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gyozi clonozassal az agyakat. va.gya., zse- .
nigyartasban lekor6zi a masikat

J611ehet Alvin 'J,'offier amerikai szocio-
16gus - Oriana .Falla1:i kivAncsiskoda$li-
M - felvazolt j6vi5jeben az intelligencia
kerdese csak egyetlen mozzanat, eleg ab,.
hoz. . hDgy sejtesse a teneketlen j5vi5
egyeb 'c:;odMt. De eleg ez a klragadott
mozzanat abhoz is, bogy elhintse ben:-
nUnk a ketselit ma.gvait, vagy mint csepp " '

, a tengert. telfedje e jO\ ok.ep jelenbe' agya-
zott termeszetet..

Alaptalan f61elem ,

Alv!Jn Tottler nem rajong ~ert a j5vi5-
ert. Ellenkezoleg, veszelyesnek talalja a
zsenlgyartas leheti5seget. 'mert mint mond-
ja, .ez a 'muvelet nem igenyel majd kolt-
seges beretldezest. igy akar a fejletlen ai-,
lamok is elhetnek - .,visszaelhetnek" ve-
le. tobb .azar Einstein vagy eppen Hitler
eloalUtasaval.

Alvln professzor ilyen iranyu feleIme
azonban alapta.1an. Ellenben 'arr6l gyoz
meg bennii.nket. bogy' mennyire szelektlv
Is az ember! fI,gyelem es ~mlekezet Mert
egyebkent hogyan siklana a.~ es szurIie
kl a "zsenikerdesblSl" olyan 1{myegesdol-
gokat, mint a kornyez.et, a tarsadalml-
gazdasa.gi koriilmenyek. amelyek pedi~ a
tOrtenelem soran annyi zsenit juttattak
maglyara, bolondokhazaoba. szerencses eset-
ben koldusbotra?

Hogyan lehetne kiilonben - a figyelem
szelekci6ja rtelkiil - megfeledkezni. arr61,
bogy barmennyire lesz olcs6 is szereny
)aborat6riumokban a zsenlk eI5al11ta.sa.
anmH koltsegesebb kifuttatasuk? Gondol-,
junk csak. mondjuk. egy reszecskekuta-
t6 zsenire. A hihetctleniil koltse.ges kuta-
t6i,nteloetek felsloerelese mcllett sloiiksege
van egesz tarsadalmfmak magas sz1nh1,
galodasa~i-tarsadalmi-tudoma.nyt>s felke-
szitltsegere. bogy egyaltalaban crtelme es
celja legye.n tevekenyse~enek, Vogy sloe-
p,6nycbb orsloa.gban juholtat ISriloaz a.nyag
titk:!it fcltarni hivatott zseni?

v.a~y hogyan lEihetne megint csak az
emlz.){czet csalard termeszete nelkiil meg-
feledkczni arr61,' hogy 'nem Hitler sodorta
katasztrOfaha 'Nemetor'siagot es a vilogot.
hancm a.hatalomhoz ;jutott fasizmus, mely
nek sziiksege volt a Ma"'!. Hitlercre? En-
nek megfelel5en nem a H~tler-termeszetu
emberek leteloesenek lehetoseget51 ken
tehilt rettegni - ilyenek vannak, s leslo-
nek is meg -, 'hanem a hahorUs uszit6-
kat hatalomra juttat6 tarsadalmi korlil-
menyektlSL

A zsenl 6s a ~~alom
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Aki ~jo'vovel fo~lantozik, az alt!1rva '

: - nem akarva befolyasolja is a jovot;
A jovol;;:cp uJ&)mis visszahat ranlt. Min

I den elorejclzes (es j6slas) sugall e~y
. magatartasi, cselekvesi semat is, amely ,
, nItal a jelzett jovo megval6sithnt6. A

I

' celkepzetnek (jovonelt) ez a cselekves-
meghataroz6 s ezzel egyiittal ooma-
gat meJtVa16sit6 - tulajdonsaga kozvet-
leniil tetteD erheto mindennapi ele-
.tiinkbe'n is. Val6jaban a 'jovoltepnek ez
a tulajdonsslta a tudatos cselekves fel-
t~tele. .

A vesz61yes tudomany

Atuturol6gia ennelfogv-a tavolr61 gem
olyan veszelytelen fantazi~las. mint sokan
hLszlk. EIlenkelolSleg: azt mondhatnfmk,

bogy fendkivUl veszelyes es ra.fjnMt fegy-
vu jbvonk a1ak1bas~ban. ~.

Kiilonbolo5 erdekek. kUlonbolo5 va.gyakat
szUl.nek, s !a kUHlnboloo vagy~.k teljesUle-
sUkh8t kUlonb5zl5 j8voket feltetelemek.
Ermelfogva kiil8n5skeppen lentos, bogy a
jelloett jovi5 mllyen talaj))an gyijkeredzett.

Mindegy.L.1t j6slat. azt 5ugaIlja - esetleg
sulykolja belenk -, bogy az egyediili le-
hetseges j8v6t form~lta meg (legildvoseb-
bet, vagy legszoMyilbbet. minde.gy), bogy
BZtoo ezen a j(\vi5kepen keresztlH a j8vl5-
hoz val6 visloonyuI),kat annak me.gfelel15en
befolyasolja, bogy a .sa'}:it erdekhattere-
nek kivanatos jovi5n munkalkodjunk. 'azt

\

togadjuk el. Holott lehetseges, bogy szu-
munkra masfele jov5 lenne tldvos, amely-
nek lehetlSsegei eppu.gy odottak.

, Mivel lehetetlen a j8vori5l val6 .minden
eLkepzelestol ment'esen :e'hnJ., ugyanaokkor a
lehetseges jovok minden varlansat ismer-
ni, 6Z emberetk j5v5vel !k.aposo~artos beal- '
11t6dasfmak, tudatuk befolyasolasanak 00-
gyok a lehet~gel es veszelyeL .

KillBnlssen ke.dvezi5hatast lehet elml,
ba a felkmalt j5v5nek megvan' a . maga

. tudomanyos k6ritese,' KorUlIlkban ugyanls'
re.ndkivUl nagy a tudomany tekintel:i'e
(ezert konnyu man1pulalni is 'vele). Mar'.
maga a "nagy tudlls" tiszteletet ebresit,
ea felettebb impona16. Igy aztan vegkepp
magava.} ragad6 peldaul egy olyan vila.g,
egy olyan jovi5. amelyben "ezerszamra ,81-
HthatQk eli5 Eh1s~inek", ,ea mindenki 6ha-
ja ~t no,velheti intelli,genc14ia.t. A

. tilzfegyveres leszamol!sok is ilzemetre ka-
riilnek. A ket nagyhhtalom k5zUl - eset-
leg az ujon.nnn benevezett versenytarsak
kOzul - az ik.erul k.i gyo~ 8mte'lyiik. .' ,

A zeenl 6. a tarsadalom

Vissloate.rve azonban a. lIzornyetegekrlSl
a zscnikre. hogya,n ~lehetseges megfcled-
kez.ni a'1'1"61,bogy szinte va.lamenn'yi z.se-
nit ut61aS! proklamaltak zsenive.? Es zse-
nik eseteben az elismeressel es a felis-
meressel va16 keses csuszott es csuszhat.
nemcsak evtiz.edeket. de evszazadokat 15.
Marpedi-g ugy gondolnank. bogy a losenik
fe1isrnerese els6dleges' fontossagu lenne
egy zsenigyart6 a.kci6n~l.

.Hogy' kit. mikor s miert neveziink zse-
ninek, skit tartunk fut6 bolondnak, rosz-
sloabb esetben koloellensegnek, az aligha
vaIaszthat6el az aktualis tarsadalmH~az-
dasagi kornyezettol. a kultura. tudomany
es technlka fej1ettsegi slointjetlSl s fcj1ett-
~egenek sloamos sa.tatos jeIlemz5jCtol.

Sorolhatnaonk tovobb, feszegethetnenk
\ meg, de felesleges. mert ketsegiink aligha

maradhat afel151. bogy ez a jov5kep - ten-
denci6zus szelekci6val - a ,zsenikerdes-
bol kiszurte a tarsadalmi h1itteret. Ez
aloonban csak a let es tud-at osszefiiggesei-
nek semmLbevetelevel, nem ismerescvel,

. vagy tendenci6zus beallita-saval lehetse-
gas. 19y. blu-mily-en tudom~onyos kutatasi
eredm{myekre hivatkozloek is, alapveto 1I1-
litasM ,teki.ntve, tudo~anytalan. Mert. saj-
nos, nem elcg J11egfricskalni agytekerve-

. nyeinket ahhoz, hogyaztan csod~latos
dntelektusunkkaJ. beragyogjuk ezt a le-
tat. Eg~szen szereny kep~egeink is gyak-
ran s,zunnyildqmak, realizals.su.k soran a
val6sajt faLaibs. ~8~yezettlnk objektiv le-
hetOsegeibe tltko*ve. A vilag lehet5segel-
hez es szUksegleteihez merten nevel es
"fogad" el zseD.flloet.Ahho;;, bogy a befl-
DUnk szW1lI1yad6lntellektuaUs lehetlSsege-
ket nOvelhessiik. nexh agYtmkat kell clo-
nozni, hanem kornyezeti feltcHeleinken. vi-

lag~kon kel1 "epiten1:', valtozta~

£s mi ilyen viIa20t szeretn~nk, clo-
nozott agyunk helyett fejlodesiinknek
tagabb terete szunnyad6 tehese2iink
realizalasahoz iobb felteteleket. Ez a. ,jovo kedvez a zseniknek is, ea ilyen er-
telemben a unIty versenyfutasb61 va-
16ban az a tarsadalom keriil kl lQ'ozte-
Ben, amelyik elobb 6s szelesebb tarsa-
dalmi reteltek sdmira tcszi lehetove a
'fejlodes s onkifejtes lehetysegeinek tal::
){oret.
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