jövőjét. Ezzel a vállalással már előre

lehet nézni, tervezni lehet. Az ember önmaga lehetőségeit tudományos intézetek
ben próbálja fölmérni, ezért hoz létre futurológiai intézeteket. Weizsacke1', a starn
bergt Max Planck Intézet megalapítója ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: "Hogy
miért alapitottam meg ezt az intézetet életfeltételeink tanulmányozására? Igy vála
szolok, Ezt nem azért tettem, meri kedvelem, mint a filozófiát, hanem azért, mert
kötelességemnek éreztem. Más szóval úgy hiszem, hogy a mí világunkat a tudo
mány olyan radikális formában alakítja át, hogy magának a tudománynak kell
foglalkoznia ezzel a változással. És ennek a kutatásnak a szolgálatában áll ez az
intézet.Ha A jelen helyzetben reálisan szeretnénk tudni, hogy mire vagyunk képe
sek, mílyen utak nyílnak meg előttünk. Szeretnénk, ha jövőnk a legkedvezőbben

alakulna számunkra és nem mondunk le róla, hogy azt mí magunk alakítsuk ki.
Manipulálni akarjuk mindazt, ami velünk kapcsolatban van vagy lehet. Eközben
pedig állandóan visszahat ránk környezetünk, pl. egy orvosság, egy reklám, egy
városi mílíő által.

A manipulálást tárgya szerint két nagy csoportra oszthatjuk. Az első csoportot
azok a hatások képezik, amelyekkel az ember környezetét akarja megváltoztatní,
hogy neki jobb legyen. Ebben a munkában az embernek még sokat kelJ tanulnia
az ökológíától, a környezettantól, amelyik tudományág világos összefüggést rnu
tat fel az élő szervezet és a környezet között, Szinte el kell lesnie, hogyan hozható
összhangba az élőlény környezetével, nehogy annak erői megsemmisítsék. A mani-
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puláció másik nagy csoportját az emberen végbevihető változtatások alkotják,
létbeszólításának első pillanatától egészen haláláig, sőt azon túl testi mívoltának
vizsgálatát is ide sorolhatjuk bizonyos szempontból.

Alétbeszólítás manipulációját a mai általános gyakorlat alapján így foglal
hatjuk össze: átmenet a termékenység biológiai modelljétől egy ökonomikus mo
dellhez. Az ökonomikus szó azt jelöli, hogy a maga szempontjából gazdaságosnak
ítélt· módon közelíti meg az ember a kérdést. Azt jelenti, hogy az ember nem
azt tartja fontosabbnak, hogy sokan legyünk, hanem azt, hogy akik vagyunk, jól
éljünk. Arra hivatkozunk, hogya Föld kicsi, a táplálék kevés és fontosabb a mi
nőség, mínt a mennyíség, Ez a felfogás új, következményeiben sokoldalú, kocká
zatban gazdag emberi kísérlet kiindulópontja. Minthogy sokan választják ezt az
utat a gyakorlatban, ezért a homo contracipiens variáció elnevezést használni nem
teljesen jogtalan. A jövő azonban még további lehetőségeket hord magában.

Az egészség megtartásra irányuló törekvések képezik az egyik legvitatottabb
témakört. Elég csak a szerv és szövetátültetések sokat olvasott eseteire gondolni,
márís több kérdés merül föl. A kérdés jogi oldala nem könnyű. De a megvaló
sítás is sok nehézségbe ütközik. Ha nem tudunk eleget a fehérjék természetéről,

hogyan alkalmazzuk hiányos tudásunkat? Mások azonban rögtön azzal érvelnek,
hogy hiányos tudásunk kíegészülését csak új kísérletektől remélhetjük. Amennyire
lehet, először állatokon végezve kísérletet, mégiscsak elő kell venni minden tu
dásunkat, hogy az emberen alkalmazzuk.

Ha sikerül az agyat életben tartani, akkor lesz igazán problémává a személyí
ség és a tudat. Egy ilyen különélő agy ugyanis csak a külvilággal vesztette el a
kontaktust. Egyébként valószínűleg éppúgy működik, mint a szervezet egészébe
ágyazva. Egy ilyen különélő agyban össze ván gyűjtve egy egész élet tartalma.
Ha ezt valakivel a véráram és az impulzusok útján kapcsolatba tudják hozni, ak
kor az illető részesedik az előbb még önálló agy, "tudat" élményeiből, legyen az
reális vagy elképzelt.

Az ember biológiad adottségaiért leginkább öröklési anyagai felelősek. Az örök
lött betegségek a genetikai állomány megváltoztatásával elméletileg kiiktathatók.
Gyakorlatalag csaknem teljesen a jövő feladatát képezik.

Specifikus vegyszerek által meghatározott agyi sej teket lehet izgatni. Ennek
továbbfejlesztett változata arra ad módot, hogy a kísérletező az állat által irányí
tott magatartásokat kiváltsa. Az ébrenlétet és az alvást már ma is bizonyos hatá
rok között irányítand lehet. Szellemi életünket is sokfelől érheti hatás. A fény, a
hang eljuttatja hozzám mások véleményét. Megtudom általuk, mí tesz jót nekem,
mít mulasztottam, hol vesztettem és hol nyerhetek.

Minden nevelés, tanácsadás a manipuláció egyik módja. Itt látszik talán leg
világosabban, hogy a jó manipuláció egyik krítéríuma a szabadság. Azért nem
ellentmondás ez, mert mínden ilyen ráhatás, formálás valamilyen szempontból
történik, viszont a szabadságot az egész emberre vonatkozólag kell érteni. Annál
tökéletesebbnek mondhatjuk az emberre való hatást, mínél szabadabb lesz utána
a másik, a hatás alanya. A nevelés esetében ez a szabadság azt jelenti, hogy a
nevelő szándéka szerint élő tanítvány önállósága az együtt tölfött idő előrehalad
tával növekszik, az emberi közösség építő tagjává válik, erősödik az egyénisége.
Az evangélium ezt úgy foglalja össze tömören, hogy felszólít a krisztuskövetésre
és ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy ragaszkodjunk a Krisztus által hozott sza
badsághoz. Az ember bármilyen alakítása akkor kezd veszíteni az értékéből. ami
kor korlátokat állít, mozgáslehetőséget csökkent, elképzeléseket sablonosít.

Mindenfajta manipulációval kapcsolatban felmerül az erkölcsösség kérdése is.
Az egyház megnyilatkozásai minden esetben az élet érdekében történtek és min
dig konkrét eset kapcsán. Az álláspont alátámasztására minden esetben a Szent
Tamás által "recta ratio"-nak nevezett végső elvre hivatkozott. Szent Tamásnál a
cselekvés közvetlen nermája a "helyes ész". Ha a nála használt értelemben pró
bálunk .másként fogalmazni, akkor a "helyes ész" ártal létrejövő cselekvést ész-
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szerűen lehetséges, eszem által előre helyesnek látott, erkölcsös cselekvésnek keU
tartanom. Az ésszerűnek olyannak kell lenni, amelyik Istennek tetsző, közösségben
elfogadott és valószínűleg legalább hasznos. Allatkísérletekkel nagyon magas szín
tig finomíthat juk ismereteinket. Amikor azonban azokat az emberre alkalmazzuk,
a kísérlet jellegéből következik, hogy kudarcok kísérik az előrehaladás útját. Az
ésszerűen lehetséges megengedi az ilyenfajta kudarcot, az ilyen - a bevezetőben

emlitett - véletlerit is: Ez a tény jelenti az emberi kísérlet alapproblémáját, amit
lehet színezni, ami mellett kell a felelősséget hangoztatni, és az élet érdekében
mindig szót kérni. A kérdés éle az emberre vonatkozólag: megengedhetó-e adott
Tdsérletsorozatban, hogy selejt legyen? Az ember nagy tiszteletben tartotta testi
mívoltát kezdettől fogva. A holttesthez nem volt szabad hozzányúlni. Mégis túl
jutott ezen a ponton, amikor rájött, hogy pontos anatómiai ismeretek nélkül nem
szelgálhatja az életet. Az emberi kísérlet alapproblémájának más megfogalmazása:
mcgoldható-e az élet szolgálata emberi kísérletek nélkül? Annyi biztos, hogy tu
dásunk még kevés, és folytatni kell a természet kikérdezését.

Pusztán "elmélkedésre" hagyatkozva, a "tettek" elhagyásával nem lehet előre

haladni. Igy vélekedik Arisztotelész. "A tettek szempontjából sok mindenre szük
sége van az embernek, éspedig annál többre, minél nagyobbak, minél szebbek
ezek a tettek. Viszont az ,elmélkedő' embernek - legalábbis e tevékenysége szem
pontjából - semmi ilyesmire nincs szüksége; sőt azt mondhatnánk, hogy az ilyes
mi még útjában is van - legalábbis az elmélkedés szempontjából." Arisztotelész
kifejtésébe harmonikusan illeszkedik bele az idézett szakasz. Utal ezen az össze
hasonlítóértékelésen túl arra is, hogy az embernek másokkal együtt kell élnie,
és hogy szükségünk van a külső javakra, hogy embervoltunkat megtarthassuk.
Arísztotelésznéf tehát az elmélkedés, kiválósága miatt, minden egyéb emberi
tevékenység előtt áll. Anélkül azonban, hogy a kettő közül valamelyiket fölösle
gesnek ítélte volna. Mégis előfordulhatott, hogy fizikai kijelentéseket tett előzetes

kísérlet nélkül. "Arisztotelész azt mondta, hogy egy nagy kő gyorsabban esik le,
mínt egy kicsi. Ami ebben a megállapításában annyira figyelemre méltó, az nem
az, hogy téves, hanem az, hogy sohasem jutott Arisztotelész eszébe, hogy kdpró
bálja. Valószínűleg sértésnek tekintett volna bármely olyan javaslatot, hogy kí
sérletet végezzen.t" Igy Szent Tamás útmutatóbb, amikor a "recta ratio"-t jelöli
meg az erkölcsi cselekvés közvetlen alapjául. Az "elmélkedéssel" és az emberi
"tettekkel" ilyenformán nem bajlódik, hanem a "helyes értelem" útmutatását ku
tatja. - Világos, hogy az ember nem gondolkozhat tények nélkül, ezért az ész
szerűen lehetséges út keresése egyúttal emberi kísérletet is jelent.

A sokkal több ismeret megszerzése tehát a keresztény gondolkozás szarint a
reális lehetőségekkel való számolást jelenti, nem elméleti eszmefuttatásokat akar
önálló életre kelteni. De az új, megszerzett ismeret elméleti problémát is jelent,
amíg valamiféle szintézis meg nem születik. A több tudást a különböző tudomá
nyok szintézíse adhatja meg. Az ember történelemalakító ereje, önmagának kifej
lesztése így nemcsak tudásának, hanem önismeretének is következménye. Ezért az
emberre való hatásnak abból kell táplálkoznía, amit legjobb tudásunk szerint mát
ismerünk. A kísérletből nyert ismeret viszont emberismeretünket fogja gazdagítani,
azt az alapot, amiből a rákövetkező gyakorlat merít. A különböző pontokról el
induló elméletek ilyenformán egyre jobban megközelítik az ember valóságát, és.
egyre igazabb antropológiát adnak. Ez az antropológia minden jó emberi kísérlet
mélyén ott rejtőzik, és az emberek egységét mozdítja elő.

Je~'zetek: 1. Biometriai :e:rtelmező Szótár, 1966, 473. o. - 2. Conclllum. 1971/5. Was heisst
Manipulation? - 3. Mérleg, 1971/1. 24. o. - 4. Nikomakhosn ethika, 1178 a. b; 1179 a. - 11
Szentgyörgyi A.: Egy biológus gondolatai. 1970, 163. o.
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