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Bevezetés
Az új időknek új dalaival
(Ady)

Már az ősembernek is lehetett némi fogalma az öröklődésről, a
tudományos alapok tisztázása azonban csak a 19. században
kezdődött el: úgy mint a természetes szelekció (Darwin), a gének
(Mendel), a mutáció (de Vries). A 20. században a genetika
fokozatosan molekuláris szemléletűvé vált, végül pedig „házasságot
kötött” az informatikával. Ebből eredt a genomika tudománya és ezzel
együtt az ezredfordulón a biológiai tudományok máig legnagyobb
forradalma, a Humán Genóm Projekt. A genomika mára már összefolyt
a biológiai tudományoknak szinte mindegyikével, sőt a társadalomtudományokba is beszivárog, akár akarjuk, akár nem.
Az ember kettős természetű: az állatvilágból való kiemelkedés
során (történelmileg rövid idő alatt) társadalmi lénnyé fejlődött,
miközben biológiai természetét sem vetkőzte le. Akár tetszik, akár
nem, a genetika törvényei a modern emberre is érvényesek, bár a
társadalmi és környezeti hatások ezt néha elfedik. Ebben a könyvben
megpróbálom a társadalom-tudományok néhány kérdésének
újragondolását a genomika („az új genetika”) eredményei alapján,
még pedig a hazai kisebbségekre fókuszálva. Előítéletek bennem is
vannak, de az érzelmi megközelítést mellőzve (sine ira et studio) olyan
következtetéseket is le kellett vonnom, amelyek (a többségi
társadalom tagjaként) saját magam számára is kedvezőtlenek. Ezt el
kell viselnem, viselnünk. Más szóval: „A vágyaim ne homályosítsák el a
látásomat!” (Spiró György). Az olvasók többsége viszont nem a
történések valósághű feltárását szeretné, hanem olyan modern
meséket akar olvasni, amelyek aztán őt is bearanyozzák. Ehhez
azonban én nem vagyok partner!
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„A tudomány az egyetlen olyan módszer, melynek segítségével
hiteles ismereteket szerezhetünk a világról.” A tudomány azonban
rögös úton halad. Esetemben is szükség lenne több visszakereshető
szakirodalmi hivatkozásra, de ez már meghaladta erőmet és
lehetőségeimet. A jelen munka olyan területeket is érint, ahol a
tudomány egyelőre még a szimpla megfigyelések szintjén tart, és
ahol a vizsgálatok még nem értek el a dolgok mélyéig.
Következtetéseim tehát helyenként vitathatóak, de nagyon nehéz lesz
vitatkoznom az olyan kritikusaimmal, akiknél a modern genetikai és
genomikai alapismeretek teljesen hiányoznak.
A köztudatban a DNS és a gének fogalma összemosódik. Látni
fogjuk, hogy az örökítő anyag több mint a könyv címében szereplő
gének. „Genetikai elemeket” kellett volna írnom, de az a címben túl
bonyolult és túl homályos lett volna.

