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2.2 Az absztrakt evolúciós elmélet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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2.3.3 Mutáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.4 Verseny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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Bevezetés

”A tudást elvinni a legmesszebb határokig, s hol ereje fogytával ler-
ogy, ott a hit balzsamával gyógýıtani sebeit: a nagy kiengesztelésnek
kegyeletes programja ez . . . ” (Dr. Krausz Jakab:A darwinizmus értéke
és lényege napjainkban)

Az evolúció elméletét ma már gyakorlatilag mindenki elfogadja. Darwin
alig több mint 150 éves elmélete szinte triviálisnak tűnik. Darwin először
kiszámı́totta, hogy ideális esetben egy populáció milyen ütemben növekszik. Ha
feltételezzük, hogy egyáltalán növekszik, és hogy a feltételek nem változnak,
akkor megállaṕıthatjuk, hogy egy élőlénynek a populáción átlagosan hány utódja
lesz. Jelöljük ezt az értéket 1+t-vel. Ha igaz a feltételezésünk, miszerint a
populáció növekszik, ez a szám 1-nél nagyobb kell, hogy legyen, azaz t¿1. Ha
ez a mutató éppen 1, a populáció létszáma stagnál, ha pedig kisebb, mint 1,
akkor a létszám rohamosan csökken és a populáció, ha csak nem sikerül feljebb
tornászni a gyermekvállalási kedvet, megszűnik. Ez utóbbi eset meglehetősen
ritka. Tehát, amennyiben semmilyen akadály nem gördül a növekedés elé, a
következő generációban körülbelül N(1+t) élőlény lesz, az azt követőben már
N(1+t), és ı́gy tovább a k-adik generációban N(1+t) . Ez meglehetősen gyors
növekedést jelent. Ha például minden állatnak élete során két utódja lesz,
akkor egyetlen állatból kiindulva néhány generáció elteltével már rengeteg állat
lenne. Csak lenne, hiszen egy élőhely, vagy tágabb értelemben a Föld erőforrásai
végesek. Egyszerűen egy idő után az élelem, a hely szűkössé válik. Sokan
nem jutnak megfelelő mennyiségű táplálékhoz, ők elpusztulnak. Mások, az
ügyesebbek vagy a szerencsésebbek, életben maradnak, és utódokat hoznak létre.
Darwin inkább az ügyességre helyezte a hangsúlyt. Azt mondta, hogy, azoknak,
akik életben maradtak, egy része azért maradt életben, mert valamiben jobb
volt, mint a többi. Kicsit leegyszerűśıtve a helyzetet, feloszthatjuk a populációt
életrevaló és nem életrevaló egyedekre. Feltételezte továbbá, hogy életrevaló
egyedek utódai az átlagnál nagyobb valósźınűséggel lesznek életrevalók. Tehát
felhasználta azt a (már akkor) közismert észrevételt, hogy a gyerekek - többnyire
és különböző mértékben - hasonĺıtanak a szüleikre. Mi történik tehát? A
következő generációban az átlagnál életrevalóbb egyedek aránya nőni fog, hiszen
az életrevaló egyedek több utódot tudtak létrehozni, és ezek között nagyobb
arányban lesz életrevaló, mint a maradék utódai közt.

Ez ı́gy megy tovább, egészen addig, amı́g az életrevaló egyedek teljesen
kiszoŕıtják az átlagosakat, és akkor már nincs is értelme életrevalónak h́ıvni őket
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- mihez képest? Ők lesznek az átlagosak, és amikor véletlenül megint felbukkan
egy kiváló egyed, akkor az egész kezdődik elölről, egyel magasabb szinten. Ez
tehát, az evolúció, a fejlődés. Az egyedek versenyeznek egymással, a környezet, az
anyatermészet a döntőb́ıró, aki megmondja, ki számı́t rátermettnek. A hatékony
új́ıtásokat a természet azzal jutalmazza, hogy elterjeszti, a használhatatlan
új́ıtások eltűnnek. Ennek az állandó fejlődésnek a csúcspontja vagyunk mi,
emberek, akik olyan szintre jutottunk, hogy vissza tudunk nézni múltunkra, és
megtaláltuk a mechanizmust, aminek létünket köszönhetjük.

Milyen ez a gondolatmenet? Egyrészt gyönyörű, mert szinte a semmiből
jön létre a magyarázat. Elegáns és egyszerű. Tulajdonképpen minden lépése
nyilvánvaló. Az ember nem is érti, hogy miért kellett ennyi idő, hogy valaki
rájöjjön. Lenyűgöző az objektivitás, az objekt́ıv értelem, a tőlünk független
jelentés, amint kiemelkedik az Istentől megfosztott világból. A természet
szenvtelenül és szándéktalanul intézi azt, amihez azelőtt szándékos Teremtő
kellett. Az életrevalóság, mint a fennmaradás oka, persze tautologikus, hiszen
az életrevalóság éppen csak annyit jelent, hogy az élőlény fennmarad, győzelmet
arat a létért folyó küzdelemben. De ez nem baj. Az életrevalóság szó jelképezi
a jelentés létrejöttét; azt a felismerést, hogy a megmaradás értelmes, mert a
környezet értelmességére reagál. Így értjük meg a sáskát, amely úgy néz ki, mint
egy fűszál. Rájövünk, hogy ez az ötletesség, ami e sáskában megnyilvánul, nem
tőle, az állattól, de nem is valami felsőbb erőtől származik. A világ valahogyan
magába fordulva hozza létre az értelmet, függetlenül minden befolyásolástól,
erkölcstől, szándéktól. És minden alkalommal, amikor megértjük egy tulaj-
donság funkcióját, tehát, hogy miért jött létre, örömet érzünk, hogy a természet
gondolkodásmódja hasonló a miénkhez. Az evolúcióban a racionalitás objekt́ıv
megerőśıtését látjuk.

Ez a modell tökéletesen kieléǵıti azokat az elvárásokat, amelyeket a
természettudósok támasztanak egy tudományos magyarázattal szemben.
Logikusnak és tőlünk függetlennek látszik. Az evolúciós paradigma talán
legvonzóbb tulajdonsága a teljes objektivitás. Ha egy jelenségre sikerül evolúciós
magyarázatot adni, meghód́ıtottuk a tudomány számára. Darwin az élet és az
ember létét magyarázta ezzel a modellel. Sorsdöntő lépés volt ez. Elfoglalta
a metafizika utolsó fellegvárát: kivette Isten kezei közül az embert; és ezt ne
csak úgy értsük, hogy a zsidó-keresztény kultúra Istenének kezei közül vette ki:
A darwini érvelés szerint az embert nem valami szándék vagy cél hozta létre,
hanem a puszta véletlen. Az evolúciós magyarázatot felálĺıtó tudós tökéletesen
eltávoĺıthatja magát tárgyától. Széttárhatja a kezét, mint Darwin tette: Ez van.
Nekem se tetszik, de hát nem én találtam ki.

Közben azért észre kell vennünk, hogy az evolúciós elmélet sokban különbözik
a modellnek tekintett fizikai elméletektől. Egyrészt, nem ellenőrizhető,
egyszerűen gyakorlati okokból: nem emberi léptékű folyamatokról szól. Ide
kapcsolódik az is, hogy egyszeri és megismételhetetlen; az evolúció történéseit
nem lehet ḱısérletileg rekonstruálni. Másrészt, nem tud előrejelezni eseményeket,
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ha másért nem, hát azért, mert nagyon bonyolult folyamatokról van szó. Ezek
a tényezők abba az aránylag kényelmes helyzetbe helyezték a biológiai evolúció
elméletét, hogy fő feladata abban merül ki (nem mintha lekicsinyelném), hogy
példákat keressen az evolúció működésére. Ez kicsit Knézy Jenőre emlékeztet
minket, mikor egy szoros 3-2-es meccs végén, 3 perccel a döntő gól után az igazán
bölcs emberek magabiztosságával fejtegeti, példákkal bőségesen fűszerezve, hogy
miért volt szükségszerű és jogos az X csapat győzelme, és hol rontotta el az Y
csapat. Ahogyan Gould és Lewontin mondja: ”Mivel az adaptációs sztorik skálája
oly széles, amennyit csak gondolkodásunk termékenysége megenged, mindig
feltételezhetünk újabb és újabb történeteket. S ha nincs azonnal rendelkezésre
álló sztorink, mindig hivatkozhatunk arra, hogy pillanatnyilag még nem ismerjük
a dolgot, de hamarosan rendelkezésünkre fog állni a történet.”(Dennett, 1998
135.) Hitünk szerint a természetben előforduló élőlények tulajdonságai nagyrészt
evolúciós úton jöttek létre. Ezek közül az elvileg feldeŕıthetőek valósźınűleg
relat́ıve kevesen vannak, de még ı́gy is elég sokan ahhoz, hogy jó időre lefoglalják
az evolúcióbiológusokat. Munkájuk legtöbbször funkciókeresés: Rá kell jönni,
hogy az illető tulajdonságot mire használja vagy használta az állat, vagy
valamelyik ősapja. Tehát látunk egy tulajdonságot és megpróbáljuk kitalálni,
hogy az mire jó. Ha kitaláltuk, akkor ezt az evolúció megerőśıtésének tekintjük.

Darwin elmélete 1859-ben jelent meg. Annak ellenére terjedtek el széles
körben nézetei, hogy alig volt gyakorlati bizonýıték, amely elmélete mellett szólt
volna. A bizonýıték maga a természet volt, pontosabban a természet rendje.
Egészen 1953-ig, tehát körülbelül 100 évig kellett várni, ahhoz, hogy Crick és
Watson felfedezzék a DNS-t, és végre megismerjük az öröklődés mechanizmusát.
Ez azt jelenti, hogy majd egy évszázadon keresztül az evolúció elméletének egyik
alapköve csupán sejtés volt, igazolás nélkül.

Mindezekből az tűnik ki, hogy ellentétben azzal, amit legtöbbször várunk egy
befutott tudományos elmélettől, az evolúció nem az empirikus bizonýıtékoknak
köszönheti népszerűségét és sikerét. Az evolúció gondolatmenete valah-
ogyan elfogadtatja magát. Ellenállhatatlan, pedig ezt ritkán mondhatjuk
természettudományos elméletekre. Newton fizikája sem ellenállhatatlan, sikerét,
úgy tudjuk, annak az egyszerű ténynek köszönheti, hogy bizonyos keretek
között működik. Ilyen működést az evolúció nem tud produkálni. Az evolúció
igazságának bizonýıtéka maga a természet, pontosabban az a csodálatos
rend, ami a szemünk elé tárul. De érezzük, hogy az evolúció igazsága nem a
természetben, hanem a gondolatmenetben lakozik. Az evolúciós gondolatmenet
egyrészt olyan, mint egy matematikai igazság: nem tud hamis lenni1 , másrészt
mégse nevezhetjük analitikus igazságnak, hiszen a világra vonatkozik.

Mégis, rengeteg vita övezi az evolúciót. Szinte mindenki azt tartja magáról,
hogy elfogadja az evolúció téziseit, mégis számos alapkérdésben eltérnek a
vélemények. Az egyik legfontosabb probléma, ami megosztja az evolúció

1Ezért mondja Karl R. Popper, hogy az evolúció, nem elmélet, hanem paradigma, ugyanis
nem cáfolható.
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kutatóit, hogy mit tekintsünk a szelekció egységeinek, azaz pontosan mi az a
valami, amiről eldönti a természet, hogy jó-e vagy sem? A fent bemutatott
gondolatmenet az egyedet tekintette alapegységnek, egyedek fennmaradását
és elbukását vizsgálta. Ezt ma már nagyon kevesen gondolják ı́gy. Az egyed
túlságosan tünékeny; az ivarosan szaporodó fajoknál minden egyed különböző,
ezért homályos, hogy tulajdonképpen minek a fennmaradását vizsgáljuk.

Ennek a problémának a kiküszöbölésére több megoldási javaslat született.
Egyesek úgy vélték, hogy a szelekció nem az egyedeken, hanem a fajokon hat.
A faj nem tünékeny: ha életrevaló, tartósan fennmarad és az is igaznak tűnik,
hogy a fajok versenyeznek egymással. Két gazella faj közül az fog fennmaradni,
amelyik gyorsabban fut, és amelynek tagjait ı́gy ritkábban kapja el az oroszlán,
vagy amelyik jobban képes átvészelni az aszályt. Itt azért álljunk meg. Valóban
van értelme arról beszélni, hogy például a Thompson gazella, milyen gyorsan
fut? Eddig úgy tudtuk, hogy csak konkrét állatok futnak, nem pedig fajok.
Gyanús, hogy ez csak egy statisztikai adat, információsűŕıtés, amit mi emberek
azért találtunk ki, hogy egy összetettebb dolognak kifejezzük a lényegét. Ez
teljesen rendben van, de nem tiszta, hogy a ”Természet” miért osztaná ezt a
viszonyulásunkat. Tehát az a baj, hogy nem világos, hogy a faj elég valóságos-e,
ahhoz, hogy az evolúció egységként kezelje. A biológiában közismert a fajfogalom
homályossága, és ez még inkább elbizonytalańıtja az embert.

Egy másik megközeĺıtés szerint a populációt kell a szelekció tárgyának
tekinteni. A populációt úgy definiálhatjuk, mint élőlények egy olyan csoportját,
amelyek egymás között szaporodnak. A korrekt defińıció jó kiindulási alapnak
tűnik. Itt a gondot az okozza, hogy nem tiszta a populáció időbeli állandósága,
és ez megkérdőjelezi a szelekciós mechanizmus működését. Ha el is tekintünk a
populációk összeolvadásától és elszakadásától, milyen alapon mondjuk, hogy ez
a populáció és az, melyben e populáció tagjainak valamely ősei voltak, ugyanaz?
Erősen kétséges, hogy egy populáció fennmaradása a formális igazságon túl,
hordoz-e egyáltalán jelentést. Furcsa módon úgy tűnik, hogy a létezés és az
azonosság elvont filozófiai kérdései az evolúcióban gyakorlati alkalmazásra leltek.

A 60-as 70-es években terjedt el az a manapság széles körben elfogadott
nézet (Hamilton, Dawkins, Williams), mely szerint az evolúció alapegysége
a gén, azaz a tulajdonságok genetikai léırása. Ez a nézőpont úgy tűnik,
megnyugtató megoldást ad azokra a bosszantó nehézségekre, amelyek az eddigi
megközeĺıtésekkel kapcsolatban felmerültek. Hogy hogyan teszi ezt, azt kicsit
később részletesen bemutatjuk, ezért itt most nem foglakozunk vele.

Még egy érdekes megfigyelés: Darwin elmélete, amely a természetet
élőlények versenyeként ı́rja le, 1859-ban jelent meg. Ez az időszak a klasszikus
közgazdaságtan virágkora, mint tudjuk. Feltűnő és jól ismert a két szemléletmód
hasonlósága, ezért erre most nem is térünk ki. Ez mindenesetre ez azt sejteti,
hogy az evolúciós elmélet népszerűvé válása szoros kapcsolatban áll a korral, a
kultúrával, amelyben létrejött.
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Egy másik példát is lehet hozni, amely még inkább megerőśıti ezt a
gyanúnkat. Az ”önző gén” elmélet (melyre az imént utaltunk) felfutása a 70-es
évek végére a 80-as évek elejére tehető. Ez az időszak éppen a számı́tógépes
iparág robbanásának korszaka, az az időszak, amikor az emberek kezdtek
számı́tógépeket észlelni a környezetükben. A gén szintű evolúció elmélete éppen
azon alapszik, hogy a DNS bizonyos szakaszait, a géneket önmagukban jelentéssel
b́ıró, az élőlényre vonatkozó utaśıtásokként, tulajdonképpen programokként
értelmezzük. Ez az elmélet tehát az élőlényeket a számı́tógép mintájára felépülő
gépekként képzeli el. De ha kicsit visszamegyünk a múltba a genetikai kód
felfedezéséig, hasonló jelenséget látunk. A DNS tulajdonképpen az élőlény
léırására vonatkozó információ, valamilyen - általunk egyelőre nem teljesen
érthető - formális nyelven A DNS felfedezését 1953-ban 8 évvel előzi meg az
első számı́tógép megéṕıtése 2, Shannon cikke, amelyet az információelmélet
születésének tekintenek, pedig 4 évvel. Ha ezek a tények nem is kérdőjelezik
meg az evolúció igazságát, elgondolkodtatóak, mert azt jelzik - feltéve, hogy
ezeket a jelenségeket nem soroljuk a véletlen kategóriájába -, hogy az evolúció
elméletének fejlődése nagyon is együtt mozog a ”korszellemmel”.

Mire jutottunk idáig? Megállaṕıtottuk, hogy az evolúció a modern tudomány
egyik megingathatatlan alapköve, egy olyan elmélet, melynek gondolatmenetét
szinte mindenki megérti és elfogadja (ellentétben például a relativitáselmélettel,
amit az emberek nagy része, köztük én is, csak elfogad). Másrészt ez az elmélet,
ha elmélet egyáltalán, empirikusan alig bizonýıtható vagy cáfolható. A gondo-
latmenet egyik legfontosabb lépését, a fennmaradó tulajdonságok, információk
öröklődését csak az 50-es évek közepén sikerült igazolni. Ráadásul a 60-as évekig
kellett várni ahhoz, hogy megnyugtatóan tisztázódjon, mi a szelekció egysége.

Ezek a furcsaságok arra ind́ıtanak minket, hogy az evolúció mögé nézzünk,
és feltegyük a kérdést: Minek köszönheti az evolúció elmélete a sikerét? Mi
késztet minket arra, hogy ezt a gondolatmenetet szinte feltétel nélkül elfogadjuk,
mint az élővilág létének magyarázatát? E kérdések feltételét és még inkább
megválaszolását meglehetősen akadályozza az a tény, hogy az evolúciót elfogad-
juk. Ezért vizsgálódásunkhoz olyan módszert kell választanunk, amely nem a
világon akar felülemelkedni, mint például az evolúció, hanem saját magunkon,
saját hitünkön. Husserl és Schütz fenomenológiája, illetve Polányi Mihály
személyes tudás elmélete adja a biztos módszertani alapot, melynek seǵıtségével
először pontosabban meg tudjuk fogalmazni, tulajdonképpen mire is vagyunk
ḱıváncsiak, és aztán ennek fényében tudunk majd tényleg ”az evolúció mögé
nézni”.

2Simon Singh szerint valójában 1943-ban éṕıtették az első számı́tógépet (Singh, 2001)



Chapter 1

Filozófiai módszerek

1.1 Fenomenológia

1.1.1 Kétely

Azt a módszertani problémát kell megoldanunk, hogy hogyan vizsgáljuk
az evolúciót, melynek helyességében alapvetően hiszünk. Természetesen
kételkedhetünk az evolúció igazságában, ahogyan kételkedhetünk szinte
bármiben. Az ”egyetemes kétely” (Husserl, 1984 52.) ḱısérletét Descartes vitte
végig. Kideŕıtette, hogy saját létezésünkön ḱıvül semmiben sem lehetünk bi-
zonyosak. A kétségbevonhatatlan bizonyosság tere ezek szerint meglehetősen
szűk. De az egyetemes kétely nem ad semmilyen megvalóśıtható programot.
Egy szellemes és érdekes gondolat, de keresztülvihetetlen. Descartes formálisan
kételkedhetett a világ létezésében, de nem volt őrült, ezért valamilyen alapvetőbb
szinten mégis elfogadta a világ létezését.

1.1.2 Természetes beálĺıtódás

Van tehát a világnak egy a gondolkodásunknál mélyebben fekvő elfogadása.
Ezt nevezi Husserl természetes beálĺıtódásnak. Ha látunk egy poharat, és látok
embereket, akik szintén úgy viselkednek, mintha a pohár ott lenne, még mindig
feltételezhetem, hogy a pohár nincs ott, és az egész az én képzeletem műve. De
attól még viselkedésemmel jóváhagyom a pohár ottlétét; ha filozófiai kételyek
fel is merülhetnek bennem, mikor megszomjazom, mégis a pohárért nyúlok: a
természetes beálĺıtódás szintjén elfogadom a pohár létét.

De a természetes beálĺıtódás nem csak észlelésünk elfogadását jelenti. A
világot észlelésünkön túl időben és térben is kiterjesztjük. Ha otthon vagyunk, a
természetes beálĺıtódásunkhoz tartozik a minket körülvevő egész város létezése,
még akkor is, ha erről aktuálisan semmilyen észlelésünk nem tanúskodik. A
tér bizonyos részeiről csak homályos tudásom van; Pápua Új-Guineáról, vagy a
világegyetemről szinte semmit nem tudok, mégis tudom, hogy vannak. Ugyanez
a helyzet az idővel:

”Ennek a most, s nyilvánvalóan minden ébren átélt ”most”-ban ren-
delkezésemre álló világnak két irányban is végtelen az időbeli horizontja, megvan
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a maga ismert és ismeretlen, közvetlenül élő és élettelen múltja és jövője. ()
Nézőpontomat térben és időben váltogatva, tekintetemet közelre és távolra,
időben élőre vagy hátra iránýıtva újabb és újabb, többé vagy kevésbé világos
és tartalmas észleleteket és megjeleńıtéseket gyűjthetek, egyúttal többé vagy
kevésbé világos képeket is, amelyekben a tér- és időbeli világ szilárd formáiból
a lehetségeset és a sejthetőt a magam számára szemléletessé teszem.” (Husserl,
1984, 47.)

A természetes beálĺıtódás tehát erősebb, mint a kételkedés. A világot
valahogyan összerakjuk, és létrehozunk egy ”valóságot”. A világot egységes
létezőként látjuk, amit az is mutat, hogy a valóságot a világnak arra a részére is
kiterjesztjük, melyről tudásunk töredékes vagy hiányos.

”A valóságot, mint már a kifejezésből is kitűnik, létezőnek találom, s -
úgy, ahogy ḱınálja magát - létezőként is fogadom el. A természetes beálĺıtódás
generáltézisén mit sem változtat a természetes világ adottságaiban való
kételkedés és ezeknek az adottságoknak az elvetése. ”A” világ, mint valóság
mindig létezik, legfeljebb itt vagy ott ”más”, mint amilyennek gondoltam,
ezt vagy azt mintegy el kell hagynom belőle, azon a ćımen, hogy ”látszat”,
hallucináció” stb., de amiből elhagyok, az - a generáltézis értelmében - mindig
létező világ.”(Husserl, 1984, 50-51.)

1.1.3 Zárójelbe tétel

Mint Husserl megállaṕıtja, az a fajta kétely, ami egy tézis vagy egy létmód
tagadását feltételezi, ellentmondást hordoz magában. Ha elhisszük, hogy az
evolúció helyesen ı́rja le az élővilágban zajló folyamatokat, ha hibátlannak
találjuk a darwini gondolatmenetet, akkor a kételyt nem tudjuk véghez
vinni; nem tudjuk elvetni az evolúciót. Egy dolog létezésének tagadása még
lehetetlenebb. Maga a dolog ismerete azt mutatja, hogy számunkra valamilyen
szinten létező az a dolog. Ha látok egy poharat és megtagadnám a létezését,
az azt jelentené, hogy állandóan tudatában volnék annak, hogy a poharat nem
létezőnek gondolom.(Husserl, 1984, 52.) Olyan ez, mint az a vicc, hogy ”Ne
gondolj a fehér elefántra!”.

A kételkedés tehát kartéziánus formájában csak rombol, és nem éṕıt. Persze a
rombolás is fontos. Descartes-nak le kellett rombolnia a tőlünk függetlenül létező
objekt́ıv világ eszményét, ahhoz, hogy Husserl a fenomenológia módszerével
ezt az ürességet tartalommal töltse meg. Husserl gondolatmenete a következő:
Descartes példája mutatja, hogy a kétely, ha következetesen végigvisszük,
mindent le tud rombolni. Ez a rombolás azonban csak a gondolat szintjén
tehető teljessé. A természetes beálĺıtódás generáltézise szerint, akár helyesen,
akár helytelenül, a világot valóságosnak látjuk, létezőnek fogadjuk el. Ezért ne
foglakozzunk azzal a kérdéssel, hogy tapasztalataink, észlelésünk létező dolgokra
vonatkoznak-e. Ne törődjünk azzal se, hogy a kép, amit a világról alkotunk,
mennyiben helyes vagy helytelen, igaz vagy nem igaz. Vizsgáljuk a világról
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alkotott képünket, amiről azt gondoljuk, hogy igaz. Descartes ”Gondolkodom,
tehát vagyok”-jára reagálva Husserl programját úgy lehetne megfogalmazni,
hogy vizsgáljuk a gondolkodást, mert az még Descartes szerint is van.

A fenomenológia tehát, Husserl kifejezésével élve, zárójelbe teszi a világban
észlelt dolgok létezését és helyességét, mivel ezeket eldönthetetlen kérdéseknek
tartja. Az, hogy a világ tőlünk függetlenül, objekt́ıve létezik, ugyanolyan merész
feltételezés, mint a világ létezésének elvetése. Egy dolgot tudunk, Descartes
nyomán, hogy mi, észlelők létezünk, és mi észlelők egy világot vélünk ismerni.
E világot mi hozzuk létre az által, hogy valamilyen módon valóságosnak látjuk.
A fenomenológia nézőpontja szerint tehát azt, amit valóságnak gondolunk, nem
lehet szétválasztani az objekt́ıv valóságtól.

A fenomenológia tehát azt vizsgálja, hogy milyen világot konstruálunk ma-
gunknak, és hogyan hozzuk létre ezt a világot. Miért előrelépés ez a kételyhez
képest? Azért, mert nem az igazság-hamisság dimenziójában gondolkodik.
Nem kell elvetnünk vagy elhinnünk semmit, hanem valamiképpen fölébe kell
emelkednünk saját elköteleződéseinknek, fel kell tárni viszonyulásainkat, és ehhez
zárójelbe kell tenni. Ez a zárójelbe tétel viszonyulásaink megkérdőjelezését jelenti
ugyan, de most nem az igazságot, hanem saját világképünket kell feltárni. Már
nem a tőlünk függetlenül meglévő rend́ıthetetlen igazság keresése, hanem a saját
világunk iránti érdeklődés vezet.

1.1.4 Szociológiai fenomenológia iskolája

Alfred Schütz fedezte fel, hogy Husserl gondolatai egy radikálisan új megközeĺıtést
nyújtanak a szociológia számára. Az 50-es évekig ugyanis gyakorlatilag
egyeduralkodó volt egy olyan irányzat, amely a szociológia mintaképét a
természettudományokban látta. A felmérés, mint a ḱısérlet társadalomtudományi
megfelelője, jelenti minden kutatás alapját. A felméréseket és a kérdő́ıveket
aztán statisztikai módszerekkel dolgozzák fel, és ezekből a statisztikai adatokból
vonnak le következtetéseket. Az eredmények objektivitásának és igazságának
záloga a kérdő́ıv személytelensége, és a matematikai módszerek minden kétségen
felül álló helyessége.

Ezt a hozzáállást támadták Schütz és társai a fenomenológia alapján.
Szerintük ezeket a vizsgálódásokat áthatja az a hit, hogy a szociológus
megfelelő módszertani eszközökkel eltávoĺıthatja magát a társadalomtól, mintha
ő nem is a társadalom tagja lenne, és objekt́ıv tudást szerezhet vizsgálata
tárgyáról. ”A kvantitat́ıv szociológiát vak hit élteti arra vonatkozólag, hogy a
számszerűségekben, eloszlásokban lerögźıtett ”tények” kétségen felül objekt́ıv
természetűek. Valójában minden ”adat” jókora előzetes szubjekt́ıv interpretációt
foglal magában.”(Hernádi, 1984, 29.) Tehát a fenomenológusok szerint egy ilyen
vizsgálat ugyanúgy hordozza a szerző implicit képet a társadalomról, akár egy
szépirodalmi mű.

Milyen alternat́ıvákat nyújt a fenomenológiai iskola a hagyományos
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megközeĺıtéssel szemben? Itt csak felvillantunk néhány példát, hogy jelezzük a
fenomenológiai kutatások természetét. A kiindulási alap, Husserl alapján, hogy
azokat a módokat kell vizsgálni, ahogy az emberek létrehozzák a társadalmat.
Például, hogyan választjuk ki a világ releváns részeit egy adott helyzetben?
Petőfi Sándor (1823-1849) olvashatjuk a középiskolás irodalomkönyvben. Vajon
miért a születési és halálozási időpont az első dolog, amit a h́ıres költőről tudnunk
kell? Vagy mitől válik egy beszélgetés érthetővé? Megpróbálhatjuk feldeŕıteni,
mint Garfinkel tette, azokat az alapvető közös hiteket és értelmezéseket, melyek
feladásával lehetetlenné válna a kommunikáció. Eggyel magasabb szinten,
vizsgálják azokat rendszereket, melyek seǵıtségével a világot strukturáltan
jeleńıtjük meg1 . Egy tudományos elmélet is egy ilyen rendszer. Mivel az
evolúció, amivel foglakozni fogunk, egy tudományos elmélet, nézzük meg, mit
mond a fenomenológia a tudományról.

A fenomenológián alapuló szociológia egyik iskolája, az etnometodológia
odáig megy, hogy teljesen elutaśıtja a társadalomtudományi elméletek gyártását.
Garfinkel és társai szerint az ilyen elméletek bizonyos személyek világképeinek
kifejeződései, és mint ilyenek társadalmi szempontból érdektelenek. Az
etnometodológia célja léırni, hogy az átlagember hogyan látja és hogyan kon-
struálja meg a társadalmi valóságot, milyen természetes beálĺıtódások biztośıtják
a világ és a másik ember megértését, stb. Az etnometodológia egyik fő vizsgálati
tárgya a ”józan ész”, az a természetes beálĺıtódás, amelynek keretében a
társadalom tagjai értelmezik a mindennapi élet eseményeit.

A tudásszociológia éppen ellenkezőleg, különleges érdeklődést mutat a
tudományos elméletek iránt. Nem azért, mert elfogadja, nem is azért, mert
elutaśıtja - ez ellentétben állna a fenomenológiai megközeĺıtéssel - hanem,
mert egy népszerű tudományos elmélet, pont népszerűsége miatt, szoros
kapcsolatban áll a társadalmilag konstruált valósággal. Egy elmélet nem
véletlenül talál követőkre, hanem azért, mert valamilyen módon illeszkedik az
emberek világképéhez. A tudásszociológia ezeket az illeszkedéseket igyekszik
feltárni. Tehát a tudásszociológia is lehúzza az objektivitás leplét a tudományos
elméletektől, mert bemutatja, hogy nem önmagukban igazak vagy hamisak,
hanem sikerük bele van ágyazva a társadalomba.

Itt álljunk meg egy picit, és figyeljük meg a fenomenológiai kritika természetét.
Nem hagyományos b́ırálat ez. Nem vádolják a klasszikus Durkheim-i iskolát,
hogy az helytelenül ı́rja le a társadalmat. Nem, ők ilyet nem álĺıtanak; b́ırálatuk
tulajdonképpen filozófiai-módszertani jellegű metab́ırálat. Azt mondják, hogy a
klasszikus iskola képviselői tévesen azt gondolják magukról, hogy a társadalomról
többé-kevésbé objekt́ıv képet alkothatnak. Tehát nem a kidolgozott elméletek
tartalmával elégedetlenek, sőt, azzal még csak nem is foglakozik maga a b́ırálat.
A b́ırálat egyrészt a módszertani hozzáállásnak szól, a gőgnek, hogy a szo-

1Készültek elemzések a rendőrség bűnözői nyilvántartásáról, ahol azt vizsgálták, a nyomozók
hogyan tipizálták a bűnözőket, és hogyan igyekeztek az egyes eseteket beszuszakolni a saját
maguk által létrehozott kategóriákba.
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ciológusok saját világképüket más világképek elé helyezik, és ez a döntést ki sem
nyilváńıtják, hanem magától értetődőnek veszik. Másrészt ez ugyanaz a magába
fordulás társadalmi szinten, mint amit az egyén szintjén Husserl javasol; reflex́ıv
szociológia, ami tulajdonképpen arról szól, hogyan konstruálja meg a társadalom
a társadalmat 2.

Ezt azért tartottuk fontosnak megjegyezni, mert az evolúcióról szóló
vizsgálódásunk egyszerre két szinten zajlik majd; egyrészt megvizsgáljuk,
hogy az evolúcióba vetett hit hogyan hozható kapcsolatba természetes
beálĺıtódásunkkal, hogyan illeszkedik bele a társadalmilag konstruált valóságba.
Egy ilyen vizsgálatban nem tehetünk olyan kijelentéseket, amelyek az evolúció
érvényességéről szólnak. Másrészt az evolúció elméletét egy az imént vázolthoz
meglehetősen hasonló jellegű metakritikában résześıtjük; megmutatjuk, hogy
az evolúció széleskörű elfogadottsága részben abból ered, hogy az evolúció ob-
jekt́ıvnak ”tünteti fel magát”.

Vegyük észre, hogy ez a fajta metakritika nem logikus b́ırálat, hiszen nem
az elmélet vagy gondolatmenet hibájára mutat rá. E kritika érvényessége
ellenőrizhetetlen; nem a világra vonatkozik, hanem egy hozzáállásra; nem hiszünk
az objektivitásban, és nem tetszik nekünk, ha valaki saját magát vagy módszerét
objekt́ıvnak álĺıtja be, mert ez érdemtelenül juttatja dicsőséghez és hatalomhoz
az illetőt. Ez a léırás tele van saját viszonyulásunkat kifejező kifejezésekkel,
mint ”nem tetszik nekünk” meg ”érdemtelenül”, melyektől általában igyekszünk
tartózkodni egy tudományos érvelésben. A következőkben Polányi Mihály
elméletét mutatjuk be, és seǵıtségével talán legyőzzük viszolygásunkat a szub-
jektivitással szemben.

1.2 Személyes tudás

Polányi Mihály azt mutatja meg, hogy minden tudásunk, beleértve a
természettudomány elméleteit is az ember hitén és érdeklődésén alapszik. Ob-
jekt́ıv tudás nincsen, csak személyes és még személyesebb. Tudásunk annyiban
értékes, amennyiben mi is elismerjük értékét.

1.2.1 Személyes tudás fogalma

Polányi először megmutatja, hogy a tudományos és nem tudományos ismeretsz-
erzés módszerei nem objekt́ıvak, hanem nagyon is személyesek. A személyesség

2Mint Hernádi 1984 rámutat a társadalom fenomenológiai nézőpontja nem mentes az
nehézségektől. Ha az egyénből indulunk ki, aki világképet hoz létre, milyen alapon beszélhetünk
társadalmi világképről? A paradoxon feloldásának egy lehetséges módja az interszubjektivitás
feltételezése. ”Fel kell tételezni, hogy amit mások kideŕıtenek rólam, érvényességében éppoly
megb́ızható, mint amit magam deŕıtek ki magamról. A társadalomban élő szubjektumnak
korántsem mellékes kiterjedése, hogy mások éppúgy ismereteket alkotnak róla, mint ahogyan
ő alkot ismereteket róluk. Hiába nem tekintem, nem tekinthetem magamat puszta megismerési
tárgynak, ez nem jelenti azt, hogy mások ne tekintenének, miért ne tekinthetnének annak.
Éppen az én privát képem nyilvánossá válása - amelyről pontos képem lehet - adja kezembe
annak a kulcsát, hogy mások privát világának nyilvánossá válásában is bizodalmam legyen. ”
(Hernádi, 1984, 37.)
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azt jelenti, hogy mi, akik létrehozzuk és megértjük az ismereteket, nem valamiféle
külső szemlélője vagy objekt́ıv, bárkivel helyetteśıthető dekódolója vagyunk
a világ rendjének, hanem személyesen részt veszünk e rend létrehozásában
és értelmezésében. A személyesség azt jelenti tehát, hogy a szabályok, amit
felfedezünk a világban, csak abban az értelemben érdekesek vagy helyesek,
amennyiben mi annak tartjuk őket. Önmagában egy fizikai modell nem mond
semmit. Amiatt tarthat számot érdeklődésünkre, hogy valahogyan viszonyul
ahhoz a fizikai világhoz, amit mi felfogunk vagy elképzelünk.

Jellemző, hogy Polányi nem ad egzakt defińıciót a személyes tudás fogalmára.
A személyes tudás a személyes részvételünk a tudásban, elégedjünk meg en-
nyivel. Hangsúlyozni kell, hogy a személyes nem ugyanaz, mint a szubjekt́ıv; amit
szubjekt́ıvnak nevezünk, mint a fájdalom, vagy hogy szeretjük-e a paradicsomos
káposztát, olyan dolgok, amik bennünk vannak, tőlünk függenek és meg is tartjuk
magunknak. A szubjekt́ıv dolgoknak érezzük az esetlegességét. A személyes vis-
zont a szubjekt́ıv és az objekt́ıv sajátos ötvözete. A személyes tudás olyan tudás,
mely belőlünk fakad, de mi hiszünk univerzalitásában. Tehát a személyes tudás
egyetemessége a mi hitünkben nyilvánul meg.

1.2.2 Személyes tudás igazolása

A szerző sorra veszi azokat a módokat, melyeken keresztül a megismerést
végezzük, illetve azokat a formákat, amelyekbe eredményeinket belehelyezzük,
és megvizsgálja ezen képességekben, módszerekben való részvételünket. Így
mutatja ki, hogy minden tudásunk, bár különböző mértékben, személyes
tudás. Kimutatja, hogy egy kijelentés önmagában jelentés nélküli; attól válik
értelmezhetővé, hogy hallgatólagosan feltételezzük, hogy ezt valaki mondta,
vagy mondhatná. Egy kijelentés megértésének alapvető, ezért alig észrevehető
előfeltevése tehát az, hogy a kijelentést valaki azért tette, mert azt gondolja,
hogy a kijelentés igaz. Tehát maga a kijelentés egy személyes, ahogy Polányi
fogalmaz, szenvedéllyel teli aktus; aki álĺıtja a kijelentést, az elkötelezi magát
egyrészt amellett, hogy a mondat valamire vonatkozik, másrészt bizalmat helyez
a mondatba, azaz kinyilváńıtja, hogy igaznak tartja. Az olvasó pedig, amikor
elolvassa a mondatot (a kijelentést), álĺıtásként értelmezi, hallgatólagosan a
mondat mögött az ismeretlen álĺıtóról feltételezi azt a modalitást, amit az előbb
ı́rtunk le.

Hasonló bizalomra van szükség készségeink terén. Amikor látunk, és nézünk,
bizalmunkat látásunkba helyezzük, anélkül, hogy ezt tudatośıtanánk magunkban.
Elköteleződünk az érzékszerveink helyes működésében. Megmutatja, hogy a
készség is tudás, de minőségileg más, mint az objekt́ıv tudomány tudása. Például
ha egy szerszámot megtanulunk használni, például megtanuljuk beverni a szöget
egy kalapáccsal a falba, ezt a készséget nem helyetteśıthetjük a kalapácsról
és a szögről szóló részletes és mélyreható ismeretekkel. Amikor egy tárgyat
használunk, a szerszámot nem megértjük, hanem használjuk, azaz befogadjuk
saját magunkba. ”Miközben egy szerszámot vagy egy botot használunk, nem
külső tárgyként kezeljük őket. Ellenőrizhetjük, hogy elég hatékony-e egy
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szerszám, vagy elég megfelelő-e egy bot például egy üreg rejtett részleteinek
feldeŕıtésére, de a szerszám és a bot sohasem ezeknek a műveleteknek a területén
van, hanem szükségképpen a mi oldalunkon, a mi részünket, a tevékenykedő
ember részét képezik. Mintegy beléjük folyunk, saját létezésünk részévé assz-
imiláljuk őket. Azáltal, hogy beléjük költözünk, egzisztenciálisan fogadjuk el
őket.” (Polányi, 1994 111.)

Tehát a fokális tudás, amikor a dolgokra tudatosan figyelünk, és az in-
strumentális tudás, ami egy dolog használatát jelenti, lényegesen különböznek.
Az instrumentális tudás nem artikulálható, azaz nem fejezhető ki tökéletesen
elmondás vagy léırás seǵıtségével, mint egy adat vagy mint egy matematikai
bizonýıtás. Például tudok arról beszélni, hogyan biciklizek, de ebből a léırásból
egy másik ember biztosan nem tud megtanulni biciklizni.

A valósźınűség és főleg a nyelv személyességét is részletesen taglalja Polányi,
ezekről még később lesz szó. Azáltal, hogy észrevettük a különféle alapvető
tudások és megismerési folyamatok személyes voltát, aláásta az egzakt tu-
dományok objektivitását is. Ha például a matematikát önmagában nézzük,
és megfeledkezünk személyességéről, meglehetősen furcsa helyzetben találjuk
magunkat. ”Nagy találékonysággal és szigorúan bizonýıtani a logika vagy a
matematika teorémáit, s közben könnyű sźıvvel bizonýıtás nélkül elfogadott
formulákként kezelni e következtetések premisszáit anélkül, hogy ennek bármiféle
alapja lenne, teljes képtelenségnek látszik. Arra a bohócra emlékezteti az embert,
aki a porond közepén ünnepélyesen felálĺıt egy ajtófélfát egy gondosan bezárt
ajtóval, előhúz egy hatalmas kulcskarikát, nagy nehezen kiválasztja a kulcsot,
amelyik nyitja az ajtót, aztán átmegy a nyitott ajtón és gondosan kulcsra zárja
maga mögött, miközben ott az üres porond, s akadálytalanul megkerülhetné az
ajtót.” (Polányi, 1994, 326.)

1.2.3 Intellektuális szenvedélyek

Polányi Mihály szembeszáll azzal a több évszázadra visszanyúló tu-
dományfilozófiai tendenciával, miszerint a tudást le kell választani az egyénről.
Ez az objektivista hagyomány Kopernikuszhoz nyúlik vissza, aki azt álĺıtotta,
hogy nem a Nap forog a Föld körül, hanem ford́ıtva, a Föld forog a Nap körül.
Polányi felteszi az első hallásra meglepő, de nagyon is jogos kérdést: Miért
álĺıt valaki ilyesmit, amikor minden tapasztalat és észlelés ennek az ellenkezőjét
mutatja?

A válasz nem kevésbé meglepő. Kopernikusz ”előnyben résześıtette azt
az élvezetet, amit az elvont elméletben lelünk, azon az áron, hogy feláldozzuk
érzékeink közvetlen tanúbizonyságát”(Polányi, 1994, 20. Old). El tudom
képzelni az olvasó csalódottságát. Valami frappáns magyarázatra várt, és ezt
kapta. Az intellektuális szenvedély, melyre Polányi hivatkozik, zavarosnak és
bizonytalannak tűnik. Leginkább azért, mert úgy tűnik, Kopernikusz elméjében
lejátszódó eseményekről szól. Ez pedig egyrészt túl esetleges a felfedezés
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horderejéhez képest, másrészt szubjekt́ıv, hiszen nem tudhatjuk, milyen
élvezetben lehetett része Kopernikusznak a felfedezés során, harmadjára pedig
érdektelen, hiszen Kopernikuszt nem ismerjük, és nem érezzük lényegesnek, hogy
mi okozott neki élvezetett, és mi nem.

De a szerző célja éppen az, hogy a különbség esetlegesnek és szubjekt́ıvnak
tűnjön. Az esetlegesség arról szól, hogy Kopernikusz felfedezésére, ami akkor
még csak egy sejtés volt, nem pedig bizonýıtható álĺıtás (bármit is értünk
bizonýıtható álĺıtás alatt), épült Kepler felfedezése és a Newton-i fizika. Tehát
amikor Kopernikusz heliocentrikus világképét elfogadták a szellemi utódok,
abban a reményben fogadták azt el, hogy ez a modell majd igaznak bizonyul.
Közvetve tehát az egész fizika annak az elköteleződésnek köszönhető, amit
Keplerék helyeztek a heliocentrikus világképbe. Ebből látszik, mondja Polányi,
hogy milyen fontos szerephez jut a tudományos kutatásokban a hit.

A szubjektivitás pedig arra utal, hogy a heliocentrikus világkép elfogadása
nem függetlenebb az embertől, mint a geocentrikus világkép, hiszen ugyanúgy
belőlünk fakad. A különbség az, hogy az első esetben bizalmunkat érzékeinkbe
vetjük, másik esetben ”az elméletbe”. Az elméletet Polányi térképhez hasonĺıtja,
melynek seǵıtségével ”egy tapasztalatilag feldeŕıtetlen területen is eligazodik az
ember. Tehát a személyes tapasztalás és az objektivitás itt szétválik. Valami
furcsa okból, ami belőlünk fakad, elvetjük érzékelésünket, hogy valami általunk
magasabbrendű igazságnak - hiszen ezt nevezzük igazságnak - vessük alá
magunkat. Ezt a furcsa okot nevezhetjük intellektuális szenvedélynek.

Tehát az elmélet nem függetlenebb tőlünk, mint a tapasztalás, csak másra
hagyatkozik. Mégis, mi az amit objektivitásnak nevezünk? Egyrészt, ellentétben
az észleléssel, nem kell tekintettel lenni arra, hogy ki találja ki az elméletet.
Ugyańıgy, egy elmélet értéke tőlünk, befogadóktól is független. Bármilyen hangu-
latban vagyok, mikor megismerkedem a Newtoni fizikát, az nem befolyásolja
annak érvényességét. Tehát, mikor elfogadjuk Kopernikusz elméletét, ”elvetjük
érzékeink durvább antropocentrizmusát, de csak értelmünk nagyratörőbb
antropocentrizmusa kedvéért.” (Polányi, 1994, 21.) Elkötelezzük magunkat a
racionális tudás mellett, hiszünk benne, hogy ez egy magasabbrendű tudás, mint
ami az észlelésből ered. A probléma abban áll, hogy ez az elköteleződés nem
tudatosul bennünk.

Az elköteleződést explicitté kell tenni, ez mentheti meg a matematikát
is attól, hogy bohóckodásnak tűnjön: ”A megoldás az, hogy el kell vetni a
bizonytalan álĺıtások elfogadását tiltó szabályt, elismerve, hogy a matematikai
eljárás logikailag előzetes maximáiba vetett hitünk azon alapul, hogy előzetesen
érvényesnek fogadjuk el az eljárást. (. . . ) Ehelyett el kell ismernünk, hogy azért
foglalkozunk a matematikával, s azért fogadjuk el álĺıtásait, mert intellektuálisan
szép, s ez a matematikai fogalmak realitásának és a matematikai álĺıtások
igazságának a jele.” (Polányi, 1994, 326-327.)
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Polányi tehát visszautaśıtja a pozitivizmust, miszerint a tudomány
nem egyszerűen formális modellek felálĺıtása, amely azon áll vagy bukik,
hogy működőképes-e. Szerinte a tudomány alapjai esztétikaiak, azaz
meghatározhatatlanok. Példaként a relativitáselméletet hozza fel. Ez az
elmélet, álĺıtja, a közvélekedéssel ellentétben nem valamilyen zavarbaejtő, az
addigiak alapján nem magyarázható fizikai jelenség hatására született, hanem
egy ember (A. Einstein) világképéből. Amikor 1925-ben D. C. Miller előállt
24 évig tartó ḱısérletsorozatának eredményével, amelyek nem támasztották
alá a relativitáselméletet, a fizikusok nem vetették el az elméletet, hanem
egyszerűen nem vettek tudomást az eredményekről. ”Addigra már olyan jól
elzárták értelmüket minden olyan javaslat elől, amely az einsteini világkép által
teremtett újfajta racionalitást veszélyeztethette volna, hogy szinte képtelenek
voltak más fogalmakkal gondolkodni.” Polányi nem azt a következtetést vonja
le ebből, hogy a tudósok sarlatánok, hanem, bár ezt nem ismerik el, már
elköteleződtek a relativitáselmélet irányába; elhitték. Egyszerűen azért, mert
a relativitáselmélet szép, helyesnek tűnik, nem pedig azért, mert a ḱısérleti
bizonýıtékok ezt támasztották alá.

Polányi b́ırálat alá veszi például a behaviorizmust, mint olyan tudományt,
mely az objektivitás hamis ideáljára éṕıtkezik. A behaviorista szemlélet úgy
tesz, mintha azáltal, hogy, az élőlényeket inger-válasz masináknak tekintjük,
kiküszöbölhetnénk saját viszonyulásunkat a vizsgált élőlényekhez. Éppen ez az,
ami lehetetlen, és ezért fölösleges igyekezet. Hiába tekintjük egyszerű gépeknek
az élőlényeket, hiszen a ḱısérlet feltevéseit, akárcsak az eredmények értelmezését
már személyes módon végezzük el. És ráadásul ezért a látszólagos objektivitásért
nagy árat fizet a tudományos elmélet, jelen esetben a behaviorizmus; hogy
kizárjuk saját elfogultságunkat, kiöljük - biztos, ami biztos az életet - az általunk
vizsgált élőlényekből.

De ellentétben Husserllel, Polányi nem próbálja megrend́ıteni a tudomány
módszereit és eredményeit, még csak nem is relativizálni akar; éppen ellenkezőleg,
el akarja oszlatni a tudományok alapjaival kapcsolatos homályosságot, azzal
a felismeréssel, hogy az alap mi magunk vagyunk. Tehát explicitté kell tenni
hitünket. Fel kell tárni, hogy mi az amiben hiszünk. Ha élvezzük a tudományt
vagy annak gyümölcseit, mondhatjuk, hogy a tudományba vetett hit bőségesen
megtérült. Ezt a hitet elfogadni és explicitté tenni, persze egyáltalán nem
könnyű. ”A modern lélekbe mélyen beivódott- még a sajátomban is felfedezem
-, hogy bár a kétely nihilisztikussá válhat, s ezzel veszélyeztetheti a gondolat-
szabadságot, egy hiedelemtől megtartóztatni magunkat intellektuálisan mindig
becsületes tett ahhoz az elhatározáshoz képest, hogy fenntartsunk egy hiedelmet,
amelyet el is vethetnénk, ha úgy döntenénk3 .” (Polányi, 1994a, 49.)

Szent Ágostonhoz kell visszamennünk, aki azt hirdette, hogy minden tudás
alapja a hit. A következő sorokat Polányi Mihály Szent Ágostonról ı́rta, de

3Polányi tehát a kételyt és a hitet szimmetrikus viszonyként ábrázolja, akárcsak Husserl, de
nem úgy, mint Popper, aki a kételyt a hit fölé emeli.
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jól foglalják össze a szerző saját programját is. ”Elismeri, hogy az ember csak
akkor tud feltárni egy hibát, ha nem a hozzá vezető, hanem az igaznak hitt
premisszák alapján értelmezi. Maximája, a nisi credidetiris, non intelligitis fejezi
ki logikai követelményét. Véleményem szerint azt mondja, hogy bármely tárgy
vizsgálatának folyamata egyrészt magának a tárgynak a kutatása, másrészt azon
alapmeggyőződések kritikai elemzése, amelyek fényében a tárgyat megközeĺıtjük,
vagyis a kutatás és a kritikai elemzés dialektikus kombinációja. Egy ilyen
folyamatban szüntelenül újraértékeljük alapvető meggyőződéseinket, de csak
azok alappremisszáinak hatókörén belül.” (Polányi, 1994a, 43.)



Chapter 2

Evolúciós magyarázat sémája

”Utálatos a tükör és a közösülés, mert szapoŕıtja az embert.” (Jorge
Luis Borges: Tlön, Uqbar, Orbis Tertius)

2.1 Az önző gén elmélet

A biológiai evolúció manapság talán legnépszerűbb megközeĺıtése az ”önző gén”
elmélet. Ezt a nézőpontot Richard Dawkins tette ismertté1. Dawkins szerint az
evolúció alapegysége nem az egyed vagy a faj, hanem a gén. De mi az a gén? És
miért pont a gén?

2.1.1 Replikátor

Történetünk kezdetén a Földön életnek semmi nyoma. Vulkánkitörések, forrongó
tengerek, nagy viharok Vegyületek keletkeznek, mondjuk egy villámcsapás, vagy
egyszerűen a napsütés energiájának hatására, és aztán rögtön el is bomlanak.
Mı́g nem, egyszer létrejön egy replikátor, azaz egy olyan molekula, amely az
adott környezetben képes önmagáról másolatot késźıteni. Egy ilyen molekula
megjelenése, Dawkins is elismeri, rendḱıvül valósźınűtlen. De itt százmillió
évekről van szó, ráadásul a replikátornak elég egyszer létrejönnie: utána a dolgok
már maguktól mennek.

De milyen egy replikátor? Dawkinst idézzük:
”(A replikátort) Képzeljük el különféle éṕıtőkő molekulák bonyolult láncából álló
nagymolekulaként. A kis éṕıtőkövek óriási mennyiségben álltak rendelkezésre
a replikátort körülvevő őslevesben. Tételezzük fel mármost, hogy minden
éṕıtőkőnek affinitása van a magához hasonló éṕıtőkő molekulákhoz. Valahányszor
egy úszkáló éṕıtőkő molekula a replikátor olyan része mellett köt ki, melyhez
affinitása van, nagy valósźınűséggel hozzákapcsolódik. Az ilyen módon csatlakozó
éṕıtőkövek automatikusan olyan sorrendben fognak elrendeződni, mint magába a
replikátorban. (. . . ) a két lánc ketté is hasadhat, s ekkor már két replikátorunk

1Megjegyezzük, hogy Csányi Vilmos egy általánosabb és absztraktabb és ı́gy kevésbé
”olvasóbarát” keretben, de hasonló módon ı́rta le az evolúciós gondolkodás alapjait. (Csányi,
1988)



2.1. Az önző gén elmélet 19

van, melyek mindegyike további másolatokat késźıthet.” (Dawkins, 1986, 28. old)
Persze könnyen elképzelhető, hogy az éṕıtőkövek nem ugyanolyan éṕıtőkövekhez
vonzódnak, mint saját maguk, hanem egy másik fajtához. De ettől még a dolog
működik. ”A replikátor ekkor nem egy azonos másolat öntőmintájaként működik,
hanem negat́ıv öntőmintájaként, mely azután újra létrehozhatja az eredeti pozit́ıv
minta pontos másolatát.” Történetesen ez utóbbi közelebb áll a valósághoz a DNS
esetében.

2.1.2 Mutáció

Ha egy ilyen replikátor valahogyan létrejön, gyorsan elterjed a többi, replikációra
képtelen molekula rovására, hiszen még egy nagy tengerben is csak véges sok
anyag, véges sok éṕıtőkő molekula van. Előfordulhat néha, hogy a replikáció
nem sikerül tökéletesen. Valamilyen külső hatásnak köszönhetően kicsit másfajta
molekula jön létre. Ezek legtöbbször teljesen elrontják a replikátort, tehát nem
lesznek képesek másolatot késźıteni önmagukról, de előfordulhat, hogy véletlenül
egy jobb replikátor tűnik fel. Hogy mit jelent az, hogy jobb? A ”jobb” szó
itt csak a végeredményre utal: annak a rövid megfogalmazása, hogy az új rep-
likátor elterjedtebb lesz, mint a régi. E mögött többféle ok is állhat. Lehet, hogy
az újfajta replikátor kémiailag stabilabb, mint az elődje. Másik lehetőség, hogy
”termékenyebb”, tehát gyakrabban késźıt másolatot magáról. A ”jobb” szó jelen-
theti azt is, hogy az új replikátor másolás közben felbontja a régi replikátort, és
a versenytárs éṕıtőelemeit, vagy esetleg a bomlási energiáját felhasználva késźıti
el önmaga másolatát (ezzel kétségtelenül komoly előnyre tesz szert vetélytársával
szemben). Az is előfordulhat, hogy az új molekula előnye abban mutatkozik meg,
hogy ritkábban vét hibát másolás közben, mint az őse. Gondoljuk meg: Ha a
”versenyzők” egyébként minden szempontból megegyeznek, de az egyik 10 es-
etből 7-szer másolja le jól magát, mı́g a másik 10 esetből 9-szer, világos, hogy az
utóbbi egy idő múlva nagyobb mennyiségben lesz jelen az ”őslevesben”.

2.1.3 Verseny

Ha már többfajta replikátorunk is van, megjelenik a verseny. A probléma ugya-
nis az, hogy az éṕıtőelemek mennyisége véges, azaz egy idő után a különböző
replikátorok versenyezni kénytelenek a szűkösen rendelkezésre álló anyagért.
Ez a verseny, mint Dawkins hangsúlyozza, nem az a verseny: A replikátorok
nem akarják megszerezni az erőforrásokat, nem akarják legyőzni a másikat, és
tovább öröḱıteni sem akarják magukat, csak egyszerűen a ”jobb” replikátorok;
ügyesebbek a szűkösen rendelkezésre álló éṕıtőkövek megszerzésében és fel-
használásában - a jóság defińıciója szerint. ”A replikátorok között küzdelem
folyt a létért. Nem tudták, hogy küzdenek, s nem is törődtek vele; a küzdelem
erős érzelmek nélkül folyt, sőt egyáltalán minden érzelem nélkül. De mégis
küzdöttek abban az értelemben, hogy minden pontatlan másolat, ha új mag-
asabb szintű stabilitást eredményezett, vagy új módot adott a versenytársak
stabilitásának csökkentésére fennmaradt és sokasodott.”
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A verseny lényege tehát az, hogy a jobbak újra és újra kiszoŕıtják a gyengébb
replikátorokat, és ı́gy egyre hatékonyabb és hatékonyabb replikátorok népeśıtik
be a világot. Az első sejtek létrejöttét e szemlélet szerint úgy lehet interpretálni,
mint olyan kifinomult replikátor molekulákat, melyek védőpajzzsal veszik körül
magukat, ı́gy biztośıtva a stabil környezetet saját maguk számára. A sejt
egy különleges eszköz, amely radikálisan csökkenti a replikátor környezetre
utaltságát. A sejt a környezetében található vegyületeket átalaḱıtja olyan
anyagokká, melyek a másolás javát szolgálják. Tartalékol és kiegyenĺıti a
környezet szeszélyeit; ezáltal ı́nségesebb időkben is biztośıtani tudja a replikációt.

Dawkins itt egy nagy ugrást tesz. Az évmilliók eseményeit a képzeletünkre
b́ızza, és már azt álĺıtja, hogy minden élőlény, ı́gy az ember is egy ”túlélőgép”,
melyet a replikátorok éṕıtettek maguk köré, hogy jobban tudjanak másolódni.
Egy állat vagy egy növény ebből a nézőpontból nézve egy bonyolult szerkezet,
amelyet a replikátorok versengése hozott létre évmilliók, sőt évmilliárdok során.

Másrészről tehát a replikátor egy utaśıtáskészlet, amely biokémiai folyamatok
bonyolult láncolata során feléṕıti burkát, az élőlényt, amelyben helyet foglal. Az
élőlény sikere a replikátor sikere. Ha az élőlény sok utódot hoz létre, valósźınűleg
a replikátor is átmásolódik az utódokba, tehát nagyobb számban lesz jelen. Ha
az élőlény sikertelen, ”nem működik jól”, akkor a replikátor kisebb eséllyel tudja
magát lemásolni, azaz átmenteni a következő nemzedékbe.

2.1.4 A gén fogalma

Ez eddig rendben is volna. A kérdés, az, hogy mik a replikátorok a való életben?
A DNS ı́géretes jelöltnek látszik, csak van egy komoly hibája: nem mindig
másolódik. Ivartalan szaporodás esetén, amikor a szülő genetikailag azonos
utódjával, ez nem okoz problémát. De sok élőlény, köztük az ember is, ivarosan
szaporodik, ami azzal jár, (mint később látni fogjuk) hogy DNS-ünk különbözik
szüleink DNS-től. A DNS, a genetikai információk összessége, tehát nem jó jelölt.

A gének, azonban, melyek a tulajdonságok genetikai léırásai DNS-ben,
már megfelelnek. Tegyük fel, hogy egy gén hatása az, hogy tulajdonosa
barna sźınű lesz. Ha az illető élőlény egy erdőben élő növényevő, akit mások
meg akarnak enni, akkor ez egy jó tulajdonság, azaz az élőlény jobban fog
szaporodni azoknál az élőlényeknél, melyekben nincs meg ez a gén, tehát nem
barnák. Ez azt jelenti, hogy a barnaság génje el fog szaporodni, azaz korábbi
szóhasználatunkkal élve, ez a gén egy jó replikátor. A barnaság génjét pedig
úgy kell érteni, mint az élőlények DNS-ében a barnaságot jelentő genetikai
információt. Egyetlen felvetést használtunk itt fel; azt, hogy a gén replikátorként
működik, magyarul másolódik. Tehát ha egy élőlényben megtalálható egy gén,
akkor az nagy valósźınűséggel jelen lesz az utódjában is - vagy legalábbis nagyobb
valósźınűséggel, mint egy, az adott génnel nem rendelkező szülő utódjában. Ez a
feltevés, bár légből kapott, elfogadhatónak látszik, és később igazolást is nyer.



2.2. Az absztrakt evolúciós elmélet 21

2.1.5 Gének parlamentje

A túlélőgép, úgy tűnik, nem egyetlen replikátor tulajdona, hanem rengeteg
replikátor - gén - osztozik rajta. Úgy lehet ezt elképzelni, hogy sok gén összeáll,
mindegyik ért valamihez, és ha jól tudnak együttműködni, akkor mindannyian
nyernek az ügyön. Ezt megviláǵıtjuk egy konkrét példával. Tegyük fel, hogy
van egy békafaj, amelyet gólyák ritḱıtanak. Tegyük fel, hogy van két gén,
melyek közül az egyiknek az a hatása, hogy a béka, ha meglát egy gólyát,
megdermed - nevezhetjük a gyávaság génjének (egyébként, a konkurens gén
hatására menekülni próbál). Egy másik génnek az a hatása, hogy az állat sźıne
szürke lesz, mint a patak kövei (egyébként okkersárga volna). Jól látható, hogy
ha a két gén közül csak az egyik van meg egy békában, az nem sokat ér. De
ha mind a kettő megtalálható egy állatban, az komoly előnyt jelent neki a
többi békával szemben. Sokkal kevésbé valósźınű, hogy észreveszik a gólyák és
megeszik, ezért sok utódot fog létrehozni, amelyek egy tetemes részében szintén
szerepelni fog a génpáros.

Az egymásra utaltság óriási, hiszen csak egy teljes génkészlet ad ki egy
működőképes túlélőgépet. Ez azt mutatja, hogy a gének nem feltétlenül harcol-
nak egymással, hanem gyakran támogatják egymást. Egyedül nyilván egyik gén
se menne semmire, csak egy adott élőlényen belül a többi géntől függően érhet
el sikereket.

2.2 Az absztrakt evolúciós elmélet

Már a bevezetőben vázoltuk azokat a problémákat, amelyek az evolúciós egység
megválasztását ḱısérik. Úgy tűnik ez a problémát, ha meg nem is oldjuk,
de elegánsan áthidaljuk a replikátor fogalmának bevezetésével. E nehézségek
eredete az volt, hogy nem tudtuk mindig objekt́ıvan eldönteni, hogy mikor van
szó változatlanságról - amit most replikációnak nevezünk - és mikor van szó
változásról - ez a mutáció. Ezt a zavarosságot Dawkinsék úgy oldják fel, hogy a
replikációból és a mutációból indulnak ki, nem pedig az alapegység létéből: nem
is lehet más az alapegység, mint az, ami replikálódik, tehát ismétlődik.

A replikátor tehát defińıció szerint egy másolódó egység. A fenti gon-
dolatmenet mutatja, hogy amennyiben a génről, mint a DNS egy értelmes
darabjáról elhisszük, hogy valóban generációról generációra továbböröklődik,
akkor, álĺıthatjuk ez a probléma megoldódott. Ez a gondolatmenet tulaj-
donképpen a Darwini elmélet pontośıtása és egyben továbbfejlesztése. Úgy
küszöböli ki az eredeti elgondolás homályosságát (mint a leszármazás, öröklődés
kérdése), hogy megtartja a gondolat fő mondanivalóját és egyszerűségét.

A replikátor fogalma, valójában sokkal általánosabb elvontabb és gazdagabb,
mintsem, hogy a biológia keretei közé szoruljon. Ha elkezdünk replikátorok után
kutatni, biztos hamarosan sikerrel járunk. Ez a kutatás sok szellemes és kevésbé
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szellemes, értelmes és kevésbé értelmes próbálkozást ihlet. Néhány lehetőség:
A kérdést felfoghatjuk a beszéd replikátorának, hiszen a kérdés valójában
egy olyan ”beszéddarab”, amely újabb adag beszédet hoz létre. Ha amerikai
tudósoknak sikerülne kifejleszteni egy olyan paradicsomoskáposztát, amely elm-
egy a menzába, és ott kér egy magához hasonló beszélő paradicsomoskáposztát
(és azt a menza laboratóriumában el is késźıtik), szintén replikátort kapnánk. És
végül, ahogy Dennett megfogalmazza egyik provokat́ıvnak szánt következtetését:
”A tudós pusztán egy módja annak, ahogy egyik könyvtár egy másik könyvtárat
hoz létre”. (Dennett, 373.)

Az érdekes az, hogy bár még semmit nem mondtunk a dolog technikájáról,
hogy hogyan és pontosan milyen feltételek mellett valósul meg a másolás, milyen
formában vannak eltárolva az információk az élőlényben, az elmélet máris nagyon
meggyőzőnek hangzik. Tulajdonképpen alig használtuk ki azt a tényt, hogy
molekulákról meg élőlényekről szól az elmélet. Replikátort márpedig, mint a fenti
néhány próbálkozás mutatja, nem nehéz találni. Ez pedig általánośıtásért kiált.
Ennek érdekében most megpróbáljuk minél elvontabban megfogalmazni a fenti
gondolatmenet kulcslépéseit, hogy lássuk, mi az, ami fontos és mi lényegtelen.

Először is valahogyan létrejön egy replikátor, egy olyan valami, ami az adott
közegben lemásolódik, sokszorosodik. Szándékosan nem a ”lemásolja önmagát”
kifejezést használtuk. Valójában semmi jelentősége, hogy ki az, aki a másolást
végzi (ha egyáltalán van értelme ennek a kérdésnek). Tehát kell nekünk egy
replikátor. Azzal itt és most ne foglakozzunk, miért és hogyan jön létre egy
replikátor, tegyük fel, hogy a főszereplőt tálcán ḱınálják.

Másrészt, szükségünk van replikációs hibákra. A mutációk biztośıtják a
fejlődést, új replikátorok létrejöttét. Tehát elvárjuk, hogy a replikáció ne
legyen tökéletes, néha be kell csúsznia egy-egy hibának, különben nem történne
semmi. Aztán az adott helyzet eldönti, hogy a hibás másolat olyan valami-e,
ami az adott térben jól másolódik, vagy olyan, ami nem. Ha jól másolódik,
akkor elterjed, ha nem olyan jól, akkor kevesebb lesz belőle, vagy kihal. Tiszta sor.

Végül, ahhoz, hogy egy replikátor jelenlétéből joggal (vagy legalábbis nagy
valósźınűséggel) következtethessünk annak jóságára, az kell, hogy verseny legyen,
azaz hogy az adott közeg szűkös erőforrásokkal rendelkezzen. Ha bármi, ami
létrejöhet, létrejön, akkor egyrészt teljesen átláthatatlanná válnak a dolgok,
másrészt nem mondhatjuk azt, hogy azok a replikátorok, amelyek most köztünk
vannak, az általunk használt értelemben a legjobbak. Hozzá kell tenni, hogy
a verseny feltételezésének szükségessége közel sem nyilvánvaló, érdekes kérdés
lehetne, hogy mit lehet mondani egy olyan evolúciós térről, ahol nincsen verseny,
az erőforrások kimeŕıthetetlenek. Ezzel leginkább azért nem foglalkozunk, mert
a gyakorlatban a verseny feltétele az, melynek teljesülése a legnyilvánvalóbb; az
erőforrások mindig, mindenhol végesek.

Ez a három feltevés alapozza meg Dawkins gondolatmenetének vázát. Ha
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van replikátor, mutáció és verseny, akkor úgy tetszik evolúciónak is kell lennie.
Nincs más dolgunk tehát, minthogy ráhúzzuk a fenti sémát a való életben
tapasztalt jelenségekre, és megvizsgáljuk az adott evolúciós tér (Nevezzük ı́gy!)
működését, abban a reményben, hogy a biológiához hasonlóan más területek is
feltárulnak az evolúciós megközeĺıtés hatására.

2.3 Mémes egy hely

- Végül is, mindenkiben van valami jó. - tűnődik a Farkas - bennem
például a Piroska.

A mémelmélet Richard Dawkins agyának szüleménye. Szellemes, de
véleményünk szerint nem sokra vezető konstrukció, amit azért sokat fogunk
emlegetni. Egyfajta állatorvosi ló szerepét fogja betölteni, ugyanis kitűnően
meg lehet rajta mutatni az evolúciós gondolkodás jellegzetességeit. Az elméletet
Daniel Dennett is felkarolta, és az ő előadásában még jobban kidomborodik a
mémek néhány furcsa tulajdonsága. Ezért mi ebben a fejezetben elsősorban az
utóbbi szerző ı́rása alapján mutatjuk be a mémelméletet.

A mémelmélet tulajdonképpen a fenti, általánośıtott darwini elmélet alka-
lmazása az emberi gondolatokra, kultúrára. Kétségtelen, vannak olyan jelek,
amelyek reményt keltőek; a kultúra sok szempontból emlékeztet az élővilágra.
Az alábbiakban megmutatjuk, hogy az emberi kultúra terjedése kieléǵıti azt
a három axiómát, amit felsoroltunk. A kulturális dolgok replikálódnak. Van
hibás másolás, azaz mutáció. Harmadrészt az erőforrások szűkösek. Egyelőre
ne törődjünk azzal, hogy nem tudjuk, mik azok a kulturális dolgok; legyünk
türelemmel, erről is szó lesz.

2.3.1 Replikáció

Mind az élőlények, mind a kultúra világában valami állandóságot érzékelünk.
Akárcsak a barnamedve, a gulyásleves is létezett már 200 évvel ezelőtt, ha nem
is teljesen olyan volt, amilyen most. Hiszekegy, patkó, testvériség; ezek mind
elég régóta léteznek, miközben azok az emberek, akik használják vagy gon-
dolják ezeket, egyfolytában cserélődnek. Valahogyan a kultúrának tovább kell
öröklődnie emberről emberre, nemzedékről nemzedékre. Ez az öröklődés rep-
likáció, abban az értelemben, ahogy Dawkins használja ezt a szót. A hiszek-
egy valahogy fennmarad, ma is sokan ismerik, ha valósźınűleg nem is olyan
sokan, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt. Egyelőre eléggé homályos, hogy a
patkó, vagy a Hiszekegy replikációja hogyan megy végbe. Kétséges, hogy
köthető-e egy konkrét időponthoz, amikor a patkó vagy a Hiszekegy lemásolódik.
Az is kissé merésznek tűnik, hogy ennyire különböző dolgokat egy kalap alá
veszünk. Az azonban kétségtelen tény, hogy az emberi kultúrában a tárgyak
amelyeket használunk, a könyvek melyeket olvasunk, az ételek amiket eszünk,
ahogyan beszélünk egymással, mind nagy állandóságot mutatnak (azzal együtt,
hogy inkább a változásokat szokták mostanság hangsúlyozni) a nemzedékeken
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keresztül. Maga ez a megfigyelés elégségesnek tűnik ahhoz, hogy replikációról
beszéljünk.

2.3.2 Kulturális replikátorok

Mivel foglakozik hát a mémelmélet? Az olyan furcsa replikátorokkal, mint például
a patkó vagy a Hiszekegy. Ahogyan géneknek neveztük az élővilág replikátorait,
akik állatról állatra, növényről növényre ugrálnak, a mémek - talán - ”agyból
agyba költöznek” (Dawkins, 1986, 241.). A mém2 a gén megfelelője a kulturális
evolúció terében. A mém tehát a kultúra replikátora; bármi, amit valami miatt
az emberek megőriznek emlékezetükben, vagy használnak, vagy más módon fen-
ntartanak. Dennett felsorol néhány dolgot, amely szerinte mém, például:
Ábécé
Ruhaviselet
Differenciálszámı́tás
Impresszionizmus
Beethoven Ötödik Szimfóniájának első négy hangjegye
Én hozzátenném még, hogy
Gulyásleves
Kooperáció
Hiszekegy.
Az ember kezd zavarba jönni a mémek eme hihetetlen változatossága láttán.
Mégis, van egyáltalán olyan dolog, ami nem mém? Dennett erre is hoz példát: a
D-F-A nem mém (vagy azzal, hogy most lemásoltam, mémmé tettem?), hiszen
nincsen értelme. Hasonlóan a biológiai evolúcióhoz, ahol a DNS bizonyos darab-
jai a természet, mint környezet kontextusában váltak értelmessé, valami attól
válik mémmé, hogy az emberi kultúrában jelentéssel b́ır. Mielőtt azonban job-
ban megismerkednénk a mémekkel, meg kell még gondolnunk, hogy a mémek tere
tényleg evolúciós tér; Ezidáig azt taglaltuk, hogy a mémek replikálódnak. Azt
kell még ellenőrizni, hogy vannak mutációk és van verseny.

2.3.3 Mutáció

Nem nehéz belátni, hogy a mémek ki vannak téve a mutációnak, a hibás
másolásnak. Ha belehelyezkedtünk már ebbe a gondolatmenetbe, csak azt kell
mondanunk, hogy ha valami új dolog jött létre - és ilyesmire nem nehéz példát
találni - a replikáció nem volt sikeres, azaz, hiba történt a replikációban. Az em-
beri kultúra márpedig állandóan változik. E változások üteme nagyságrendekkel
gyorsabb, mint az élővilág változásai. Új elméletek, új technológiák jönnek,
ezek jelzik azokat az eseteket, amikor a mutációból valami ”jó” sül ki - a jó szót
azért tettük idézőjelbe, hogy jelezzük, akárcsak a géneknél, ez csak a replikáció
sikerét fejezi ki. Például, amikor a Biblia görög ford́ıtói a héber ”fiatalasszony”

2A ”mém” kifejezés Richard Dawkinstól ered, és ı́gy magyarázza az elnevezést: ”A ”miméma”
szónak tetszetős görög hangzása van, de olyan egy szótagú nevet szeretnék találni, amely kicsit
úgy hangzik, mint a ”gén”. Remélem klasszikus műveltségű barátaim megbocsátanak nekem,
ha a mimémát mémre rövid́ıtem. Ha ez némi v́ıgaszt nyújt, gondolhatjuk, hogy a ”memória”
szóval vagy a francia meme (ugyanaz) szóval rokon.” (Dawkins, 1986)
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szót tévedésből, tehát véletlenül ”szűz”-nek ford́ıtották, mutációnak tekinthető.
Kétségtelen, hogy ez a mutáció meglehetősen sikeres is lett. (Dawkins, 1986)

De Dennett nem tagadja, hogy a mutációk nem feltétlenül véletlenszerűen
jönnek létre, a biológiai evolúcióval ellentétben. ”Az olyan mémek, mint a
relativitás elmélete, nem valamilyen eredeti gondolat milliónyi véletlenszerű
mutációinak összegződése, hanem az alkotás folyamatában minden egyes agy
egy halom értékes dolgot adott egyáltalán nem véletlenszerűen a végtermékhez.”
(Steven Pinker, Dennett, 382 old.) Ilyen engedményeket, úgy tűnik, kénytelenek
vagyunk tenni, de szerencsére nem okoznak galibát. Minket, akár a gének
esetében, csak a mutáció létrejötte és sikeressége érdekel, maga a mód, ahogyan
a mutáció keletkezett, érdektelen3 . A mutációk keletkezésével ugyanúgy állunk
tehát, mint a replikációs mechanizmussal: Örülünk, ha ismerjük, de megvagyunk
nélküle.

2.3.4 Verseny

Végül még egy dologra szükség van, hogy a természetes kiválasztódás
működhessen: a térnek, ahol e furcsa lények élnek, végesnek kell lenni,
hogy legyen küzdelem a fennmaradásért, és hogy tényleg csak azok a mémek
maradjanak fent, amelyek valami miatt sokszor és jól másolódnak le. Rengeteg
mém van a világon, és Dennett szerint, egy ember ezek közül csak korlátozott
számú replikációjához tud hozzájárulni. Valóban mondhatjuk, hogy agyunk
terjedelme és a gondolkodásra ford́ıtott idő korlátozott; nincs időnk minden
ideára gondolni - pláne továbbadni. Ha pedig olyan dolgokra gondolunk, mint
a patkó, vagy a gulyásleves, és ezeket tárgyként tekintjük, még inkább igaznak
tűnik a szűkösség. Patkókat vagy gulyáslevest késźıteni - azontúl, hogy a
hiszekegy elmondásához, vagy az impresszionizmus megismeréséhez hasonlóan
időigényes elfoglaltság, komoly materiális és fizikai ráford́ıtásokat is igényel. A
patkóhoz például az ércet ki kell bányászni, abból ki kell nyerni a vasat, és ebből
a vasból - ami szintén szűkösen áll rendelkezésre - még rengeteg dolgot lehetne
késźıteni a patkón ḱıvül.

Az ötlet, hogy gondolatainkat és eszközeinket, mint önálló entitásokat
tekintsük, kétségḱıvül meglepő. De gyorsan bele lehet jönni, és az ember rögtön
talál analógiákat az élővilággal. Természetesen a mémeknek is van élőhelyük,
és ez legtöbbször nem az egész világ. A gulyásleves például Közép-Európában
él (ha nem számı́tjuk az olyan állatkerti példányokat, mint mondjuk egy New
York-i magyar étterem gulyáslevese), a differenciálszámı́tásról bátran mond-
hatjuk, hogy világpolgár. A mémek is hol küzdenek egymással, hol támogatják
egymást, akárcsak a gének. Például a zongora és a zongoraverseny jó barátok,
nagymértékben egymásra vannak utalva, hiszen kölcsönösen előseǵıtik egymás
jelenlétét a világban. Ezzel szemben Mozart és Jennifer Lopez, legalábbis mint
mémek, vetélytársak, feltéve, hogy a zenehallgatásra ford́ıtott időt korlátosnak

3A véletlenről szóló fejezetben éppen ennek a hozzáállásnak az eredetével és létjogosultságával
fogunk foglalkozni.
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vesszük, hiszen a két jeles zeneszerző művei ezért az időért versengenek.

A mémeket szerethetjük vagy nem szerethetjük, de egyenlőre nem világos,
hogy milyen alapon tudnánk dönteni e gondolkodásmód értékéről. Valósźınűleg
egyszerre találjuk szellemesnek és némiképp abszurdnak a mémelmélet gondo-
lkodásmódját. Dolgozatunk következő része azt a célt tűzi ki, hogy feltárja
általánosságban az evolúciós magyarázatok feléṕıtését és a magyarázatok során
felhasznált személyes tudást. Ha az evolúciós magyarázatokat szerkezetét
megértettük, reményeink szerint megfelelő kontextusba tudjuk helyezni (többek
között) a mémelméletet is, és ı́gy lehetőség nýılik arra, hogy konkrétan felmutas-
suk a mémelmélet szépségeit és hiányosságait.



Chapter 3

Az evolúciós magyarázat
struktúrája

3.1 Funkcionális magyarázat

Amikor egy jelenséget vagy tulajdonságot evolúciós magyarázattal látunk el
mindig szükségünk van egy evolúciós egységre, tehát egy replikátorra, amely
szempontjából a magyarázandó jelenség múltját elmeséljük.Ez az evolúciós egység
lehet például populáció, faj, mém, gén vagy akár gének egy stabil eloszlása a
populációban, vagy bármilyen állandóságot mutató identitás. Ez az általunk
választott replikátor reprezentálja a magyarázni ḱıvánt tulajdonságot, jelenséget.
A reprezentálja kifejezés itt nem véletlenül tűnik rejtélyesnek; arról a különleges
viszonyról, amely a replikátort és a jelenséget összeköti, még fogunk beszélni.
Most elégedjünk meg azzal, hogy a reprezentáció egy aszimmetrikus kapcsolatot
ı́r le a replikátor és a jelenség között, tehát a replikátor bizonyos értelemben
determinálja (létrehozza) a jelenséget. Ezt az aszimmetrikus kapcsolatot az
evolúciós magyarázatok során a replikátor helyes megválasztásának kell biz-
tośıtani. Ezt a problémát, tehát, hogy mitöl lesz egy replikátor meggyőző, szintén
a későbbiekben tárgyaljuk. Vegyük most adottnak egy a magyarázandó jelenséget
meghatározó replikátor létezését.

3.1.1 Replikátor-jelenség ciklus

Az evolúciós magyarázat meghatározó mozzanata, amikor léırjuk, hogy a
replikátor hogyan használja fel az általa meghatározott tulajdonságot saját
továbböröḱıtésére. Ez tulajdonképpen két lépésből áll. Egyrészt meg kell felel-
tetni a világban tapasztalt jelenséget egy replikátornak egy evolúciós térben. Ez
az a lépés, amit most nem vizsgálunk. Másrészt, - és most ezzel fogunk foglakozni
- meg kell mutatni, hogy a replikátor reprezentálta tulajdonság hogyan seǵıti elő
magának a replikátornak a fennmaradását. Ezt egy fajta generációs ciklusnak
képzelhetjük, ami léırja, hogyan kerül replikátorunk a következő generációba.
Egyrészt a replikátor meghatározza a jelenséget, másrészt a jelenség valami
furmányos módon seǵıti, hogy a replikátort a következő generációban is meg-
találjuk.
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Tegyük fel, például, hogy arra keresünk magyarázatot, hogy a farkasoknak
miért van olyan nagy szája, teli hosszú és éles fogakkal. A standard evolúciós
válasz szerint azért, mert a farkasok ragadozók, és a nagy száj nagy fogakkal
kitűnő seǵıtséget nyújt nekik a zsákmány megszerzésében. Tehát azok a farka-
sok, amelyek nagyszájúak és éles fogúak voltak, jobban vadásztak, mint kisszájú
és tompafogú társaik, és emiatt több utódot is tudtak nemzeni és szülni. Ezt a
valósźınűleg már kissé elavultnak és leegyszerűśıtőnek tekintett evolúciós mag-
yarázat a fajt tekinti replikátornak. Úgy tehetjük az indoklást korszerűbbé, ha
az éles fogakat úgy tekintjük, mint egy genetikai kódsorozat hatását vagy tulaj-
donságát. Ezzel a magyarázandó a gének evolúciós terébe helyeztük. Másrészt az
éles fogak kedvezőek az éles fogak genetikai kódját tartalmazó farkasok számára
(a fentebb ismertetett okokból). Mivel az ilyen farkasok sikeressége határozza
meg a mi replikátorunk -génünk sikerességét, ez az észrevétel már érthetővé teszi
a replikátor fennmaradását.

3.1.2 Funkcionális magyarázat mint egy összefüggés észlelése a
világban

Egy evolúciós magyarázat - feltéve, hogy a replikátor személyét tisztáztuk -
mindig a ”Miért jó ez a jelenség a replikátornak?” kérdéssel kezdődik. Az
evolúciós magyarázatnak azt a részét, amely erre a kérdésre válaszol, hogy a
replikátorra nézve hogyan kedvező a magyarázandó jelenség, funkcionális mag-
yarázatnak fogjuk nevezni. A funkcionális magyarázat valóban funkcionális mag-
yarázat, hiszen azt álĺıtja, hogy az, amit meg akarunk magyarázni funkcionális a
replikátor fennmaradásának szempontjából. Gyakran a funkcionális magyarázat
visszavezethető egy másik funkcionális magyarázatra, amely a vizsgált tulaj-
donságot nem egyenesen a replikátor szempontjából nézi, hanem a replikátor
átadójára. Bátran mondhatjuk, hogy a biológiában az evolúciós magyarázatok
túlnyomó része ilyen1 . Így például elég azt megmutatni, hogy a farkas éles foga a
gén hordozójára és átadójára, tehát a farkasra nézve előnyös. Azonban korántsem
minden funkcionális magyarázat ilyen. A mémek például sokkal könnyebben
és gyakrabban másolódhatnak, mint a gének, ráadásul a másolódás tipikusan
nem gazdájuk reprodukciójával függ össze. Ezért a kulturális evolúcióban
gyakran találunk olyan példákat, amikor a replikátor olyan tulajdonságú, hogy
közvetlenül a saját másolódását seǵıti elő2.

Látható, hogy a funkcionális magyarázat nem más, mint valamiféle
összefüggés észlelése az evolúciós tér -a replikátorok - és az általunk intuit́ıve
ismert világ között. A valóságban azért a funkcionális magyarázat mindig egy az
életvilágra vonatkozó összefüggést ı́r le, és erről az összefüggésről derül ki, hogy
funkcionális a replikátorra nézve. Ennek oka a következő. A jelenségek, melyre
magyarázatot keresünk a természetes módon megismert életvilágból jönnek.

1Például az ivaros szaporodás magyarázatára születtek olyan magyarázatok, amelyek DNS
szekvenciák biokémiai viselkedésével magyarázzák a jelenség fennmaradását. (Szathmáry-
Maynard-Smith, 2000)

2Dawkins ilyennek tartja például a vallásos hit mémjeit. (Dawkins, 1986).



3.1. Funkcionális magyarázat 29

Amikor megmutatjuk egy ilyen jelenség funkcióját az őt meghatározó replikátor
túlélésének előseǵıtésében, fel kell használnunk az adott jelenségre vonatkozó
intuit́ıv tudásunkat. Egy jelenség vagy tulajdonság ugyanis pontosan attól az,
ami, amit tudunk róla. Ha ez a tudásunk nem jelenne meg a magyarázatban,
hogyan is mondhatnánk, hogy ez éppen ennek a tulajdonságnak a magyarázata.
Mivel pedig a tulajdonságnak az életvilág szintjén van értelme, a funkcionális
magyarázat szintén az életvilágra kell, hogy vonatkozzék.

Gondoljunk megint a farkas éles fogára: Itt a funkcionális magyarázat
lényegében annak a léırása, hogy az éles fog hogyan seǵıti a farkas túlélését.
Maga az éles fog tulajdonságként való kiemelése éppen erről az észrevételről szól.
A fogak élessége nem utal másra, mint a farkasnak arra a képességére, hogy el
tudja ejteni zsákmányát, és el tudja rágni a húst. Itt tehát az észlelt tulajdonság
maga jelenti a funkcionalitást. Ez a magyarázat azért is olyan meggyőző, mert
maximálisan felhasználja azt, amit a tulajdonságról tudunk. Ha például arra
keresünk magyarázatot, hogy miért van a h́ım paradicsommadárnak gyönyörű
farktollazata, kevésbé tartjuk meggyőzőnek azt a funkcionális magyarázatot,
miszerint azért, mert a nőstény paradicsommadarak bolondulnak érte (és ez biz-
tośıtja a szép farktollazat génjének továbböröklődését). Ez a magyarázat ugyanis
nem veszi figyelembe azt a tudásunkat, hogy a szép tollazat megneheźıti a h́ımek
életét. Talán meglepőnek hangzik, de született olyan magyarázat, amely ezt
a tényt is felhasználja és megmutatja funkcionalitását a gén továbböröḱıtésében3 .

Tehát magát a funkcionális magyarázatot is két részre vághatjuk. Egyrészt
egy összefüggésre, amit az életvilágra vonatkozik, amely tulajdonképpen
beleilleszti jelenségünk állandóságát az általunk természetes módon észlelt
életvilág állandóságába, másrészt egy formális kapcsolatra, amely ezt a
természetes összefüggést a replikátorok evolúciós terébe vet́ıti. Ez a
kettéválasztás a biológiai magyarázatok esetében legtöbbször nyilvánvalóan
adódik4 . Az olyan evolúciós magyarázatok esetén, amikor nem a replikátor
átadójának sikerére hivatkozunk, tehát például a mémek esetén, a funkcionális
magyarázat második része csak szimbolikusan jelentkezik. Például, amikor
Richard Dawkins elmagyarázza, hogy a vallási mémek hogyan másoltatják
magukat, lényegében azokat a mechanizmusokat mutatja be, amelyek a vallási
mémek be- és elfogadására késztetnek bennünket. Ezek a megfigyelések az
életvilág szintjén maradnak, másrészt már önmagában mutatják a replikátor fen-
nmaradását. Összefoglalva a funkcionális magyarázat mindig magában foglal egy
az életvilág szintjén értelmezett összefüggést. A továbbiakban ezt az összefüggést
néha - kissé pontatlanul - azonośıtani fogjuk a funkcionális magyarázattal.

3Lásd pl. Dawkins, 1986.
4Ennek ellentmondani látszik a fenti példa. Ezt úgy lehet értékelni, mint az életvilág

változását. Az ivaros szaporodás magyarázata azt mutatja, hogy a biológusok számára a gének
világa már az életvilág része.
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3.1.3 Az evolúciótól való függetlenség

A szerzők egy tekintélyes része a funkcionális magyarázatot helyezi az
evolúcióbiológiai kutatások középpontjába. Dennett (Darwin veszélyes),
Dawkins (A vak órásmester) és Hodgson (2002) egyaránt mérnöki tevékenység
visszafejtéseként ı́rják le az evolúciós kutatásokat. Azaz a természetben fel kell
tárni a jelenségek értelmét, meg kell ismerni a kapcsolatokat az intuit́ıve észlelt
világ és a replikátorok világa között. Ha az evolúció folyamatát tervezésnek
tekintjük, akkor a világot, pontosabban azt a részét, amelyre evolúciós mag-
yarázatot adunk, értelmes és logikus rendszerként képzeljük el, ahol mindennek
meg van a jó oka. A rendszer tervezője a természetes szelekció, az evolúció
láthatatlan ereje. Dennett szerint, akár igaz, akár nem, érdemes úgy tekintenünk
a természetet, mintha valaki megtervezte volna, mert a dolog szemlátomást
működik. Az evolúció az, ami megerőśıt bennünket, hogy e hozzáállás jogos.
Dawkins, a tudomány felkent papja, William Paley tiszteletest idézi, aki,
egy szűk félszázaddal Darwin előtt, a természet csodálatos működésében a
Teremtő létezésének bizonýıtékát látta: ”Ha az ember talál egy órát, aligha fog
kételkedni benne, hogy egy órás tervezte. Hasonlóképpen, ha összes célszerű
szerveivel szemügyre veszünk egy bonyolult organizmust, nem kerülhetjük el
azt a következtetést, hogy azt a Teremtő akarata hozta létre.” Dawkins szerint
csupán a Teremtő szót kell evolúcióra cserélnünk, és az evolúció létezésének
meggyőző bizonýıtékát nyerjük.

Mások, mint Francois Jacob (1986) és Stephen J. Gould (1990) az evolúció
történetének rekonstrukciójára helyezi a hangsúlyt. Egy igazi nagyágyúra,
Darwinra hivatkozva azt álĺıtják, hogy csak történeti magyarázatok tudják
érdemben igazolni az evolúció elméletét. Ők is William Paley-t hozzák fel
példaként arra, hogy a funkcionális magyarázatból csak akkor következik az
evolúció, ha azt amúgy is elhisszük, hiszen a természet tökéletes működése
akár abban is megerőśıthet minket, hogy a világot Isten teremtette, , ahogy
ez Paley-vel történt, de akár abban is, hogy az evolúció munkája, amint ezt
Dawkins példája mutatja. Ebből az a fontos következtetés adódik, hogy a
funkcionális magyarázat független az evolúció tanától. Tarthatunk Paleyvel vagy
Darwinnal és ettől függetlenül próbálhatjuk megérteni az élővilág struktúráját
és összefüggéseit.

Darwin, aki még abban a kényelmetlen helyzetben volt, hogy élesben kellett
megvédenie elméletét, rájött erre, és ezért koncentrált az evolúciós történet
rekonstruálására. Ha olyanokkal vitatkozik az ember, akik szerint a világot
Isten teremtette, akkor a tökéletesség, a strukturáltság kevéssé meggyőző.
Tökéletlenséget kell keresni, és mesét kapcsolni hozzá. Mint ahogy Gould
is hangsúlyozza, ezzel a céllal ı́rta Darwin az orchideák beporzásáról szóló
művét. Darwin ebben a művében aprólékosan kifejti, hogyan alakultak át a
virág különböző alkatrészei furmányosabbnál furmányosabb módokon, hogy
rákényszeŕıtsék a rovarokat a beporzásra. A hangsúly itt az átalakuláson,
tehát a történeten van. ” Az orchideák bonyolult szerkezeteiket a rendes,
közönséges virágok megszokott komponenseiből alaḱıtják ki, olyan részekből,
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amelyek eredetileg ettől egészen eltérő funkciókra szolgálnak.” (S. J. Gould, 1990)

Az volt tehát az érv a teremtésh́ıvőkkel szemben, hogy Isten csak nem
eszkábált volna össze ilyen furcsaságokat, egy jó tervező, egy jó mérnök ezt
elegánsabban oldotta volna meg. Ezzel meg is jelenik az evolúciós múlt: a
furcsaságok a múlt rekonstruálásának eszközei. A tökéletlenségek bizonýıtják,
hogy régen bizonyos szerveknek más funkciójuk volt. Márpedig, ha Isten
teremtette volna a természetet, akkor - legalábbis képzelhetjük ı́gy - rögtön
tökéletesre teremtette volna. Az evolúció igazi bizonýıtékai tehát az evolúciós
mesék, és az igazán meggyőző evolúciós mesék a csökevényekről, a furcsaságokról
szólnak; azokról a készülékekről, amelyekre azt mondanánk, hogy ”ezt én nem
ı́gy oldottam volna meg”.

Ebből látszik, hogy a funkcionális magyarázat nincs az evolúcióhoz kötve,
hanem attól független. Ez nem is olyan meglepő, hogyha belegondolunk,
hogy a funkcionális magyarázat milyen gyenge. Amikor megmutatjuk, hogy
a jelenség hogyan seǵıti a replikátor továbbterjedését valójában meglehetősen
kényelmes helyzetben vagyunk. Elég egyetlen összefüggést találni, amellyel a
jelenség hozzájárul a replikátor másolódásához, pedig miért ne lehetne több
ilyen is? Figyelmen ḱıvül szabad hagyni az esetleges olyan hatásait is a
tulajdonságnak, amelyek éppen ellenkező hatásúak. Pedig nagyon valósźınű,
hogy ilyet is lehetne találni, hiszen mi csak egy egyensúlyt érzékelünk. Például
elmagyarázhatnánk, hogy a farkas éles foga azért nem még élesebb, mert akkor
annyira elszaporodnának, hogy kipuszt́ıtanának azokat az állatokat, amivel
táplálkoznak és aztán maguk is kipusztulnának. A funkcionális magyarázat,
mivel a kijelölt replikátor túlélésére kell reagálnia, mindig csak az egyensúly
bizonyos többé-kevésbé előre meghatározott dimenzióit ragadja meg. Így már
látszik, hogy a funkcionális magyarázat is részt vesz abban a folyamatban,
melynek a végén a jelenkori egyensúly mint siker, teljeśıtmény jelenik meg.

A fentiekből világos, hogy nekünk sem a funkcionális magyarázattal kell
törődnünk, hanem az evolúciós múlt konstrukciójával. A funkcionális mag-
yarázat általánosságban nem követel egy evolúciós múltat maga mögé. Más
kérdés, hogy az általunk ismert és használt funkcionális magyarázatok szinte
kivétel nélkül ı́gérik a darwini múltat, és gondolkodásunkban elszaḱıthatatlanok
az evolúciótól. Azonban még egy funkcionális magyarázat, ha sugározza is az
evolúciót, önmagában nem kötelez minket semmire; egy funkcionális magyarázat
mögé úgy kanyaŕıthatunk múltat, ahogyan csak szeretnénk (lásd például Paleyt).
Ennek megfelelően ezentúl csak azt fogjuk vizsgálni, ahogyan a funkcionális mag-
yarázat beépül a jelenség történetébe. E dolgozatban nem foglakozunk többet
a funkcionális magyarázat tartalmával, annak igaz, hamis voltáról. Ez az azon-
ban korántsem jelenti azt, hogy ez a fogalom ne foglalna el fontos helyet az
evolúciós magyarázatban. Éppen ellenkezőleg, mint ki fog derülni, a konkrét
jelenségre vonatkozó összes információ, ami az evolúciós magyarázatban megje-
lenik, a funkcionális magyarázatban rejlik.
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3.2 Evolúciós mese

A funkcionális magyarázat egyrészt léır egy a jelenségre vonatkozó összefüggést,
másrészt megmutatja, hogy ez az összefüggés hogyan biztośıtja a replikátor
szintjén a stabilitást. A funkcionális magyarázat tehát, ellentétben az
evolúciós magyarázattal még nem egy fejlődést, egy folyamatot ı́r le, hanem
egy állandóságot. A jelenség, ami felkeltette az érdeklődésünket egy olyan az
életvilág szintjén észlelt állandóság, amelynek mi valamiféle jelentőséget, értelmet
tulajdońıtunk (ezért akarjuk feltárni az okát). A replikátor, melyet valamilyen
homályos értelemben a tulajdonsághoz kötünk, szintén egy állandóság, csak
az evolúciós térben. Alapfeltevésként kezeltük a replikátor megtalálását. A
replikátor felfedezése azt az ismeretünket jeleńıti meg, hogy a két különálló
szinten tapasztalt állandóság szorosan összefügg, azaz a replikátort (bizonyos
feltételek között) pontosan akkor találjuk, amikor a magyarázandó jelenséget.
A funkcionális magyarázat pedig azt mutatja meg, hogy a jelenség természete
miként vezet a replikátor másolódásához.

Az evolúciós magyarázat azonban jóval több ennél; az evolúciós magyarázat
lényege a jelenség múltjának feltárása, amely megérteti velünk, hogy miért van
most itt a jelenség. Természetesen a múlt megfelelő bemutatásában a mag-
yarázandó jelenség funkcionalitása komoly szerepet játszik. A következőkben
azzal fogunk foglalkozni, hogyan hozzuk létre az evolúciós múltat. Az evolúciós
magyarázatnak ezt a részét, mely elmondja a múltat, ami a jelenség létezéséhez
vezetett, evolúciós mesének fogjuk nevezni. Meg fogjuk mutatni, hogy a rep-
likátor kiválasztása és a funkcionális magyarázat már meghatározza az evolúciós
mesét.

3.2.1 Az evolúció absztrakt története

Az evolúciós történetét mindig le lehet bontani olyan apró lépések
egymásutánjára,, amelyek érvényességét nem kérdőjelezhetjük meg. A kis
lépések a véletlen mutációk, illetve hatékonyabb organizmusok túlélése. Van-
nak bizonyos dolgok, replikátornak nevezzük az ilyeneket, melyek valamiért
lemásolódnak. A másolásba hibák csúsznak néha, ezért új replikátorok jöhetnek
létre. (Új replikátorok akár másként is keletkezhetnek - ennek a gondolatmenet
szempontjából nincs jelentősége.) Egy ilyen új versenyző, amely valamilyen szem-
pontból különbözik az őseitől, esetleg gyorsabban vagy nagyobb példányszámban
képes lemásolni önmagát, mint az őse, ezért ő is elterjed, vagy akár ki is szoŕıtja
az őseit. Azt az eseményt, amikor jobban, hatékonyabban vagy gyorsabban
reprodukálódó versenyzőt hoz létre a sors, és ı́gy az a replikátor fennmarad,
nevezhetjük evolúciós lépésnek. Minden versenyző története, legyen az állat vagy
növény, tulajdonság vagy mém, lebontható evolúciós lépések véges sorozatára.
Ahhoz, hogy ezt elfogadjuk mindössze annyi kell, hogy elfogadjuk a folyamat
időbeliségét (tehát, hogy az evolúciós térnek, élővilágnak az élővilágnak van
múltja) és, hogy elhiggyük, hogy a replikátor valóban replikátor.

Ez az absztrakt evolúciós múlt, amely az 5.fejezetben tárgyalt általános
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evolúciós elméleten alapszik, azonban még igencsak messze van attól, amit
evolúciós mesének nevezhetünk. Az evolúciós lépések önmagában még nem
állnak össze történetté, nem fűzi össze őket semmi. Az sem derül ki, hogy
melyik lépés érdekes számunkra és miért, továbbá a lépések hogyan kapcsolódnak
egymáshoz. Éppen azért, mert minden replikátor történetét ily módon meg lehet
jeleńıteni, anélkül, hogy bármilyen módon figyelembe vennénk a konkrét rep-
likátorra vonatkozó ismereteinket az evolúciós lépések sorozata nem hordozhat
semmiféle információt. Valójában soha nem mondunk el úgy evolúciós mesét,
hogy felsoroljuk az evolúciós lépéseket. Megelégszünk a lehetőséggel, hogy elvileg
feĺırhatjuk a jelenség történetét, mint mérközések sorozatát, de soha sem akarjuk
egy sportverseny léırásává silánýıtani az evolúciós mesét.

3.2.2 Az intencionális hozzállás jelentősége

Az intencionalitást nélkülöző evolúciós hozzáállás a történetmesélést lehetetlenné
teszi. Összes ismeretünk ı́gy foglalható össze: Ha ez a gén nem lenne jó
túlélő, most nem lenne itt. Tehát a gén jelenlegi állapotát, létét, más elképzelt
forgatókönyvekhez képest határozzuk meg. A gén jelenléte természetesen
annyiban informat́ıv, hogy előfordulhatna elvileg, hogy nincs itt. De itt van,
és ez érthető, ha visszapörgetjük az eseményeket egy bizonyos és úgy teszünk,
mintha ott az események többfelé ágazhattak volna. Hogy az történt ami,
és nem más, ez magyarázható az evolúcióval. Az evolúció lecsupasźıtott
nyelve tehát egy önmagában érdektelen történetet mond el. Sőt ez nem is
történet, csak a megtörténés ténye, melynek jelentősége csak a többi, meg
nem valósult időśıkkal szemben értelmezhető. Csak ez menti meg az evolúciót
a tautológikusságtól; Hiszen a többi időśıkot, amelyek nem valósultak meg,
mi képzeljük hozzá a magyarázathoz, és az, hogy mit képzelünk oda, csak ra-
jtunk múlik: Ez a viszonýıtás teszi csak magyarázattá az evolúciós magyarázatot.

Az evolúciós mesét, mint ki fog derülni, a funkcionális magyarázatból és
az evolúciós lépések sorozatából dagasztjuk össze. Kicsit leegyszerűśıtve az
mondhatjuk, hogy a funkcionális magyarázat adja a történet egyéniségét és
teszi értelmessé és elmondhatóvá az evolúciós mesét, mı́g az absztrakt evolúciós
séma adja az általános keretet. Ami azonban igazán érdekel minket az a da-
gasztás módja. Vajon miként alakul mesévé az evolúciós lépések egymásutánja a
funkcionális magyarázat seǵıtségével? Ezt vizsgáljuk meg a következőkben.

3.2.3 Hogyan viszonyuljunk az intencionalitáshoz?

”A legtöbb magasabb rendű növény kétivarú, azaz magvakat és virágport
egyaránt termel. Akár az állatokban, a mitokondriumok itt is csak a petesejttel
adódnak át. A gének helyébe képzelve magunkat, mit tennénk, ha a mitokon-
drium egyik génje volnánk? Génként arra törekednénk (azaz ilyen irányba
terelne minket a természetes szelekció), hogy minél több példányban jussunk
be a következő nemzedékekbe. Ha lehetőségünk volna rá, megakadályoznánk
a virág h́ımivarú részének kifejlődését, mivel a virágport nem termelő növény
több erőforrást tudna a magvak termelésére ford́ıtani, ı́gy több példányban
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álĺıtana elő bennünket is. Történetesen ismerünk több olyan esetet, amelyek-
ben mitokondriális gének okoznak növényekben h́ımsterilitást: a legjobban
tanulmányozott ilyen faj a kerti kakukkfű. Most pedig képzeljük magunkat
a kromoszómán található gének helyébe, amelyek mind a magvakkal, mind
a pedig a virágporral terjedhetnek. A h́ımsterilitás ellentétes az ilyen gének
érdekeivel. Érthető tehát, hogy a kakukkfűben találhatók olyan kromoszomális
gének, amelyek elnyomják a mitokondriális gének hatását, és helyreálĺıtják a h́ım
termelékenységét.” (Szathmáry-Maynard Smith, 2000)

Az olvasó akárcsak egy regényben vagy filmben, viszonyt alaḱıt ki a sz-
ereplőkkel szemben. Én a mitokondriálisnak drukkoltam - ügyes fiú. És ön? Ez a
kitűnő léırás nem csak úgy fű alatt személyeśıti meg a géneket, hanem egyenesen
arra szóĺıtja fel az olvasót, hogy képzelje azt, ő is egy gén. Mivel jár génnek
képzelni magunkat? Szerencsére, ez nem nehéz feladat: azt kell képzelnünk, hogy
egyetlen célunk van, minél több példányban bejutni a következő nemzedékbe.

Az evolúciós mese, mint látjuk, valóban egy elmesélhető és érthető múltat
kanyaŕıt egy a jelenben tapasztalt biológiai megfigyelés mögé. A mese nyomán
az élővilág újra megelevenedik, bár a szereplők most legtöbbször nem maguk
az élőlények, hanem (abszurd módon) élettelen replikátorok. Úgy tekintjük,
mintha a replikátornak törekvése lenne, hogy a következő generációba kerüljön.
Ha valaki kinyit egy biológiakönyvet, lépten-nyomon ilyen, és ehhez hasonló
kifejezésekbe botlik: ”minden antitestet előálĺıtó sejt csak egyetlen antise-
jttipust késźıt” (Jacob, 1986) ”A h́ımek ezeket a párnákat arra használták,
hogy a párosodás alatt sikamlós környezetben megtartsák vele a nőstényt”
(bábavarangyokról, Gould, 1990) ”a genom többi génjének az az érdeke, hogy
megakadályozza a meiotikus sodródást” (Szathmáry és Maynard Smith, 2000).

Az evolúciós mesét tehát egy jó adag intencionális hozzáállással dagasztjuk.
A biológusok a békáktól kezdve a sejteken át egészen a génekig mindent
megszemélyeśıtenek, szándékokat, cselekedeteket, törekvéseket kapcsolnak
parányi és furcsa lényekhez. A gén szintű evolúciós mese gének küzdelmekként
- és szövetségeként ı́rja le az élővilág történetét, a mémelmélet szerint pedig az
emberi kultúra egész története nem más, mint mémek garázdálkodása és harca
a túlélésért. Az absztrakt evolúciós lépéseket úgy fogjuk fel, mint replikátoraink
sikerét, győzelmét más replikátorok felett. Gondolkodásunkban ez a sikeres múlt
igazolja jelenlegi tapasztalatunkat, miszerint a replikátor működik, replikálódik
(Mi mást is csinálhatna?).

A kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, arra vonatkozik, hogyan viszony-
oljunk ehhez az intencionális hozzáálláshoz? Elfogadható-e, hogy úgy bánunk
a génekkel, mintha a következő generációba jutásra törekednének, mikor
valójában azt gondoljuk, hogy nem akarnak semmit? A biológusok általában
úgy szokták magyarázni az intencionális hozzáállást, mint szemléletes léırást,
lényegében metaforát, amely érthetőbbé teszi az evolúciós magyarázatot. Azt
is hangsúlyozni szokták, hogy ez a populáris előadásmód nem jelenti azt, hogy
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például a gének valóban célokkal vagy szándékkal rendelkeznének. Csupán arról
van szó, hogy viselkedésük jól léırható azzal, hogyha szándékokat tulajdońıtunk
nekik, és ı́gy a szélesebb közönség számára emészthetőbb formában lehet tálalni
a modern evolúciós biológia eredményeit Dawkins is többször hangsúlyozza, hogy
a látszattal ellentétben a gének nem akarnak semmit, nem törekednek semmire.
Csak úgy tesznek, mintha.

Az intencionális hozzáállásnak ez az interpretációja valójában csak a szőnyeg
alá söpri a problémát. A replikátorok megszemélyeśıtése valódi ellentmondást
jelent, amit nem oldhatunk fel egyszerűen azzal, hogy csupán metaforának vagy
hasonlatnak tekintjük. Attól, hogy valamire, amit nem értünk, ráaggattunk
egy szót, mely súlytalanná igyekszik tenni, nem jutunk sehova. Szembe kell
néznünk a ténnyel, hogy az intencionális hozzáállás az evolúciós gondolkodás
elválaszthatatlan része. Ha ugyanis az intencionális hozzáállást elhagyjuk, az
evolúció mesét is elvesźıtjük. Természetesen megtehetjük, hogy ragaszkodunk
egy olyan nyelvhez, amely kevesebb intencionalitást használ, mint mondjuk
a fenti idézet. De ezzel valójában nem a magyarázatot tesszük egzaktabbá,
hanem az olvasó dolgát neheźıtjük meg; neki kell feléṕıtenie az evolúciós mesét.
Amikor például a génektől megtagadjuk az intencionalitást, csak zombit csinálunk
belőlük, hiszen csak az intencionalitás személyes vonatkozásait vessük el tőlük.
Paradox módon a cselekvés cselekvés, a siker siker marad, a replikátorokat csak
a belső mot́ıvumoktól fosztjuk meg. Valóban, meg fogjuk mutatni, hogy az
evolúciós magyarázat szerint a replikátor túlélése értelemmel b́ıró teljeśıtmény,
ahol az értelmet a funkcionális magyarázat adja. Valójában az intencionális
hozzáállás köti össze a tapasztalatot, a megfigyelést (FM) a replikátor múltjával,
amit az evolúciós lépések sorozata jeleńıt meg teljesen intencionalitástól mente-
sen.

3.2.4 Az intencionalitás személyessége

Daniel Dennett Az intencionalitás filozófiája ćımű könyvében vázolja, hogyan
lehet az evolúciós magyarázatokban található intencionális hozzáállás jogossága
mellett érvelni. Szerinte értelmetlen azon filozofálni, hogy a gének tényleg
akarnak-e valamit, vagy csak mi hisszük azt. Mint mondja, az intencionális
hozzáállás, tehát az az aktus, hogy szándékokat, vélekedéseket kapcsolunk valak-
ihez vagy valamihez, a mi hozzáállásunk, hozzánk tartozik. Ezért, ha egyszer a
gének akarattal rendelkező lényekként viselkednek, nyugodtan tekinthetjük őket
akarattal rendelkező lényeknek, legalábbis amı́g a dolog működik a gyakorlatban.
Dennett felfogása egy pozitivista tudományfilozófián nyugszik. Abból indul ki,
hogy egy tudományos elmélettől vagy nézőponttól lényegében azt várjuk, hogy
működjön, azaz megfeleljen az objekt́ıve megfigyelhető valóságnak. Ha például
azt feltételezzük, hogy a gének mindenképpen be akarnak kerülni a következő
nemzedékbe, csupán azt kell megvizsgálni, hogy ez a feltevés jó léırást ad-e
arról, ami az élővilágban történik. Ha igen, akkor ez egy gyakorlati értelemben
hasznos elmélet, és ezért érdemes megtartanunk.

Valaki azt mondhatná erre, az a bökkenő, hogy tudomásunk szerint a gén
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nem törekszik semmire, nincsenek szándékai. Tehát, hiába erős az intencionális
hozzáállás, ha egyszer téves. Dennett ezt az ellenvetést egy fenomenológiai
jellegű érveléssel igyekszik cáfolni. Lényegében azt mutatja meg, hogy szándékot,
célt, sőt funkciót tulajdońıtani valakinek vagy valaminek személyes aktus, ami
hozzánk, a hozzáállás kialaḱıtójához, nem pedig a vizsgálat tárgyához tartozik
és ezért nem bizonýıtható vagy cáfolható. Amikor egy emberről azt gondoljuk,
hogy szereti a zenét, nem tesszünk mást, mint az illető által kibocsátott jeleket
valahogyan értelmezzük. Még elvi esélyünk sincsen, hogy az illető lelkébe
lássunk, és megtudjuk, valóban szereti-e a zenét, csupán a tapasztalt viselkedés
és korábbi élményeink, emlékeink alapján kialaḱıtjuk a megfelelő intencionális
hozzáállást.

Dennett szerint lényegében ugyanezt tesszük a gének esetében. Ha egy gén
úgy viselkedik generációk során, mint aki folyamatosan küzd a fennmaradásért,
miért ne mondhatnánk, hogy valóban küzdenek; hiszen úgy sincsen semmiféle
lehetőségünk ezt a feltevést ellenőrizni. Szerinte a különbség a gének és em-
bertársaink között mindössze az intencionális hozzáállás bonyolultságában van.
Az embereknek bonyolultnál bonyolultabb szándékokat, célokat, vélekedéseket
tulajdońıtunk, például ilyeneket ”azt gondolja rólam, hogy én hülyének tartom”.
A gének, azonban úgy tűnik, leragadtak azon az egyszerű szinten, hogy túl akar-
nak élni. Ennél bonyolultabb intencionalitást rendelni hozzájuk egyszerűen nem
érdemes, mert az az intencionalitás, amit hozzájuk rendeltünk már elegendőnek
tűnik, hogy léırja a viselkedésüket.

Dennett pozitivista tudományfelfogása következtében itt meg is állt az
elemzésben. A pozitivista szemlélet feltételezi, hogy egy tudományos elmélet jó
vagy rossz volta azon múlik, hogy a valósággal összhangban áll vagy sem. Ez
a tudományfilozófiai szemléletmód eredetileg a szigorú természettudományokra
nevezetesen a fizikára és a kémiára vonatkozott. A felfogás lényege az, hogy egy
fizikai elmélet esetén csak arra kell figyelnünk, hogy az elmélet jó előrejelzést ad-e
a ḱısérletekre. A pozitivista tudományfelfogás tehát nem törődik azzal, hogy
például egy fizikai elmélet matematikai összefüggéseinek van-e valami számunkra
értelmezhető jelentése; egyetlen dolog számı́t: hogy az elmélet működik vagy
sem. Márpedig Dennett szerint az evolúciós elmélet működik, egybevág a
megfigyeléseinkkel.

Nekünk azonban nem kell itt megállnunk. Az evolúciós mese ugyanis nem
más, mint a jelenséghez vezető múlt történetté formálása és mint ilyen megle-
hetősen különbözik például egy fizikai törvénytől. Mı́g az egzakt tudományok
esetében a hagyomány egy olyan kontextust teremt ahol az álĺıtások ḱısérletileg
ellenőrizhetőek ( vagy legalábbis cáfolhatóak), azok a tudományok, amelyek a
múlt konstrukcióját tűzik ki célul, nem rendelkeznek olyan univerzális módszerrel,
amely eldönti egy mese helyes vagy helytelen voltát. A következőkben ezt az
észrevételt fejtjük ki bővebben és támasztjuk alá példákkal. Ezek után pedig
megvizsgáljuk, hogyan és milyen alkotóelemekből épül fel egy mese általában, és
megmutatjuk, hogy az evolúció esetén ezt a feléṕıtést a magyarázati séma már
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kijelöli.

3.2.5 Egzakt és időtől függő tudományok

Az evolúció mindig egy történetet, egy megismételhetetlen eseménysort, egy
fejlődést ı́r le. A replikátorok attól replikátorok, hogy időben (esetleg térben
is, de ez nem okvetlenül szükséges) replikálódnak és természetesen a mutációk
is időben történnek. Mint látni fogjuk az evolúciós magyarázatok sok szem-
pontból közelebb állnak a történelemtudományhoz, mint a kémiához vagy a
fizikához. Azokat a tudományokat, amelyek egy történet elmesélését jelentik
ezentúl időtől függő, vagy történeti tudományoknak fogjuk nevezni. Az ún.
egzakt tudományok tipikusan nem ilyen magyarázatokat produkálnak. A
kémia, a fizika vagy a matematika által feltárt igazságok - legalábbis szándékuk
szerint - ilyen módon nem függnek az időtől. A fizikai és kémiai törvényeknél
egyenesen követelmény, hogy (legalább elvben) megismételhető helyzetekre
vonatkozzanak. A matematika pedig teljesen független az időtől, hiszen nem
is a világra vonatkozik. A fejezet első felében az evolúciós magyarázatnak
ezt a sajátosságát, az időtől való függést vizsgáljuk meg és összehasonĺıtjuk
az egzakt tudományokkal. Valójában arra szeretnénk kilyukadni, hogy az
evolúciós, akárcsak a történelmi magyarázatok lényegesen különböznek az
egzakt természettudományos magyarázatoktól. Mı́g az egzakt tudományok
objekt́ıv kritériumokat adnak álĺıtásaik, feltételezéseik ellenőrzésére, a történeti
tudományok semmi hasonlót nem tudnak nyújtani. Először röviden vázoljuk a
természettudományos magyarázat szerkezetét és megmutatjuk, hogy ez az út a
történeti tudományok számára nem járható.

Vessünk egy rövid pillantást a matematikára, mert ez az a tudomány,
ahol a magyarázatnak az a objektivitása, amire mindig is vágytunk, majdnem
tökéletesen jelentkezik. A matematikában nincsenek viták, legfeljebb filozófiai
jellegűek, amelyek valójában ḱıvül esnek a matematikán. Ezeket a paradicsomi
állapotokat szeretnék sokan átültetni a többi tudományba. A matematika azért
olyan hatásos, mert csak önmagára vonatkozik: nincsen kapcsolatban a való
világgal5 . Ez azt vonja maga után, hogy a matematika egésze időn felüli; azaz
a bizonýıtások érvényessége az idő előrehaladtával nem változik. Egy az ókori
Görögországban kimondott álĺıtás igaz vagy hamis volta semmitől nem függ csak
magától az álĺıtás tartalmától6 . Nem érdekes, hogy ki mondta, nem érdekes,
hogy mik voltak az illető szándékai, nem érdekes, hogy közben mit gondolt
a matematikáról. Az objektivista szemlélet nem hiába tekinti példaképnek
a matematikát: ennek a tudománynak, úgy tűnik, sikerült megszabadulnia a
nyelvtől és az időtől és az embertől. Ezért a tudományok amennyire csak lehet,

5Ez akkor is igaz, ha a matematika a világot modellezi. Így a valósźınűségszámı́tásról szóló
kritika is csak a valószinűségszámı́tás és a világ viszonyára vonatkozhat. Ettől persze a Nagy
számok törvénye, vagy a Matematikai statisztika alaptétele a matematikán belül igazak marad-
nak.

6Valójában ez ennél sokkal bonyolultabb. Valósźınűleg ez mindig csak az adott időben igaz,
hogy a matematika független időtől tértől és embertől. De az ebbe vetett hit jelöli ki a matem-
atika határait már évezredek óta.
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igyekeznek megközeĺıteni a matematikát, mert ı́gy esély látszik arra, hogy tőlünk
független tudás jöjjön létre.

Karl R. Popper, a század egyik legismertebb tudományfilozófusa a
következőképpen határozza meg a tudományos magyarázatot: ”Valamely
esemény oksági magyarázata annyit jelent, hogy levezetünk egy álĺıtást, amely
az eseményt léırja. A levezetés során premisszaként használunk egy vagy
több egyetemes törvényt és bizonyos egyedi álĺıtásokat, a kezdeti feltételeket.
Oksági magyarázatot adunk például egy bizonyos fonaldarab elszakadására,
ha megállaṕıtjuk, hogy a fonál szaḱıtószilárdsága 1 kg, a ráakasztott súly,
viszont 2 kg volt. Ez az oksági magyarázat több alkotórészből áll. Egyfelől
tartalmazza a feltevést, mely szerint ”ha egy fonalat a szaḱıtószilárdságánál
nagyobb súllyal terhelünk, akkor elszakad” ; ez egyetemes természettörvény
jellegű álĺıtás. Másfelől vannak egyedi álĺıtásaink (ez esetben kettő), amelyek
csak a szóban forgó esetre érvényesek: ”Ennek a fonalnak a szaḱıtószilárdsága 1
kg” és ”Erre a fonalra 2 kg súlyt függesztettek”. () Az egyetemes álĺıtásokból
a kezdeti feltételek seǵıtségével vezetjük le az egyedi álĺıtásokat, pl. azt, hogy
”Ez a fonál el fog szakadni.” Ezt az álĺıtást egyedi predikciónak, előrejelzésnek
nevezzük. A kezdeti feltételek azt ı́rják le, amit az esemény ”ok”-ának neveznek.”
(Popper,1997 74-75. Old)

Tehát a magyarázat feltételezi egy elmélet létezését, melynek seǵıtségével
léırjuk a világot7 . Ha ez már a birtokunkban van, működőképessége
ellenőrizhető. Egyszerűen meg kell nézni, hogy igaz-e, hogy bármikor, ha egy
1 kg szaḱıtószilárdságú fonalat 2 kg súllyal terhelünk, az elszakad. Sokszor
kipróbáljuk, télen és nyáron, Ázsiában és Afrikában, és mindig ı́gy történik,
ı́gy elfogadhatjuk, hogy a az 1 kg szaḱıtószilárdság valóban oka a fonál elsza-
kadásának8 . Az ok, tehát egy olyan előfeltevés, amit világunkban - legyünk
óvatosak - eddigi tapasztalataink szerint mindig az okozat követ. Ha elfogadjuk
észlelésünket és elhisszük, tapasztalatainkra hagyatkozva, hogy a fizikai és a
kémiai jelenségek mindig jellegzetes sémákat mutatnak ,9 el kell fogadnunk a

7 Így Popperben is tetten érhetjük a platonistát, hiszen egyetemes természeti törvények létét
feltételezi. De ő azért kicsit óvatosabb. Azt, hogy egy elmélet működik, azaz a működési
területén nem cáfolható, korroborációnak nevezi (Popper, 1997). Tehát nem zárja ki annak a
lehetőségét, hogy az egyetemes álĺıtások mégsem (olyan) egyetemesek.

8Meg kell jegyezni, hogy Popper meglehetősen szerencsétlen példát választott gondolatai
bemutatásához.. A problémát megint az adja, hogy a ”szaḱıtószilárdság” szó, amit mi hoz-
tunk létre, az által, hogy nevet adtunk neki identitássá vált és tekintélyre tett szert. Az
1 kg szaḱıtószilárdság mint tulajdonság ugyanis azt jelenti, hogy ha egy ilyen tulajdonságú
fonalat 1 kg -nál nagyobb súllyal terhelünk, elszakad. Csak platonista szemléletünk látja el
többletjelentéssel a fenti magyarázatot. Az az intúıció lapul mögötte, hogy a szaḱıtószilárdság
valamilyen esszenciális tulajdonsága a fonálnak, ami többet jelent annál, minthogy a fonál bi-
zonyos nagyságú terheléseket kib́ır, más nagyságú súlyok alatt leszakad. Gondolhatjuk ezt, de
ettől még a magyarázat csak egy analitikus álĺıtás. Elvileg sem fordulhat elő, hogy az 1kg
szaḱıtószilárdságú fonál megtartson 2kg súlyt. Ha úgy gondoljuk, hogy előfordulhat ilyen,
az nem az álĺıtás szintetikus (világra vonatkozó) voltát igazolja, hanem csak azt, hogy a
szaḱıtószilárdság szó gondolatainkban önálló életre kelt.

9Tehát elfogadjuk, hogy levezettünk egy természeti jelenséget, amit nap mint nap
észlelhetünk, akkor elfogadjuk, hogy ”ez meg van magyarázva”.
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természettudományos magyarázatokat.

Az evolúciós magyarázat ettől meglehetősen különböző. Ha a fenti modellt
alkalmazni akarjuk az evolúcióra, komoly nehézségekkel kerülünk szembe.
Itt nem tudunk a tapasztalatainkra és az észlelésünkre támaszkodni. Az
evolúció megismételhetetlen múltbéli eseményekről szól, amelyeket nem lehet
rekonstruálni, mint a fizikai vagy kémiai ḱısérleteket. Popper magyarázat
értelmezésében kulcsfontosságú, hogy az ok okozati kapcsolat megszabadul
az időtől és a vizsgálódótól: a hipotézisek ellenőrzését megfelelő felszerelések
seǵıtségével bárki és bármikor el tudja végezni. Az evolúció időtől függősége
ebben az értelemben szükségszerű, magából a vizsgálat tárgyától adódik. A
vizsgálat tárgya a megismételhetetlen múlt, amit a fenti módszerekkel nem
tudunk vizsgálni. Ha itt is ragaszkodnánk a popperi szigorhoz, nem vethetnénk
el semmilyen olyan elméletet (azaz történetet), amely a tudományosan létezőnek
tekintett, ellenőrizhető jelenhez vezet. Konkrétan ebből az következne, hogy
tudományos módszerekkel nem dönthető el, hogy az evolúció vagy egy pápua
törzs teremtésmı́tosza áll igazabb.

Popper (1989) részletesen tárgyalja ezt a problémát. Szerinte kétféleképpen
lehet megmenteni az evolúciót és a történeti tudományokat attól a kellemetlen
helyzettől, hogy nincsenek törvényei (univerzális kijelentései). Vagy azt kell
elvetnünk, hogy az evolúció (vagy általánosabban az időfolyam, amit vizsgálunk)
egyszeri és megismételhetetlen, vagy pedig azt kell mondani, hogy az evolúcióban
van egy trend, azaz valamerre haladnak az események. Ez által, legalábbis az
idő haladtával lehetőség nýılik a törvények tapasztalati ellenőrzésére. Az első
lehetőség a lineáris idő elvetésével jár, ez pedig túlságosan a sźıvünkhöz nőtt,
mintsem hogy feladjuk. Popper a második lehetőséget elfogadhatónak tartja
(120-129. Old).

Sajnos az evolúció esetében a trend nem megoldás. Az evolúciós elmélet
nem képes jósolni. Gondolhatnánk, hogy ennek csupán gyakorlati okai van-
nak; egyszerűen az élővilág vagy a mémek működése túl bonyolult ahhoz, hogy
átlássuk, és megb́ızható előrejelzéseket adjunk a további fejleményekről. Ez
valósźınűleg ı́gy is van, de valójában van egy elvi oka annak, hogy az evolúciós
elméletek nem képesek trendek felálĺıtására. Ez pedig az, hogy az evolúciós mag-
yarázat a különböző változatok, a mutációk felbukkanását a véletlennek tulaj-
dońıtja. Márpedig a véletlent nem lehet előrejelezni. Csak azt mondhatjuk, hogy
amennyiben valami hasznos tulajdonság felbukkan, az meg is marad, azt azonban
előre nem tudhatjuk, hogy mely hasznos tulajdonság fog felbukkanni.

3.2.6 Történeti magyarázatok

A lényeg itt nem az volt, hogy az evolúciót ”lehúzzuk” az egzakt tudományok
szintjéről. Inkább azt kell látni, hogy az evolúciós gondolkodás logikája
lényegesen különbözik a kémia vagy a fizika logikájától. A mi fenomenológiai
értelmezésünk szerint egy trend felálĺıtása a múlt megismerése alapján elvileg
lehetetlen vállalkozás, akár az evolúcióról beszélünk, akár a közelebbi múlt
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rekonstrukciójáról, a történelemről. A múlt ugyanis a mi interpretációnkban
kel életre, természetesen a jelenleg tapasztalt világ kontextusában. Másrészt
a jelen világot a múltba ágyazva, a múlthoz viszonýıtva értelmezzük. Ez a
kölcsönös egymásrahatás - a biztos pont hiánya - mutatja az állandó változás
szükségszerűségét a lineáris idő iránýıtotta világban. A jelen a múlt kontex-
tusában csak mint különbség, változása jelenhet meg. A jelen változása pedig
visszahat a múltra; egyrészt mivel a jelen folyamatosan alakul múltá, másrészt
mert az új jelen a múltat másként konstruálja meg. Ez az állandó változás
valójában egyet jelent a lineáris idővel, amely a jelent és a jövőt mint a múlt
függvényét ábrázolja. A jelen értelmét a jövő ı́géretét a múltból próbáljuk ki-
olvasni, de a múltat is mi konstruáljuk annak alapján, amit jelenként érzékelünk.

A lineáris idő teszi lehetővé tehát a történeti tudományok megjelenését. E
tudományok célja a jelenhez vezető múlt valódi meséjének megtalálása. Ez
azonban éppen azért, mert a jelen világát befolyásolja, mindig súlyos politikai
kérdés. Ha alternat́ıv értelmezések vannak jelen a minket körülvevő világ mi-
lyenségéről, és amennyiben ezek az értelmezések nem férnek meg egymás mel-
lett rögtön politikai-hatalmi harcok kezdődnek. A történelmi múlt az utóbbi
évszázadokban mindig a jelen politikai konstrukciójának eszköze volt. Gondo-
ljunk bele, például, hogy a nemzetállamok és nemzetiségi mozgalmak kialakulását
mindig a nemzet történelmi múltjának megkonstruálása ḱısérte (Anderson, 1991).
Magyarnak, horvátnak vagy indonéznek lenni a jelenben éppen a megfelelő
nemzetiségi múlt elfogadását jelenti; a közös múlt tehát közös jelent, azaz
közösséget teremt. A marxizmus és a nemzetközi munkásmozgalom-, amit ezért
nyugodtan nevezhetünk a globalizáció első lépésének - részben ezzel a nemzetiségi
mesével szemben konstruál egy alternat́ıv mesét, ahol a történet szereplői nem
a nemzetek, hanem a társadalmi osztályok. A marxizmus tehát egy teljesen
másik szinten szervez politikai közösséget. A nemzetiségi múlt és a marxista
múlt valójában különböző közösségek jelenét megkonstruáló múlt; a hatalmi harc
egyszerre folyik a múltért és a jelenért.

3.2.7 Az élővilág meséje

Az emberiség történetével foglakozó tudományok tükrében érdekes megvizsgálni
az élővilág történetét léıró tudományokat. Úgy tűnik, hogy az a pluralizmus,
amit a történelem esetén megfigyeltünk hiányzik az élővilág esetében. A darwini
alapokon nyugvó evolúciós gondolkodás monopolizálta az élet meséjét. Az
evolúció tagadói vagy vallási alapokon támadnak, és már magának a mesének
a létét is megkérdőjelezik, vagy pedig a mese alapjaiul szolgáló tárgyi bi-
zonýıtékokat keveslik, anélkül, hogy alternat́ıv mesével állnának elő. Valójában
azonban ez a monopolizáltság korántsem olyan erős, mint amilyennek első
látásra tűnik. Az evolúciós biológia sok meglehetősen különböző elmesélési
módot magában foglal, még akkor is ha időről időre van egy olyan elmélet,
amely jóval népszerűbb mint a többi. Elég itt a replikáció szintjével kapcsolatos
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kérdésekre10 vagy az evolúció üteméről szóló vitákra11 utalni, vagy emĺıthetjük
azokat a hangsúlyeltolódásokat az evolúciós mesében, melyek a versenyzés, a
küzdelem helyett a replikátorok egymásrautaltságát, kooperációját helyezik a
középpontba.

Az azonban kétségtelen, hogy az élővilág meséje mindig evolúciós keretek
között marad. Vajon mi lehet ennek az oka? Egyrészt arról van szó, hogy az
élővilág és ennek középpontjában az ember kialakulásának története másfajta
politikai jelentőséggel b́ır, mint a történelmi magyarázatok. Az evolúció, mely az
egész emberiség sikerét az élővilágból való kiemelkedését meséli el, tekinthető a
globalizáció második állomásának. Itt ugyanis a közösség, amit meg akarunk
teremteni, maga az emberiség 12. Nyugodtan mondhatjuk, hogy aki elfo-
gadja a tudományt, mint a tudás és az igazság letéteményesét, elfogadja az
evolúció meséjét. Tulajdonképpen az evolúció teremti meg és fogja össze azon
emberek közösségét, akik azt gondolják, hogy a modern tudomány a helyes
út az igazság megismeréséhez. Ez az észrevétel már fel is tárja az evolúció
monopolhelyzetének társadalmi okát: Az evolúció elfogadása vagy elutaśıtása
hagyományosan választóvonalat jelent a tudományos gondolkodás elfogadása
vagy elutaśıtása között. Ezért az evolúciót ellenzők úgyszólván defińıció szerint
a tudományon ḱıvül rekedtek. Hozzá kell azonban tenni, hogy a monopolhe-
lyzetnek ez az oka vagy szerepe úgy gyengül az idők során, ahogyan a tudományba
vetett hit, mint politikai kérdés vesźıt jelentőségéből 13. Egyrészt a tudomány
mára beépült a modern társadalmak működésébe, hatalmi helyzete nem látszik
veszélyben. Másrészt, és ez szorosan összefügg az előző okkal, egyre kevesebb
jelentősége van, hogy az emberek egyáltalán hisznek-e a tudományban vagy sem.

3.2.8 Az evolúciós mese feléṕıtése

A következőkben azt vizsgáljuk meg, az evolúciós magyarázat hogyan konstruálja
meg meséjét. Megmutatjuk, hogy a replikátor kiválasztása és a funkcionális
magyarázat az evolúciós magyarázat sémájának seǵıtségével már egyértelműen
meghatároz egy elmesélhető múltat. Ehhez össze kell gyűjtenünk azokat a
”hozzávalókat”, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy mese létrejöjjön.

Először is, egy történethez nyilvánvaló módon szükségünk van szereplőkre.
A szereplők azok az identitások, akikkel a dolgok történnek, akik benépeśıtik
a világot. A hagyományos történelemtudománynak például, annak a fajtának,
amit az iskolában tanulunk leginkább országok, nemzetek, népcsoportok a
szereplői, persze néha emberek is. Az evolúció sokkal szigorúbban szabályozza
ezt. Szereplők csak replikátorok lehetnek, méghozzá nem bármilyen fajta rep-

10Ld. pl. Dennett, Csányi, 1988
11Ld. pl. Gould, 1990.
12Az más kérdés, hogy ki, mikor hol húzta meg az emberiség határait. (Ld. S. J. Gould: Az

elméricskélt ember)
13Ennek megfelelően már vannak olyan szerzők, (Dembski, Behe) akik hangsúlyozottan tu-

dományos alapon (bár véleményünk szerint kevéssé meggyőzően) támadják az evolúciót. Ők
sem tesznek kisérletet azonban egy új mese létrehozására
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likátorok, hanem azok, amelyeket az evolúciós magyarázat elején lerögźıtettünk.
Az evolúció tehát a replikátorok világában játszódik, replikátorok között.

Ahhoz, hogy a történet szereplőihez valahogyan viszonyulni tudjunk, a sz-
ereplőkhöz egyrészt szándékokat, célokat kell rendelnünk, másrészt le kell ı́rnunk,
hogyan alakul a szereplők kapcsolatrendszere. Történelemórán például azt
tanuljuk, hogy országok háborúznak, szövetséget kötnek, lépre csalják egymást,
az országon belül pedig különböző pártok, államférfiak küzdenek a hatalomért.
Az országok általában területeket akarnak szerezni, kikötőket próbálnak meg-
tartani, stb. Az evolúciós mese hasonló, de jóval egyszerűbb intencionalitást
rendel szereplőihez. A replikátorok Dawkins kifejezésével élve ”önzőek” egyetlen
céljuk, hogy önmagukat lemásolják, és ı́gy a következő generációba jussanak.
Ez az önzőség már meghatározza a replikátorok egymáshoz való viszonyát is.
Amennyiben két replikátor kölcsönösen seǵıti egymás fennmaradását, akkor
együttműködnek, ha pedig akadályozzák egymás túlélését, akkor küzdenek,
egymásnak versenytársai. Mivel a replikátort és a hozzátartozó jelenséget itt,
a jelenben észleljük a történet nem más, mint sikeres harcok és szövetségek léırása.

Természetesen ez még önmagában csak a mese általános léırása. Konkrét
esetben a funkcionális magyarázat emeli bele a replikátorhoz tartozó jelenség
funkcionalitását a mesébe. Azaz a funkcionalitás úgy jelenik meg, mint a rep-
likátor egy kedvező tulajdonsága, és ezzel az életvilágra vonatkozó ismereteink
még akkor is belefolynak az evolúciós mesébe, ha a replikátorok tere ismeretlen.
A funkcionális magyarázat teremti meg a legyőzött replikátorokat, amelyek
azokhoz a jelenségekhez, tulajdonságokhoz tartoznak, melyekhez képest a jelenség
funkcionalitása értelmet nyer. Például a farkas éles foga a tompa fog génjével
szemben győzedelmeskedett. Ha úgy akarjuk a szövetségeseket is megtalálhatjuk,
hiszen mondjuk az éles fog sikere a farkas többi génjének összefüggésében siker.
Azt feltételezzük, hogy ugyanez az éles fog nem működne ilyen jól a lovak
génállományában. A funkcionális magyarázaton keresztül felhasználjuk a világra
vonatkozó tudásunkat és a megfelelő mellékszereplőkkel kiegésźıtjük az evolúciós
mesét.

3.2.9 A mese elfogadásának következményei

Amikor egy mesét elfogadunk, azaz elhisszük, hogy ez valóban ı́gy történt,
két olyan fontos intuit́ıv aktust is teszünk, aminek valósźınűleg nem vagyunk
tudatában. Mint látni fogjuk, mindkét aktus azért marad rejtve, mert azt
gondoljuk, hogy maga a történet hordozza az összes fellelhető információt. A sz-
ereplők létezését és a rávonatkozó ismereteket (célok, szándékok) automatikusan
elfogadjuk14 Emiatt van, hogy letiltjuk azokat az identitásokat, amelyek a mi
mesénkben nem szerepeltek. Például a középiskolai történelemórákon nem hal-
lunk olyat, hogy az időjárás vagy az éghajlat befolyásolta volna az eseményeket.
Az időjárás egyszerűen nem szerepel a mesében. A legtöbb ember számára

14Ezt a jelenséget, hogy egy történet szereplőinek létezését nem kérdőjelezzük meg, még
tárgyalni fogjuk.
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nehéz lenne befogadni ezt az új szereplőt, miután már hozzászoktunk, hogy a
történelmet királyok, népek, vallási mozgalmak iránýıtják. Kissé abszurd módon
a gén szintű evolúció meséjében maguk az élőlények nem jelennek meg, mint
szereplők. Annak ellenére, hogy éppen az élőlények sajátos viselkedése, például
hogy képesek önállóan cselekedni, stb., hozza létre azt a kiváncsiságot, amely
a biológia nevű tudomány létrejöttéhez vezetett. A gén szintű evolúció meséje
azonban figyelmen ḱıvül hagyja az élőlényeket, mint az élővilág történetének
cselekvő részeseit. Az események a replikátorokon múlnak, az élőlények csupán
sźınterei a gének küzdelmének, de semmiképpen sem alaḱıtói az evolúciós
mesének.

A másik jelenség, ami egy történet elfogadását ḱıséri, amikor az intencionális
ok-okozati kapcsolatokat, magyarázatokat, amiket az elmesélés szerkezete
teremt, objekt́ıvként kezeljük. Amikor kiderül, hogy Józsi azért vette el az
utolsó palacsintát, nehogy Marinak jusson, vagy amikor Pisti azért felvételezik a
főiskolára, hogy szerezzen egy diplomát az intencionális ok-okozati kapcsolattal
állunk szemben. Valóban, a köznapi helyzetekben, ahol a szereplők és azok
céljaik, szándékaik ismertek és nyilvánvalóak, a fenti magyarázatok nagyon is
értelmesek, hiszen az adott kontextusban éppen arra reagálnak, amire ḱıváncsiak
vagyunk. Amikor elfogadunk egy mesét, tehát belehelyezkedünk a történetbe, a
szereplők létezését és személyiségét kiindulási alapként elfogadjuk. A mesén belül
valóban mindent megmagyaráz, ha a szereplők motivációjára, intencionalitására
hivatkozunk. Ezek után nem csoda, hogy az, ami az evolúciós mesében a
replikátor célja, gondolkodásunkban magyarázatként jelenik meg.

Például Hugh S. Pyper Az önző szöveg ćımű cikke a mémelméletet alkalmazza
a Bibiliára. Dennett már idézett szlogenjének mintájára, miszerint ”a tudós
pusztán eszköze annak, ahogy egyik könyvtár egy másik könyvtárat hoz létre”.
Pyper kijelenti, hogy ”A nyugati világ (western culture) pusztán egy eszköze
annak, ahogyan egyik Biblia egy másik Bibliát hoz létre”. Pyper cikke arról
szól, hogy a Biblia milyen hatásokon kersztül seǵıti elő saját fennmaradását és
elterjedését. Magyarul Pyper a Bibliát, mint replikátort választotta a meséje
főszereplőjéül. Mint mondja ”the bible is indeed an active replicator, one which
alters its environment so as to increase its chances of being copied”. Kétségḱıvül
el lehet mesélni a nyugati világ kultúrtörténetét a Biblia szemszögéböl, és
mondhatjuk, hogy a középkori egyház szerepe a történelem során az volt, hogy
a Biblia elterjedését seǵıtette. De ugyanúgy azt is mondhatjuk, hogy az egyház
saját érdekében terjesztette a Bibliát, mint saját szent könyvet.

A két szemléletmód különböző identitásokat tölt fel intencionalitással;
a hagyományos mese az egyház intézményét tekinti cselekvőnek, Pyper
meséje pedig a Bibliát. Mindkét mesét csak a belevet́ıtett speciális inten-
cionalitás támogatja, ezért nem lehet a természettudományokból ismert módon
versenyeztetni őket. Nincs objekt́ıv érv, amely megcáfolná, hogy az egész
nyugati kultúra célja a Biblia életben maradásának előseǵıtése. Az európai
történelem ilyen értelmezése, bár nem szokványos és enyhén szólva is szemben áll
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a hagyományos értelmezésekkel logikailag támadhatatlan, egyszerűen azért, mert
az ok-okozati kapcsolatok és magyarázatok a logikánál személyesebb szinten
jelentkeznek. Emiatt nem is érdemes azon rágódni, hogy egy ilyen megközeĺıtés
vagy hamis.

Csak azt tehetjük, hogy eldöntjük - és ez egy személyes döntés -, hogy melyik
mese teszi számunkra érthetőbbé a múltat. Eldönthetjük, például, hogy az
emberiség kultúrtörténetét úgy akarjuk-e tekinteni, mint replikátorok harcát,
melynek mi csak sźınterei vagyunk, ahogyan a mémelmélet meséli, avagy olyan
mesét akarunk hallani, ahol nekünk, embereknek is jut valami szerep.

Eddig rendben volnánk. De milyen alapon és milyen keretek között fe-
jezhetjük ki csodálatunkat vagy undorunkat, tetszésünket, nem tetszésünket
ezekről a gondolatokról? Egy magyarázat befogadása a megértés, ami egy
személyes aktus. Eldönthetjük, hogy a ”most” kontextusában, értelmesnek
tűnik-e úgy nézni a múltat, ahogyan az adott elmélet elmeséli. Meg lehet
például vizsgálni, hogy mik azok a tényezők a jelenben, amelyek egy mese
népszerűvé válásához vezettek. Másrészt, látnunk kell, hogy amikor valamelyik
mesét előnyben résześıtjük a másikkal szemben, személyes döntést hozunk, pref-
erenciánkat nyilváńıtjuk ki. Ez azonban nem kell és nem is szabad - mert amúgy
sem lehetséges, hogy megakadályozzon minket, hogy válasszunk a lehetséges
mesék között. Büszkén felvállalhatjuk és kinyilváńıthatjuk érzelmi kötődésünket
azzal a móddal kapcsolatban, ahogyan egy embertársunk értelemmel töltötte meg
az egymás után következő eseményeket, amelyek végül a jelen egy fontosnak
tartott eseményéhez vezettek. Mesék ezek tényleg, és az ezek elfogadása vagy
elvetése, a viszony, melyeket a múltunkkal kapcsolatban kialaḱıtunk, világunk
részévé válik. Ezek a mesék, legyen szó biológiáról vagy történelem, rólunk
szólnak, a jelenünkbe futnak; saját múltunkat és áttételesen saját jelenünket
teremtjük meg ı́gy. Éppen ezért vagyunk kötelesek felelősségteljesen és érzelemteli
módon, hitünket felvállalva viszonyulni ezekhez a kérdésekhez.

3.3 A magyarázat konstrukciója

3.3.1 Bevezetés

Az előző fejezetben megmutattuk, hogy az evolúciós magyarázatséma egy
megfelelő replikátorral és a replikátorhoz tartozó funkcionális magyarázattal
meghatározza az evolúciós mesét, tehát egyértelműen rendel múltat a mag-
yarázandó jelenséghez. A következőkben arról lesz szó, hogyan lesz az evolúciós
meséből magyarázat. Mint láttuk, előzetesen semmi nem kötelez minket, hogy
az evolúciós mesét előnyben résześıtsük bármely más mesével szemben. A
magyarázat létrejötte során valami történik, aminek következtében az evolúciós
magyarázat hihetőbbnek látszik, mint a múlt elmesélésének más formái. Nem
túl meglepőmódon az intencionalitás biztośıtja, hogy a magyarázat egyáltalán
magyarázat legyen. Másrészről, arra is szükség van, hogy az intencionalitást
”feltűnés nélkül” vigyük be a mesébe. Mint látni fogjuk, a nyelvi megoldás győz
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meg minket arról, hogy a ”küzdelem” intencionalitása, és főként a szereplők
kiválasztása, annak ellenére hogy nem természetes (abban az értelemben,
hogy semmilyen közösen kialaḱıtott tapasztalat - éppen a nyelven ḱıvül - nem
indokolja), jogos.

Ha evolúciós magyarázatot akarunk késźıteni, a következő hozzávalókra
van szükség: Először is ki kell jelölni egy evolúciós teret replikátorokkal.
Tehát feltehetjük, hogy rendelkezünk másolódásra képes egységekkel, hogy a
másolásba néha hibák csúszhatnak és végül, hogy egyszerre csak korlátozott
számú egység életben maradására van erőforrás. Ezt az evolúciós teret evolúciós
mesévé alaḱıtjuk, azaz nem absztrakt szinten fogjuk el, hanem mint szereplők
történetét képzeljük el. Természetesen feltételezzük, hogy van egy jelenségünk,
ami magyarázatra vár. Szükségünk van tehát egy funkcionális magyarázatra,
amely kapcsolatot teremt a magyarázandó jelenség és a replikátorok tere között.
Azaz, találnunk kell egy replikátort a térben, mely reprezentálja a jelenséget és
melynek másolódása, fennmaradása számára a magyarázandó jelenség kedvező.
Most megmutatjuk, hogy ezekből az egyenként nem feltétlenül meggyőző
hozzávalókból hogyan épül fel az evolúciós magyarázat. A felsoroltakon ḱıvül új
információt nem használunk fel; a magyarázat erejét teljes mértékben a nyelvi
megvalóśıtás adja. Lényegében arról van szó, hogy a magyarázat szereplőit
és a köztük fennálló kapcsolatokat egy meghatározott módon feltöltjük inten-
cionalitással. A nyelv szerepe az, hogy észrevétlenné teszi, hogy az absztrakcióba
intencionális hozzáállást vittünk. A következőkben felvázoljuk az evolúciós
magyarázat szerkezetét és részletesen megmutatjuk, hogy a különböző nyelvi
konstrukciók hogyan hozzák létre azt az intencionális hozzáállást, amely a
magyarázat igazi erejét adja.

Elsőként azt vizsgáljuk meg, hogyan lesz teljeśıtmény a replikátor létéből.
Miért érzékeljük úgy, hogy a replikátor jelenléte annak kiválóságából fakad? A
siker, a teljeśıtmény, a rátermettség intencionális fogalmak, de olyan szorosan
kötődnek az evolúciós gondolkodáshoz, hogy már az evolúció absztrakt mod-
elljéből is alig lehet őket kihagyni. Ez azonban nem változtat azon, hogy -
fenomenológiai szemléletünk szerint - valami vagy valaki csak attól sikeres, hogy
mi annak tekintjük. Ezért kell saját gondolkodásmódunkban keresni a gének
sikerességének okát.

A replikátor túlélésének nyelvi képéhez két lépésben jutunk. Az első lépéssel
egy tulajdonságot reprezentáló replikátort megnevezünk és ezt a megnevezést
a nyelv szabályainak megfelelően álĺıtás formájába öntjük, tehát kijelentjük,
hogy a replikátor létezik. A kijelentés nyelvi formája szerint egy előzetesen
létezőnek tekintett alanyról álĺıtunk valamit, és ez azt az illúziót kelti bennünk,
hogy az álĺıtásban rejlő információt az álĺıtmány hordozza. Ez teszi majd
lehetővé, hogy a megnevezés aktusát, a replikátor létét a következő lépéssel
esetlegessé tehessük, megkérdőjelezhessük. (Hiszen az információ fogalmának az
a lényege, hogy ”másképpen is lehetett volna”.) A második lépésben ugyanis
ezt a létezést tesszük mozzanatossá, cselekvésszerűvé, amikor a létezés helyett



3.3. A magyarázat konstrukciója 46

túlélést, fennmaradást mondunk. Ez a csekély nyelvi változtatás múltat rendel
a replikátorhoz és már az evolúciós tér kontextusába helyezi a létet. Tehát a
létezésből úgy lesz túlélés és teljeśıtmény, hogy a megfigyelt replikátor létét
- bizonyos - elképzelt, legyőzött replikátorok nem létezésének tükrében értékeljük.

A túlélés, mint teljeśıtmény értelmezését a funkcionális magyarázat nyújtja.
Léırja , hogy a replikátor reprezentálta tulajdonság miért sikeres a világban, és
ezáltal a legyőzött, nem létező replikátorok elképzelhetővé válnak a funkcionalitás
kontextusában. Például a jegesmedve fehérségének sikere a funkcionális mag-
yarázat tükrében (többek között) a barna sźın legyözésével válik teljeśıtménnyé.

Itt jön létre maga az evolúciós magyarázat. A replikátor túlélését még
nem mint teljeśıtményt fogjuk fel - ez csak a teljeśıtmény igérete - hanem,
mint megfigyelést, tapasztalati tényt. A replikátor túlélésének oka a replikátor
fittsége, rátermettsége. A rátermettség szó foglalja össze és vet́ıti előre a
magyarázandó jelenség funkcionalitását. A rátermettség úgy jelenik meg, mint
a replikátor egy tulajdonsága vagy hatása a világ működésére, mint egy eszköz,
amely a replikátor túlélését biztośıtja. Így fordul meg a replikátor és az által a
reprezentált tulajdonság kapcsolata; a jelenség az evolúciós térben alárendelődik
a repliokátor identitásának. Ezt egyrészt a nyelvi megvalóśıtás hozza létre,
mivel a ”rátermett” szó a replikátor jelzőjeként kerül a magyarázatba, másrészt
maga az evolúciós mese, melynek szereplői a replikátorok. A replikátor
sikere (funkcionalitása) és túlélése közti ok-okozati kapcsolatot szintén a nyelv
támogatja: a túlélés mint cselekvés jelenik meg, a siker, a rátermettség, pedig
mint tulajdonság.

A magyarázatot most már ı́gy fejezhetjük be: Mivel a magyarázandó je-
lenség léte a replikátor túléléséből következik, és minthogy magyarázatot ad-
tunk a replikátor túlélésére, magyarázatot adtunk magára a jelenségre is. Itt
még természetesen elemeznünk kell, hogy honnan jön a replikátor és az általa
reprezentált jelenség közötti aszimmetrikus viszony. Ez egy különösen érdekes
reláció, mivel intúıciónk inkább a ford́ıtott kapcsolatot támogatná, miszerint a
replikátor túlélése következménye az általa reprezentált jelenség létének. Ezt az
intencionalitást, amely lényegében a replikátor elsőbbségét fejezi ki, szintén a
nyelv rejti el. Arról van szó, hogy a magyarázat során a replikátor végig, mint
önálló egység, identitás jelenik meg, amelynek a magyarázni ḱıvánt jelenség egy
tulajdonsága. Ha ebbe a hozzáállásba már beleéltük magunkat a magyarázat
során, a fenti következtetés is természetesnek tűnik.

3.3.2 A ”túlélés” megkonstruálása

A következőkben megmutatjuk, hogyan nyer értelmet a jelenséget reprezentáló
replikátor fennmaradását kifejező álĺıtás. Először azt mutatjuk meg, hogy ez
a mondat erdetileg csak egy a jelenségünkhöz valamilyen módon kapcsolódó
struktúra felismerését jelzi. Aztán feldeŕıtjük, hogy a fenti kijelentés hogyan
ágyazódik bele intencionalitásunkba és töltődik fel jelentéssel. Megmutatjuk,
hogyan válik a lét küzdelemmé, és a replikátor túlélése miként foglalja el központi
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szerepét az evolúciós magyarázatban, mint explanandum.

A farkas éles fogát léıró gén annyiban replikátor, amennyiben azt a kémiai
struktúrát, fehérjék egy speciális elrendeződését, amit észrevettünk mindig
(vagy többnyire) megtaláljuk a farkas génállományában. Ami ismétlődik, az
a struktúra, amit felismertünk, másrészről csak azért ismétlődik, mert mi
azonośıtottuk és kiemeltük a világból. Amikor valamit replikátornak tekintünk,
lényegében nem teszünk mást, mint megjelölünk egy struktúrát. Amikor a
géneket tekintjük replikátornak a megjelölt struktúra a DNS szerkezete, amikor
pedig a fajokat, a biológiai hasonlóság. A géneket azért tartjuk meggyőzőbb rep-
likátoroknak, mert a struktúra, ami az állandóságot meghatározza, prećızebbnek
tűnik. Mindenestre látszik, és ez most a lényeg, hogy az adott kontextusban
(abban a kontextusban, hogy a magyarázandó jelenséggel azonos világban
mozgunk) már maga a megnevezés aktusa közvet́ıti azt a fontos információt,
amit a magyarázat során egy mondat alanya és álĺıtmány egyszerre fejez ki:
Tudniillik, hogy a replikátor létezik. A replikátorság és a létezés egyszerre fejezi
ki a felismert, generációkon át́ıvelő állandóságot.

A problémát az okozza, hogy egy struktúra felismerése személyes tudás, ami
nem formalizálható. A struktúra léırásán ḱıvül mást nem tehetünk, nem lehet
például érvelni mellette (ellene sem), nem tehetünk mást, mint reménykedünk,
hogy mások is felismerik és elfogadják a struktúrát. Nem tudjuk megmagyarázni,
hogy miért mondjuk, hogy egy élőlény minden sejtje ugyanolyan DNS szálat
tartalmaz. Az ”ugyanolyanság” kritériumai már az evidencia, azaz a személyes
tudás birodalmába tartoznak. Ezért, mikor felismerünk egy struktúrát egy
”ugyanolyanságot”, elég megneveznünk és az állandóságát már ezzel a tettel
nyilvánvalóvá tettük

Például a biológiai evolúció esetén ez a következőket jelenti. Amikor azt
mondjuk, ”gén” a DNS egy jelentéssel b́ıró szimbólumkombinációt értjük. Je-
lentése jelenti a létezését; csak mert értelme van, nevezzük génnek. Megnevezése,
azaz létezése valójában egyet jelent az általa reprezentált jelenséggel. Nyelvbe
ágyazott gondolkodásunk azonban szétválasztja az identitást és a létezést. A
génről szól a történet, tehát alapvető, indoklásra nem szoruló feltevés, hogy
a főszereplők léteznek. Hogyan lehetne érdemleges információ egy történeten
belül, amibe már kényelmesen belehelyezkedtünk , a főszereplők létezése? A
nyelv arra kényszeŕıt, hogy egy megjelölést kiindulási alapként fogadjunk el.
Egy közlés megértésére csak azután kerülhet sor, ha hallgatólagosan elfogad-
juk az alany létezését, amire a közlés vonatkozik. Így válik a megnevezés álĺıtássá.

A nyelvbe vetett alapvető bizalmunk miatt nem vesszük észre, hogy már
maga a megnevezés jelentéssel b́ıró tett. Alapvető meggyőződésünk, hogy
információt közölni nyelvi eszközökkel csakis álĺıtás formájában lehet. Márpedig
a kijelentésben rejlő információt az álĺıtmány közvet́ıti15 az alanyról, melynek

15Jól tükröződik ez a gondolkodásmód a formális nyelvek matematikai modelljében. A matem-
atikai logika szerint egy álĺıtás (formula) igazságát akkor tudjuk megvizsgálni (kivéve olyan
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létezését implicite előfeltételezzük. Ezért van szükség arra, hogy redundánsan,
egy kijelentés formájában fejezzük ki a megtalált állandóságot: Ennek a
redundanciának komoly szerep jut az evolúciós magyarázat létrejöttében,
ugyanis a megnevezésnek ez a kettéválasztása teszi lehetővé, hogy a replikátor
identitását és létezését egymástól függetlenül kezeljük. Ezáltal a magyarázni
ḱıvánt jelenség a későbbiek során mint a replikátor sajátossága jelenhet
meg, amely a fennmaradást indokolja. Lényegében nyelvbe vetett bizalmunk
haśıtja két részre a replikátor létezését, és a létezést, mint explicit információt
- amely valójában nem mond többet a megnevezésnél - az álĺıtmányba fókuszálja.

Egy másik finom módośıtás azonban elfedi a replikátor létezésének tau-
tológikus voltát. Az evolúciós magyarázatok szóhasználata szerint ugyanis
a replikátor nem egyszerűen létezik hanem fennmarad, túlél. Ez az apró
változtatás arra az ismeretünkre utal, hogy replikátorunk egy időbe helyezett
evolúciós tér szereplője. A ”túlélés” szó érzékelteti egyrészről a létezés dinamikus
voltát, időbeliségét, másrészről esetlegességét. A túlélés valójában itt a kihalással
van szembehelyezve, amely a replikátor versenytársainak jutott osztályrészül.
Ezáltal az eddig üres létezés, a jelentés nélküli álĺıtmány egyszerre feltöltődik
jelentéssel a létért folyó küzdelem kontextusában. A létezés máris teljeśıtménnyé,
sikerré alakult át. A ”túlélés” beránt minket az evolúciós mesébe, a replikátorok
harcainak világába, és rögtön értelemezést is követel. Mi a siker oka? Minek
köszönheti replikátorunk, hogy neki a fennmaradás jutott osztályrészül?

magyarázat teremti meg. A funkcionális magyarázat, azaz a replikátor
funkcionalitása úgy jelenik meg, mint a replikátor tulajdonsága, amely a rep-
likátor sikerének letéteteményese. Tehát azt a tapasztalatunkat, hogy a replikátor
fennmaradt a replikátor egy speciális tulajdonsága (tudniillik, hogy léte ked-
vező valamely más entitásra nézve) teszi értelmessé, magyarázza meg a túlélést.
Az evolúciós magyarázat nyelvi megvalóśıtásában a funkcionalitást egy jelző je-
leńıti meg, foglalja össze (pl. rátermett, alkalmazkodóképes, stb.). Valójában ez
a jelzős szerkezet az a nyelvi megoldás, amely megteremti a magyarázatot. A
rátermettség, amely általánosságban egy hipotetikus, elképzelt funkcionális mag-
yarázatra hivatkozik, a replikátor tulajdonsága, a túlélés - az álĺıtmány - pedig
cselekvése. A nyelv szerkezetéből adódóan a jelzőt előbb hozzá kell kapcsolnunk
az alanyhoz, hogy aztán a jelzővel ellátott alanyról álĺıthassunk valamit. Ezért
érezzük úgy, hogy a jelenség szorosabban kapcsolódik a replikátorhoz, mint a
túlélés aktusa (mely valójában egyet jelent megnevezésével). De nem csak a
nyelvtani struktúra, a szavak használata (jelentése) is ezt az oksági viszonyt sug-
allja; A rátermettség, mint a replikátor tulajdonsága magyarázza a replikátor
cselekvését. A tulajdonság, mint az identitás elidegeńıthetetlen része, csak oka
lehet a cselekedetnek.

kivételes eseteket, mint a logikai azonosságok), amikor adott egy megfelelő struktúra, amelyre a
mondat vonatkozhat. Az álĺıtások a ennek a meghatározott és létezőnek tekintett struktúrának
az elemeire vonatkoznak
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3.3.3 A túlélés feltöltése értelemmel

Most már látjuk, hogy nyelvbe vetett bizalmunk, hogyan alaḱıtja a megnevezett
rendet, a replikátort először létező identitássá, majd a létezést cselekvéssé.
A tulajdonságnak megfelelő replikátor megtalálása az evolúciós térben mint
túlélés fogalmazódik meg. Ezzel a magyarázandó jelenség helyett most már a
replikátor túlélése kerül figyelmünk fókuszába. A replikátor hiába köszönheti
létezését a jelenségnek, melyet reprezentál, van egy behozhatatlan előnye:
múlttal, történettel rendelkezik, méghozzá olyanfajtával, amit megszoktunk és
ismerünk. Ez a múlt - az evolúciós mese -, barátokról és ellenségekről, har-
cokról és szövetségekről szól. A magyarázandó jelenség semmiféle múlttal nem
rendelkezik. Ha megkérdezzük, hogy miért van az elefántnak hosszú ormánya,
lehetnek komoly kétségeink, hogyan is értsük ezt a kérdést, és hogy pontosan
mire is vagyunk ḱıváncsiak. Ha e problémát a replikátorok terébe helyezzük
át, már úgy szól a kérdés, hogy miért sikeres, miért maradt fenn a hosszú
ormány génje. Ez a kérdés már kézzelfogható, különösen, hogy az evolúciós
mese és a magyarázandó jelenség megelőlegezett vagy ismert funkcionalitása
már ki is jelöli a választ. A siker hordozója a magyarázni ḱıvánt jelenség,
amelyet az evolúciós mese helyez el a múltban. Pontosabban arról van szó,
hogy amikor megkérdezzük, hogy a hosszú ormány génje miért maradt fenn,
már meglehetősen pontos elképzeléseink vannak a válaszról. Általánosságban
azt mondhatjuk, azért maradt fenn, mert valamilyen szempontból adapt́ıv vagy
rátermett az adott replikátor. A rátermettség, a fittség tehát valójában csak ı́géri
a konkrét magyarázatot jelentő funkcionalitást. Mindenesetre annyit tudunk,
még a konkrét funkcionális magyarázat megtalálása előtt, hogy a magyarázat
annyit jelent, hogy megmondjuk az elefánt hosszú ormánya hogyan seǵıti elő
hogy a hosszú ormány génje a következő generációba kerüljön.

Valójában tehát itt is egy ok-okozati viszonyba ütközünk, hiszen a
funkcionalitás magyarázatul szolgál a replikátor rátermettségére. A rátermettség
jelző itt egy általános, egyelőre meg nem határozott funkcionalitásra utal,
egyszerűen azt jelenti, hogy a replikátor valahogyan ”elboldogul” az evolúciós
térben. A funkcionális magyarázat ı́rja le pontosan, hogy miben nyilvánul meg
a replikátor rátermettsége. Ezért van az, hogy az evolúció általános elméletének
megfogalmazása tautologikusnak tűnik, és mégis mikor használjuk az elméletet
azt gondoljuk, hogy információhoz jutunk. ”A legrátermettebbek maradnak
fenn.” kijelentés semmitmondó, mivel a rátermettség szó üres, nem mond többet
a létezésnél, hiszen csak egy fikt́ıv, elképzelt funkcionális magyarázat támogatja.
Amikor azonban egy egyedi esettel foglakozunk, felhasználjuk a helyzetre
vonatkozó specifikus tudásunkat és belevet́ıtjük az evolúciós magyarázatba.
Egy konkrét példában, ahol a funkcionális magyarázat adva van, a funkcionális
magyarázat feltölti értelemmel a ”rátermett” szót. Még ha nincs is konkrét
funkcionális magyarázatunk, ám valamelyest otthonosan mozgunk az evolúciós
térben, már akkor is önkéntelenül értelmet adunk a rátermettségnek, hiszen van-
nak elképzeléseink arról, hogy egy replikátor (tehát egy jelenség) az adott térben
hogyan lehet sikeres. Elképzeljük a jelenséget reprezentáló replikátor múltját,
mint egy fikt́ıv és egyenlőre homályos evolúciós mesét és ezzel helyetteśıtjük a
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funkcionális magyarázatot.

Tulajdonképpen meglepő, hogy az evolúciós magyarázat itt véget ér. A
történet végül is arról szólt, hogy a replikátor hogyan másolódik a magyarázandó
jelenség seǵıtségével. Tehát valójában nem is az eredeti jelenség, hanem a
replikátor fennmaradását magyaráztuk meg. A replikátor oly nagyra nőtt
szemünkben, sikere rátermettsége, fennmaradása annyira elbűvölt minket, hogy
habozás nélkül elfogadjuk elsőbbségét. A replikátor fennmarad, ennélfogva
a tulajdonság is fennmarad, amit reprezentál. A replikátort feltöltöttük in-
tencionalitással: múltat rendeltünk hozzá, versenytársakat helyeztünk mellé,
és sikerre ı́téltük. Mindezek nélkül a replikátor létezése és értelme csak a
magyarázandó jelenségtől függene. Az evolúciós mese megford́ıtja ezt a függő
viszonyt és a replikátort helyezi a középpontba.

Most már megfogalmazhatjuk, mit tesz az evolúciós magyarázat. Egy je-
lenséget reprezentáló replikátor nem más, mint egy rend és struktúra észlelése
egy másik szinten. Valójában az eredeti, magyarázandó jelenséget ugyanúgy
nevezhetjük replikátornak, hiszen kétségḱıvül ismétlődik; ha nem azt tenné, nem
neveznénk meg mint tulajdonságot vagy jelenséget. Amikor ezt a jelenséget
reprezentáljuk egy replikátorral, csak egy másik szinten jeleńıtjük meg az életvilág
szintjén felfedett egyensúlyi helyzetet. Például az élőlények feléṕıtésének,
viselkedésének bizonyos állandóságai megfeleltethetőek egy biokémiai struktúra
állandóságainak. Az evolúció ezt a megfigyelést dinamizálja és a két szint vis-
zonyát asszimetrikussá teszi. Dinamikussá, mert egyrészt időbe helyezi és múlttal
látja el a megtalált egyensúlyt másrészt megteremti a siker és a teljeśıtmény
kontextusát. A siker adja meg a dinamizmus csak a jelenből nézve érthető
irányát. Az asszimetria pedig abban érhető tetten, hogy az evolúció az életvilág
szintjével szemben a replikátor szintjét helyezi középpontba. Ezzel a jelenséggel
már találkoztunk az evolúciós meséröl szóló fejezetben. A történet szereplői veszik
át az iránýıtást. Amikor tehát egy konkrét evolúciós magyarázattal foglalkozunk
mindig külön figyelmet kell ford́ıtanunk erre az asszimetriára, amit az inten-
cionális hozzáállás hoz létre.

3.4 A replikátor megválasztása

Az evolúció alapegységének megválasztása mindig is az evolúciós elméleteken
belül zajló viták egyik legfontosabb témája volt. Ha a biológiai evolúció
körülbelül 150 éves történetét nézzük, megfigyelhetjük, hogy a fajszintű
evolúciótól eljutottunk a génszintű evolúcióig. Szeretnénk most feldeŕıteni,
hogyan döntjük el, milyen replikátort vagy replikátorokat tekintsünk az evolúciós
mese főszereplőinek. Vajon miért résześıtjük ma előnyben a géneket, például a
faj vagy a populáció fogalmával szemben?

Két, egymástól korántsem független szempont játszik szerepet a replikátor
meghatározásában. Egyrészt, ha az evolúciós mese szempontjából nézzük a
kérdést, alapvető követelmény, hogy a mese hihető legyen. Ehhez pedig az
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kell, hogy a replikátorok alkalmasak legyenek főszerepükre, tehát elfogadjuk azt
az intencionális hozzáállást, amely a replikátorok terét helyezi az események
fókuszába. Másrészt, ha arra gondolunk, hogy az evolúciós elmélet célja, hogy
jelenségeket magyarázzon meg, fontos szempont, hogy a replikátorok által megje-
leńıtett múlt jelentésteli mesévé tudjon alakulni. Például egy fajon belül tapasz-
talt egyensúlyt, vagy egy populációban megfigyelt speciális viselkedésmintát ha
nem is lehetetlen, de mindenesetre nehéz a faj szintjén megjeleńıteni. Ezért ha
ilyen tipusú jelenségek felé fordul a figyelmünk szinte kénytelenek vagyunk új
replikációs szinthez folyamodni.

3.4.1 Az identitás erőssége

Foglakozzunk most az első tényezővel. Ahhoz, hogy egy replikátort szereplőként
elfogadjunk először is az kell, hogy a replikátor struktúrájában megjelenő
állandóságot elég erősnek tartsuk. A replikátor kiválasztása ugyanis azzal jár,
hogy a világnak egy általunk megállaṕıtott szerveződési szintjét kiemeljük,
és azt álĺıtjuk, hogy a fontos események ezen a szinten zajlanak. Tehát a
replikátor megválasztásával előzetesen is alárendeljük magunkat a replikátor
által megjeleńıtett struktúrának. A replikátor, mint főszereplő elfogadása
valójában egy platonista hozzáállás felvállalása, még ha ennek nem is vagyunk
tudatában. Azaz amikor a replikátort és a hozzátartozó evolúciós magyarázatot
jóváhagyjuk, implicit módon a replikátor egy magas szintű létezését fogadjuk el;
elhisszük, hogy a replikátor a minket körülvevő világ akt́ıv résztvevője.

A XIX. században, amikor Darwin megalkotta elméletét, a fajok intuit́ıv
alapon elég erős identitásnak bizonyultak. Egyrészt a fajok küzdelme, mint
az élővilág története könnyen elképzelhető volt az emberiségről szóló mesék
tükrében, melyek a történelmet nemzetek (vagy társadalmi osztályok) harcának
mutatták be. Másrészt valósźınűleg az emberek akkoriban az élővilágot többnyire
az intuit́ıv fajfogalom vonatkozásában fogták fel; azaz, amikor láttak egy farkast,
akkor a ”farkas” megnevezés léırt minden szükséges és hasznos információt az
eseményről. Később, ahogy az élővilág iránti tudományos érdeklődés nőtt és
különböző korábban nem vagy alig létező területeket tárt fel, a faj fogalma
elvesztette erejét. Ez az észrevétel már szorosan kapcsolódik a replikátor ki-
jelölésének másik szempontjához: A faj egy idő után alkalmatlannak bizonyult
azoknak a jelenségeknek a magyarázatára, amelyek felé a tudományos érdeklődés
fordult. A faj fogalma egy praktikus eszközzé degradálódott, amit a biológia mai
fogalomrendszerével nehéz vagy lehetetlen pontosan definiálni. Tulajdonképpen
felismertük saját részvételünket a faj fogalmának megkonstruálásában és ezért
elvesztettük a bizalmunkat iránta.

3.4.2 A replikátor útja a nyelvbe

A replikátor kiválasztását befolyásoló másik tényező a magyarázandó jelenség és
a replikátor közötti összefüggésen múlik, amit a mi keretünkben a funkcionális
magyarázat jeleńıt meg. Szándékunk szerint a magyarázandó jelenséget egy
funkcionális magyarázattal szeretnénk hozzákötni a replikátorhoz. Amint
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egyre aprólékosabban boncoljuk fel az élőlények világát szó szerint és szim-
bolikusan is, újabb és újabb magyarázandó jelenségekre bukkanunk. Nem
csoda, hogy érdeklődésünk változása (fejlődése?) visszatükröződik a replikátor
kiválasztásában. Ahogyan a biológiai vizsgálatok a biokémia szintjére kerülnek,
a funkcionalitást sem tudjuk már máshol, mint biokémiai szinten értelmezni.
Az, hogy a replikátornak önálló jelentése van, ami az evolúció hajnalán nem csak
előny, hanem egyenesen követelmény volt, egyre inkább hátránnyá kezd válni.
A biológia tudománya létrehozza saját világát és ebből a világból nézve a faj
vagy a populáció nem elég megb́ızható identitás, ráadásul ebben a térben nem
rendelkezik elégséges magyarázóerővel sem. A biológia azáltal, hogy egy olyan
új világot helyezett érdeklődésének középpontjába, amely máshogyan szabdalja
fel az élővilágot, mint a korábbi tudásunk, nem tehet mást, mint visszafordul
önmagába, és önmagán belül keres replikátort.

Az eredeti életvilág elhagyása azonban azzal a súlyos következménnyel
jár, hogy az ı́gy kijelölt replikátor tökéletesen a magyarázandó jelenségre van
utalva. Amikor hozzárendelünk a jelenséghez egy replikátort, semmi többet nem
tudunk róla, mint magát a megnevezését. Azaz, tudjuk, hogy a szóban forgó
tulajdonságot jeleńıti meg egy másik térben, és tudjuk, hogy másolódik, tehát
replikátor. A replikátor egy számunkra ismeretlen térhez, az evolúciós térhez
tartozik. Érdeklődésünket iránta az és csak az a megfigyelés indokolja, ami
összeköti a magyarázni ḱıvánt jelenséggel. Jelentése pedig teljesen meghatározott
azáltal, hogy a magyarázandó jelenséghez kötöttük. Amı́g még nem töltjük fel az
evolúciós teret versenytársakkal, amikor még nem helyeztük őt bele az evolúciós
mesébe, létét csupán az általa reprezentált jelenségnek köszönheti.

A replikátor fogalmának felfedezése ennek a folyamatnak a betetőzése. A
replikátor szó már nem egy konkrét, megfigyelt állandóságra utal, csak nyelvi sz-
inten igéri és biztośıtja a struktúra létezését. Azt fejezi ki, hogy nem a struktúra
jelentése, mibenléte a lényeges, hanem a létezése. Ez a gondolkodásmód mutatja
az evolúciós biológia nagy problémáját, az evolúció egységének megválasztását.
Ha az intuit́ıve felmerülő struktúrákat nem tartjuk megbizhatónak, vajon hol
találjuk meg a létezés biztonságát? Másrészről a replikátor fogalma megoldást is
ḱınál a kérdésre: a létezés helyét a nyelvben jelöli ki. Azzal, hogy a replikátort
tekintjük replikátornak, a nyelv szintjén biztośıtjuk az állandóság létezését. En-
nek megfelelően a gén, amely lényegében a jelenségek léırása, kódolása egy
speciális nyelven alkalmasnak látszik a replikátor szerepének betöltésére. Ugyan
számunkra nem b́ır értelemmel ez a struktúra, de a nyelvi kódolás biztośıtja a
replikátor identitásának azonośıtását. Ugyanaz a DNS kód ugyanazt a gént je-
lenti.

3.4.3 Szintaxisba vetett bizalom

A szintaxis, a forma tehát az a menedék, ahova a tudomány a platonizmus
kinyilváńıtása elöl menekül. Az objektivitás igénye, amely nem több, mint a
természettudomány felvállalt haladási iránya arra kényszeŕıti a tudományt, hogy
ne támaszkodjon semmire, amelynek létezése nem objekt́ıven igazolható. Tehát



3.5. Véletlen 53

az objektivitás egyszerre elérendő cél és egyszerre a célhoz vezető út kijelölése.
Nem vesszük észre, hogy az objektivitás fogalma csak azt biztośıtja, hogy a
tudomány végül is önmagába forduljon vissza. Hiszen az objektivitás szó nem
jelent többet, mint közös alárendelődésünket a tudománynak (Polányi). Ezt
az alárendelődést azonban nem az objektivitás saját farkába harapó fogalma
hozza létre, hanem mi magunk, akik elfogadjuk a tudományos gondolkodás
jogosságát. A tudomány a nyelv végtelen sokszor önmagába forduló örvényébe
rejti elköteleződését, mivel az ”objektivitás” fogalma önmagától nyeri értelmét.
Azért a szintaxist választjuk a replikálodó struktúrának, mert az objekt́ıv,
azaz tudományos eszközökkel ellenörizhető. Valójában tehát azért helyezzük a
szintaxist magunk fölé, mert ez az struktúra, amit a tudomány elismer és vizsgál.
És ismét a nyelv rejti el a replikátor választásának személyes voltát.

Nem vesszük észre, hogy a szintaxis csak annyiban érdekes struktúra amen-
nyiben mi jelentéssel töltjük fel. Képzeljünk csak el egy szörnyűséges, de elvileg
lehetséges világot, amikor a genetikai kódok és a tulajdonságok univerzális
megfeleltetése nem érvényes. Egy adott DNS szakasztól a farkasok egy részének
eggyel több szemfoga nő, a másik részüknek fényesebb lesz a szőrük. Ugyanez a
kód keserű ı́zűvé teszi a tököt, és korai kopaszságot okoz a pigmeusoknál. Egy
másik gén az európaiaknál okoz kopaszságot, a farkasoknál pedig hajlamot a
teniszkönyökre. Ebben a világban az önző gén elmélet, legalábbis formálisan,
továbbra is működne. Még mindig igaz lenne, hogy bizonyos genetikai kódok
megmaradnak, mások pedig nem. Mivel azonban egy kódot nem feleltethetünk
meg egy tulajdonságnak, kénytelenek volnánk enyh́ıteni az objektivista szigoron,
és értelmező tevékenységet folytatni. Különválasztanánk egyazon kód különböző
jelentéseit, és abba fektetnénk erőnket, hogy megmagyarázzuk a kódok különböző
jelentéseinek okait. Persze van másik lehetőség is: ragaszkodni a szintaktikai
felosztáshoz. De ha a jelentések és a kódok nagyon össze vannak keveredve,
akkor a szintaxis evolúciója semmitmondóvá válik számunkra. Mondhatjuk,
hogy ez az objekt́ıv igazság, de erősen kérdéses, hogy van-e relevanciája az
objekt́ıv igazságnak, ha ez számunkra érthetetlen.

Van még egy lehetőségünk: a szintaxist, ami eredetileg valaminek a szintaxisa,
felszabad́ıthatjuk a rabszolgaság alól, és önálló életre kelthetjük, ahogyan ezt
már megtettük a nyelvvel. Egy replikátor önálló jelentést, érdekességet nyerhet -
amennyiben mi érdeklődéssel viszonyolunk hozzá. Ily módon szabadult ki a nyelv
is a világ egyszerű reprezentálásából és fordult önmagába annak a bizalomnak a
seǵıtségével, amit a nyelv használói belefektetnek. Ugyanez a DNS-szekvenciákkal
is megtörténhet, sőt feltehetőleg már meg is történt, de semmi szükség rá, hogy
ezt az elkötelezödést a nyelv átláthatatlan szövetébe rejtsük.

3.5 Véletlen

Utoljára, de korántsem utolsósorban foglakoznunk kell azzal a szereppel, amit a
véletlen játszik az evolúciós magyarázatokban. Tudjuk ugyanis, hogy új és jobb
replikátorok mutációkon keresztül jönnek létre, ez utóbbit pedig a véletlennek tu-
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lajdońıtjuk. Valójában tehát a mutációk meglehetősen fontos szerepet játszanak,
ők jelentik a fejlődés, az evolúció lehetőségét. A mutációk nyújtják az alapa-
nyagot a szelekcióhoz, a mutációk hozzák létre azokat a replikátorokat, ame-
lyeket mi harcolni látunk az evolúciós mesében. Mégis úgy tűnik, hogy a
mutációk semmilyen szerepet nem kapnak az evolúciós mesében. A továbbiakban
enenk a mellőzöttségnek az okát szeretnénk feldeŕıteni. Annyit tudunk, hogy a
mutációkat véletlennek tekintjük. Egyelőre azonban enm világos, hogy mit kell
értenünk ez alatt. Hogy eséllyel birkózzunk meg ezzel a kérdéssel először rövid
elemzést adunk a véletlen fogalmáról. Meg fogjuk mutatni, hogy a véletlen egy
struktúra, mintázat tagadását jelenti.

3.5.1 A véletlen és a rend

Hogy megértsük a véletlent, először próbáljuk meg feldeŕıteni a használatát.
Vajon milyen helyzetekben mondhatjuk egy eseményről, hogy véletlenül történt.
A következőkben néhány eseményt sorolunk fel és sorra megnézzük, hogyan lehet
ezeket a véletlennek tulajdońıtani, illetve hogyan lehet tagadni létrejöttükben
a véletlen szerepét. Kezdjük egy egyszerű példával: képzeljük el, hogy valaki a
lábamra lép a villamoson. Ha azt mondjuk, hogy a dolog véletlenül történt, azzal
azt a meggyőződésünket fejezzük ki, hogy az illetőnek nem állt szándékában
a lábamra taposni. Ha pedig a véletlent tagadjuk - nem véletlenül lépett a
lábamra! - szándékot látunk az esemény mögött. Ebben a példában tehát a
véletlen mint a szándék tagadása jelenik meg. Megfigyelhetjük, hogy a véletlen
szót minden olyan esetben a szándék, az akt́ıv cselekvés tagadásaként használjuk,
amikor az eseményt egy általunk intelligensnek tekintett, és intencionalitással
felruházott alany okozza.

Abba a fába csap bele a villám, amelyik alatt állok. Mit jelent erről az
eseményről azt gondolni, hogy véletlen volt? Itt úgy tűnik, nem merül fel
intelligens cselekvő. Ebben az esetben a véletlent a véletlen tagadásának kon-
textusában érthetjük meg. Ha azt mondom nem véletlenül ebbe a fába csapott
a villám, valami összefüggést vélek felfedezni a villámcsapás és saját helyzetem
között. Például, ha ez az egyetlen fa széles e határon, már nem tulajdońıthatom
az eseményt a véletlennek. Hasonló a helyzet, ha babonás vagyok, ez szintén azt
jelenti, hogy ezt az eseményt összefüggésbe hozom magammal. Azt gondolom,
hogy a villámcsapásnak van valami rám vonatkozó üzenete: intencionalitása16 .
Ebben az értelmezésben az esemény bekövetkezése összefüggésbe hozható azzal,
hogy én ott álltam. Én kerülök a világ fókuszába (Polányi, 1994b), a villámcsapás
üzenet számomra. Ebben az esetben a véletlen nem szándékot tagad, hanem
az esemény egyediségét; A véletlen, akár a babonához képest értelmezzük,
akár az én speciális elhelyezkedésemhez képest, letilt egy összefüggést, amit az
adott helyzet és az esemény között feltételezhetnénk, tehát ami magyarázatként
szolgálhatna a különleges eseményre.

16Egy középkori történet: ”Zivatar idején egy Trier környéki templom harangozójának a nemi
szervébe ütött a villám, parázna életviteléért.” (Gurevics idézi, 1987, 421. Old.)
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Dobunk egy sima, hatoldalú kockával, kijön egy szám. Ezt legtöbbször a
véletlennek tulajdońıtjuk. Bármi is az a szám, nem tulajdońıtunk neki semmi
különösebb jelentőséget, nem lepődünk meg. 4-est dobtunk, de nem gondo-
ljuk, hogy ez bármire utalna, vagy ennek bármi számunkra érdekes oka lenne.
Előfordulhat azonban olyan helyzet, amikor a kockadobás eredményének je-
lentősége van, például egy játék során. Ilyenkor a kocka cinkelt volta lehet például
a véletlen ellentéte.

3.5.2 A véletlen személyessége

.Látható, hogy a véletlen a konkrét esetekben valamilyen struktúrát, összefüggést
tagad. Legtöbbször intuit́ıve érezhető, hogy mi az a mintázat, amit az adott
helyzetben érdemes és értelmes megtagadni. Amikor egy cselekvővel állunk
szemben, a szándékot tagadjuk. Amikor a villámcsapást tekintjük véletlennek,
akkor már nem ilyen egyértelmű a helyzet és az adott szituáció dönti el, hogy
mi az az összefüggés, amit meg akarunk cáfolni. Tehát egy esemény véletlen
volt vagy nem véletlen volta azon a specifikus hozzáálláson múlik, amit az adott
helyzettel kapcsolatban kialaḱıtunk. Ebből adódik az a meglepő észrevétel,
hogy a véletlen ugyanannyira személyes fogalom, mint egy struktúra felismerése,
hiszen elutaśıtani valamit ugyanannyira személyes, mint elhinni (Polányi,
1994b). Ezt a fontos megfigyelést, a véletlen személyességét, néhány példával
nyomatékośıtjuk.

”Ésszerű volna, ha valaki egy kiálĺıtásról visszatérve elmesélné azt a különös
véletlent, hogy ő volt az 500 000-ik látogató. Mint ilyet, esetleg meg is
ajándékozhatta az igazgatóság, ahogy ez 1951-ben a Britannia Fesztiválon
történt. Ám senki sem álĺıtaná, hogy különös véletlen folytán ő volt az 573 522-
ik látogató, noha ennek az esélye még kisebb, mint azé, hogy valaki 500 000-ik
legyen. A különbség nyilvánvalóan az, hogy az 500 000 kerek szám, mı́g az 573 522
nem az.” (Polányi, 1994, 71. old) A rend, amit észlelünk, a ”kerek szám” fogalma.
Ha azonban 12-es számrendszert használnánk, az 500 000 nem volna kerek szám,
de a 2 985 984 igen. Tehát a véletlent mindig egy előre lerögźıtett struktúrához,
rendhez képest értelmezhetjük. Az pedig, hogy a világot hogyan strukturáljuk,
személyes tudás. Képzeljük el, hogy valaki elmeséli azt a különös véletlent, hogy
ő volt az 500 000-ik látogató. Hagyjuk ki a középső részt: Valaki, különös véletlen
folytán, az 500 000-ik látogató. De ebben már nincsen semmi különös véletlen:
végső soron valakinek csak lennie kellett az 500 000-iknek, nem igaz? Az esemény
attól válik különös véletlenné, hogy az eseményhez személyesen viszonyulunk. Ha
a TV-ben látjuk, amint a szerencsés látogatónak átadják jutalmát, szinte biztos,
hogy átkapcsolunk. Ha velünk történik meg, óriási véletlennek tartjuk. Mérsékelt
lelkesedéssel, de azért nem teljesen közömbösen hallgatjuk végig, ha szomszédunk
egyik munkatársa a főszereplő.

3.5.3 A véletlenbe vetett bizalom magyarázata

Mi történik azonban, ha csak úgy, tisztázott kontextus nélkül kijelentjük egy
eseményről - hiszen a nyelv hatalmánál fogva megtehetjük -, hogy véletlen? A
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problémát az okozza, hogy a fenti értelmezés szerint a véletlen a struktúrát
tagadja. De hogy lehet egy előzetesen még nem kinyilváńıtott strukturáltságot
tagadni? Csak úgy, ha előzetesen megtagadunk minden lehetséges felmerülő
mintázatot (amelyekbe persze a véletlent nem értjük bele). Levonhatjuk a
következtetést: amikor egy eseményt vagy jelenséget a véletlen számlájára
ı́runk, nem teszünk mást, mint tagadjuk, hogy a jelenségnek múltja és értelme
volna. A véletlen esemény elmesélhetetlen: azt álĺıtja, hogy a történés nincs
kapcsolatban az általunk ismert világgal. Ez már meg is magyarázza, hogy miért
nem szerepelhet a mutáció az evolúciós mesében. Azáltal, hogy a mutációkat a
véletlen gondjaira b́ıztuk, eleve kizártuk őket a meséből.

A véletlen, akárcsak az objektivitás fogalma a nyelvtől kapja hatalmát.
A véletlen fogalmát a nyelv önmagába fordulása feltölti jelentéssel és emiatt
elhisszük, hogy valami létezőre utal, nem pedig csak a struktúra és a múlt
elutaśıtására. A nyelvbe vetett bizalmunk miatt nem vesszük észre a véletlen
fogalmának személyes voltát. A véletlenre akár úgy is tekinthetünk, mint a
történeti magyarázat ellentétpárjára. Mı́g a történeti magyarázat strukturálja
és elhelyezi a világban az esemény múltját, a véletlen eleve kizárja és megtiltja,
hogy az eseményt múlttal lássuk el.

A történeti magyarázat és a véletlen egyaránt lezárások. Lezárás alatt olyan
bizalommal és hittel teli aktust értünk, amely az adott jelenséget vagy eseményt
végérvényesen, belehelyezi világunkat. A legősibb és legismertebb lezárás Is-
ten. Ha azt mondjuk, egy eseményről, hogy ”Isten akarta ı́gy!” és ezt el-
hiszük, akkor nincs helye és értelme további kérdezősködésnek. Az Isten egy
olyan lezárás, amely felvállalja, hogy a lezárás elfogadásával az ember a hit és
a bizalom birodalmába lép. A történeti magyarázat és a véletlen ezt teljesen
különböző módokon, de elrejtik. A történeti magyarázat a hitet az idő hátrafelé
mutató végtelen félegyenesével pótolja. Az esemény múltját praktikusan csak
véges ideig tudjuk visszavezetni, de mindig feltételezhetjük, hogy még az előtt is
volt valami. A véletlen egy másik fajta, körkörös végtelenbe visz minket: a nyelv
örvényébe, a jelentés és a szintaxis egymásra utaló örök forgásába. A véletlen
ugyanis gyakorlati szempontból nem jelent többet, mint magát a lezárást - ennél
több információt nem ad, csak önmagához a véletlenhez kötözi az eseményt.
Amivel meghatározza magát az az egyedisége, ahogyan meghatározza magát. Ez
az önhivatkozás, ha kérdőre vonjuk, a nyelv önmagát végtelen sokszor tartalmazó
terében tűnik el észrevétlenül.

3.5.4 A véletlen szerepe az evolúcióban

A véletlen személyes volta az evolúciós magyarázat esetén is tetten érhető. Ha
ugyanis a véletlent magunk fölé helyezzük és hiszünk tőlünk való függetlenségében
az egész evolúciós mesét le kell rombolnunk. Használjunk a szabatosság kedvéért
indukciós érvelést, idő szerint. Az első replikátor természetesen véletlenül jött
létre (még mutációnak sem igazán nevezhető). Amikor eldől, hogy egy replikátor
jó replikátor-e, hogy képes lesz e a fennmaradása, a rátermettség természetesen
a környezet függvénye, amely - legalábbis részben - szintén replikátorokból áll.
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Ám feltevésünk szerint e replikátorok a mi replikátorunk előtt jöttek létre, ı́gy
az indukciós feltevés szerint ők véletlenül keletkeztek. Ezek szerint a vizsgált
replikátor környezete véletlenül olyan, amilyen és ı́gy az is véletlen, hogy a
replikátor fennmarad vagy sem. Tehát az egész evolúciós mese véletlen.

A paradox érvelésben rejlő hiba az, hogy a véletlent időtől és tőlünk független
létező entitásként kezeli17 . Amint valamit mesébe helyezünk már nem lehet
véletlen18 . Az pedig, hogy mit mesélünk el az csakis attól függ, hogy mihez
fűz minket személyes viszony. A véletlen jó arra, hogy egyetlen szóval fedje
el nem tudásunkat: van a mese, amit értünk, a többi pedig véletlen. A véletlen
fogalma tehát úgy teszi teljessé az evolúciós magyarázatot, hogy falat emel a múlt
azon jelenségei elé, amelyet értelmesnek tartunk, de mégsem vagyunk képesek
megmagyarázni.

17Polányi ezt ı́gy fogalmazza meg: ”Ez érinti azt az elméletet, hogy a különböző élő fajokat
véletlenszerű mutációk hozták létre. Ezt csak akkor lehet álĺıtani, ha valaki először is sajátos
rendezettséget mutató jellegzetes sémával ruházza fel az élőlényeket, és b́ızik abban, hogy ezt
önmaga is értékelni képes , másodszor pedig ezzel egyidejűleg elfogadja azt a hiedelmet is, hogy
az evolúció véletlenszerű események rendḱıvül valósźınűtlen egybeesése révén megy végbe, amely
események igen jellegzetes rendezett formákká kombinálódnak. Ám ha azonośıtani ḱıvánjuk a
jellegzetes rend jelenlétét egy rendezőelv működésével - amit éppen javasolni ḱıvánok - akkor
egyetlen igazán jellegzetes rendről sem lehet azt mondani, hogy pusztán az atomok véletlenszerű
elrendezésének következménye, ezért arra kell következtetnünk, hogy az a feltevés, mely szerint
az élő fajok véletlenszerűen jönnek létre, logikailag zavaros. Egyfajta mellébeszélésnek tűnik,
melyet az az öntudatlan késztetés vált ki, hogy ne kelljen szembenézni azzal a problémával,
hogy az univerzum életet adott ezeknek a különös lényeknek, a magunkhoz hasonló embereket
is beleértve.” (Polányi, 1994, 72. Old.)

18Úgy tűnik, hogy mı́g a világban elfogadjuk a véletlen létezését, az irodalmat érdekes módon
nem tudta meghód́ıtani. Lehetetlennek tűnik, hogy egy regényben bármi is véletlenül történjék.



Chapter 4

Összefoglalás

Dolgozatunk végéhez értünk. Felvázoltuk az evolúciós magyarázatok általános
szerkezetét. Az evolúciós magyarázatot úgy tekinthetjük, mint egy a jelenben
érzékelt rend, állandóság dinamikus léırását. A rendet a funkcionális magyarázat
jeleńıti meg, amely nem más, mint a magyarázni ḱıvánt jelenség beleillesztése
az őt körülvevő világba. A funkcionális magyarázat megadja a jelenségnek azt
a szerepét, amelyet valamilyen okból fontosnak tartunk. Ezek után az evolúciós
mese ezt a fontosságot emeli ki és értelmezi sikerként. Tehát a funkcionális
magyarázatban realizálódó összefüggés konstruálja meg a múltat. Ezzel a
funkcionalitás, a világ egyensúlyi helyzete egy dinamizmust kap, és fejlődésként
nyer magasabbrendű értelmet.

Ha már elfogadtuk és megértettük, hogy az evolúciós magyarázat egy
történeti magyarázat, és ennek megfelelően a konkrét evolúciós elméletek
struktúrájukban és a felhasznált tudás személyességében a történelmi vagy
szociológiai elméletekre hasonĺıtanak, rácsodálkozhatunk ebben a kontextusban
is egyedi voltára. Az evolúció ugyanis nem úgy mesél, ahogyan például a
történelemkönyvek mesélnek. Az evolúció valójában tekinthető egy múltkésźıtő
masinának; ha bedobjuk a hozzávalókat, tehát egy jelenséget, egy alkalmas
replikátort, egy funkcionális magyarázatot, akkor a másik oldalon kijön teljes
fegyverzetben egy mese, amely magyarázatot ad a jelenségre. Az evolúciós
magyarázat egy előregyártott sémát biztośıt a múlt konstruálására. Nem csoda,
hogy az evolúciós magyarázatok gomba módra szaporodnak; egyszerűbb az
evolúcióra b́ızni magunkat, mint saját személyes tudásunkat belevinni a mesébe.

Ráadásul nem csak, hogy egyszerűbb, de még hitelesebb is: Az evolúciós mag-
yarázatséma a félkész múlton ḱıvül még védőfalakat is éṕıtett saját maga köré,
amelyek elfedik, hogy valójában mégis csak egy történeti magyarázatról van szó,
és ezzel a többi meséhez képest érdemtelenül nagy legitimitást kap. A felvállalt
hit helyett minden nemtudás általunk konstruált fogalmakba, tehát a nyelvbe fut.
A replikátor, a véletlen, az objektivitás és még lehetne sorolni azokat a szavakat,
amelyek az evolúciós magyarázatséma elfogadására kényszeŕıtenek bennünket.
Az evolúció a nyelvbe burkolózik, és emiatt alig tudjuk megtalálni, hol és hogyan
történik a múlt megkonstruálása. Gyakran előfordul, például a mémelmélettel
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kapcsolatban, hogy enyhe gyanakvással figyeljük az elmélet magyarázatait, még
sem tudjuk formába önteni, hogy mi az, amit nehezményezünk, mert az evolúció
magyarázatsémáját sérthetetlennek érezzük.

4.1 Hogyan vizsgáljunk egy evolúciós magyarázatot?

Annak érdekében, hogy ez többet ne forduljon elő, most röviden összefoglaljuk,
hol szivárog be saját hozzáállásunk az evolúciós magyarázatba. Ezek után
nyugodtan eldönthetjük, hogy az adott evolúciós magyarázat vajon hozzá tesz-e
valamit a világról alkotott tudásunkról, vagy valóban csak arról van szó, hogy
valaki beledobta a hozzávalókat az evolúciós masinába, amely, mit is tehetne
mást, elvégezte dolgát. Tehát ha egy evolúciós elmélettel kerülünk szembe,
először is azonośıtani kell a mese szereplőit, a replikátorokat. El kell döntenünk,
hogy akarjuk-e, hogy ők legyenek a múlt iránýıtói. Elég erősnek és fontosnak
érezzük-e a replikátorokat, hogy a magyarázandó jelenség története mint az
ő kűzdelmük jelenjen meg? Ha például a mémekre gondolunk, feltehetjük a
kérdést, hogy szeretnénk-e, és értelmesnek tartjuk-e úgy nézni gondolatainkat,
mint aki helyettünk és tőlünk függetlenül cselekszenek és csak élősködnek
rajtunk1?

A következő tényező, amit meg kell vizsgálnunk, az a funkcionális magyarázat.
Egyrészt el kell döntenünk, hogy a funkcionális magyarázatban léırt összefüggést
érdekesnek és értékesnek tartjuk-e. Ezzel itt külön nem foglalkozunk, mert ez
már egyáltalán nem tartozik az evolúcióhoz. Az adott tértől függ, hogy milyen
szempontok alapján alaḱıtjuk ki viszonyunkat a funkcionális magyarázathoz.
A következő lépésben azt kell megállaṕıtani, hogy a funkcionális magyarázatot
megfelelőnek, elég jellegzetesnek tartjuk-e ahhoz, hogy a jelenség múltjának kon-
textusát csak ez határozza meg. Megint a mémelméletet hozhatjuk fel példának.
Dawkins a vallás funkcionalitását abban határozza meg, hogy felsorol néhány
a technikai jellegű megfigyelést, amelyek seǵıtségével a vallási intézmények
megpróbálják megőrizni, vagy bőv́ıteni h́ıveik körét. E megfigyelések közül
néhány kétségḱıvül kifejezetten szellemes. Ez azonban még nem indokolja, hogy
miért ne foglalhatnánk bele a vallástörténetbe egészen más fajta kapcsolatokat,
észrevételeket2 .

A harmadik tényező, amit nem hagyhatunk figyelmen ḱıvül, az a véletlen
1Valójában, ha ezt a nézőpontot, amit a mémelmélet sugall, következetesen végigvisszük,

saját identitásunkat is porrá kell, hogy zúzzuk. Hihetetlen, és bámulatraméltó, de van is olyan
szerző, aki ezt megtette.(Lásd Blackmore, 2001, 336-342)

2Meg kell jegyezni, hogy Dawkinsnak ez az ı́rása nyilvánvalóan politikai jellegű és
vallásellenes. Ilyen szempontból nézve semmi kifogásunk nincs ha valaki a vallástörténet egy al-
ternat́ıv meséjét hozza létre (ami egyébként korántsem újdonság) . Az azonban már támadható,
hogyha ezt az evolúció biztonságosnak tűnő falai mögé bújva teszi. Ráadásul még csak nem
is az evolúciós magyarázat, hanem maga Dawkins helyezi a történetbe a vallásellenességet,
például azzal, hogy a vallásokat v́ırusnak nevezi. Abból a tényből, hogy a vallásos gondola-
toknak, mémeknek olyan tulajdonságaik vannak, amelyek önmaguk fennmaradását biztośıtják
természetesen nem következik semmi a vallás igaz vagy hamis, hasznos vagy kártékony voltára.
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játszotta szerep. Meg kell vizsgálnunk, hogy azok az események, amelyeket az
evolúció a véletlen mögé bújtat, véletlenek-e számunkra is. Az új evolúciós
egységek keletkezése mindenképpen ilyen esemény lesz. Tehát fel kell tennünk
a kérdést, vajon megelégszünk-e azzal, hogy a mutációkat, vagy tágabb
értelemben a szereplők létrejöttét a véletlennek tudjuk be. Megint gondolhatunk
a mémelméletre, amely, ahogyan az evolúciós keret elő́ırja, nem foglalkozik
a mémek keletkezésével. A mémelmélet csak azt magyarázza meg, hogy egy
kulturális replikátor miért marad fenn, azt azonban nem, hogy miért vagy
hogyan jön létre. Pedig semmi nem indokolja, hogy érdeklődésünket ilyen módon
beszűḱıtsük. Valósźınű, hogy kevesebbet tudunk mondani egy kulturális jelenség,
például egy népszerűvé vált gondolat keletkezéséről, mint fennmaradásának
okairól, de azért miért ne próbálkozhatnánk? Azzal, hogy a kultúra keletkezését
a véletlenre hagyjuk, biztosan nem kerülünk közelebb saját világunk, saját
múltunk megértéséhez.

A replikátor, a funkcionális magyarázat és a véletlen: ez az a hármas,
mit meg kell vizsgálnunk egy evolúciós elmélet elemzése során. Azt azonban
hangsúlyozni kell, hogy a fenti elemzés nem egy felh́ıvás ḱıván lenni az evolúciós
gondolkodás ellen. Fontosnak tartjuk, hogy tisztában legyünk azokkal az
elköteleződésekkel, amiket egy evolúciós magyarázat elfogadásakor teszünk.
Az evolúciós elméleteket csak abban a vonatkozásban illeti b́ırálat, amenny-
iben többnek mutatják magukat egy ”hétköznapi” történeti magyarázatnál.
Másrészről pedig az evolúció múlt késźıtő sémája korántsem csak a könnyű,
de gyorséttermi és előre gyártott magyarázatok létrehozásának eszköze. Az
a lehetőség, hogy múltat részben egy már előre megadott séma alapján kon-
struáljuk meg lehetőséget ad új, furcsa nézőpontok és összefüggések felismerésére,
amelyre magunktól nem jöttünk volna rá. Ráadásul az evolúciós keretbe vetett
hitünk abban is seǵıt, hogy bizalomteli módon tudjunk viszonyulni egy esetlege-
sen paradoxnak látszó látásmódhoz.

A mémelméletnek is abszurditásában van az ereje és elvitathatatlan
népszerűsége már önmagában is mutatja, hogy világunk abszurditására reagál.
A mémelmélet sikeréhez kétségḱıvül hozzájárul az elidegenedettség egyre foj-
togatóbb légköre. Az a félelem és felismerés, hogy már saját gondolatainkat
sem vagyunk képesek uralni, hogy a világ kicsúszott az ellenőrzésünk alól
a mémelméletben nyer tudományos kifejezésmódot. Újra hangsúlyozni kell
azonban, hogy a minket körülvevő világot mi magunk hozzuk létre, éppen
ezért minden olyan bizalomteli aktus, amivel hozzájárulunk a konstrukcióhoz
felelősségteljes döntés. Ezzel arra szeretnénk utalni, hogy azzal, hogy elhisszük,
hogy az emberiség története replikátorok harca, lényegében hozzájárulunk
ahhoz, hogy a minket körülvevő világ tényleg olyan legyen, mint amilyennek a
mémelmélet bemutatja. Ez a megfigyelés egyszerre mutatja a történeti mag-
yarázatok politikai erejét és a múlt megkonstruálásával járó óriási felelősséget.

Nem szándékozzuk - természetesen nem is tudnánk - lerombolni az evolúciós
elméletek hitelét. A biológiai evolúció elmélete végérvényesen és visszavonhatat-
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lanul beépült az emberiség kultúrájába. Fontos tudni azonban, hogy amikor
az evolúció mellett érvelünk, politikai vitát folytatunk. Ezért ilyen vitákba
csak akkor érdemes beszállni, hogyha állásfoglalásunkkal valamilyen politikai
célt akarunk elérni. Ebben az esetben, ha szükségesnek tartjuk, akár olyan fe-
gyvereket is bevethetünk, mint a tudomány tekintélyére való hivatkozás és az
evolúció bizonýıtott volta. Ha azonban ilyen t́ıpusú célok nem vezérelnek minket,
jobb hallgatni, mert csak agressźıv hittéŕıtést végzünk.

4.1.1 További kutatás irányai

Az evolúciós gondolkodás fenomenológiai vizsgálata több érdekesnek ı́gérkező és
eredménnyel kecsegtető kutatási irányt is kijelöl. Először is a fent vázolt elemzést
elvégezhetjük konkrét, evolúciós elveken alapuló elméleteken és ennek fényében
értékelhetjük őket. Ez már önmagában is sok érdekes kutatás lehetőségét hor-
dozza magában. Ennél talán még érdekesebbnek tűnik ezeket a vizsgálatokat egy
nagyobb ı́vű tudomány- és eszmetörténeti elemzés kiindulópontjának használni.
Megvizsgálhatjuk, hogy az evolúciós gondolkodás 150 éve során mikor hogyan
töltötték fel az evolúció sémáját intencionalitással (replikátor, funkcionális
magyarázatok), és hogy mikor milyen viták határozták meg az evolúciós gon-
dolkodást. A cél az lenne, hogy ezeket a nyilvánvalóan kor- és kultúrafüggő
tényezőket valamilyen módon a ”korszellem” kontextusába helyezzük. Külön
érdekes lenne megvizsgálni a replikátor és a jelenség viszonyának változásait.
Természetesen egy ilyen munka óriási tényanyag feldolgozását igényelné, hiszen
az evolúciós gondolkodás irodalma rendḱıvül gazdag és az adott korról is jelentős
kultúrtörténeti tudást igényel, ezért talán túlságosan is nagy ı́vű vállalkozás.

Másodszor érdekes lenne jobban megismerni azt a kulturális környezetet,
amelyben Darwin megalkotta elméletét. Megpróbálhatjuk feltárni a tudás
formáinak azokat a változásait, amelyek lehetővé tették az evolúciós gondolkodás
létrejöttét. Ez a kutatási irány szintén meglehetősen nagy tudásanyagot mozgat
meg. Ennek egyik részkutatása lehetne megvizsgálni, mikor és miből alakult
ki a nyelv kivételezett helyzete, és mi az a gondolkodásmód, ami a nyelvbe
vetett különleges hitet megmagyarázza. Rendḱıvül érdekes lenne egy mélyebb
elemzést adni a véletlen fogalmáról, kialakulásáról és történetéről, és különböző
interpretációiról a történelem során,. Végül egy másik, jóval népszerűbb terület
a múlt és a történetmesélés történeti fejlődésének vizsgálata, amely minden
valósźınűség szerint tartogat az evolúciós gondolkodást új megviláǵıtásba helyező
megfigyeléseket.
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