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A jövő itt van.
Csak még nem
terjedt el eléggé.

WILLIAM GIBSON
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A világ legveszélyesebb 
gondolata

Megöregedni pofonegyszerű.
Csak jó sokáig kell élni hozzá.
GROUCHO MARX

1

Éppen Oxford felé tartok a vonaton, és azon tűnődöm, vajon még 

meddig fogok élni. Nem mintha attól tartanék, hogy szerencsétlen-

ség érne, még csak azzal a szendviccsel sincs összefüggésben, ame-

lyet az imént vásároltam. Egyszerűen az történt, hogy pár héttel 

korábban a halandóság kérdésköre befészkelte magát a fejembe, és 

váratlanul nekem szegezte a kérdést: Nos, mihez akarsz kezdeni az 

életed hátralevő részében? (Ezen a ponton a halandóság szavai kí-

sértetiesen emlékeztetnek apáméira.)

Bármit is feleljek erre, csak egyetlen dologban lehetek biztos: 

hogy a jövőm egy egészen más világban fog zajlani, hiszen – le-

gyünk őszinték – forradalmi változások mennek végbe már most 

is. A népességnövekedés megállíthatatlan, a bolygó egyre inkább 

urbanizálódik (az emberiségnek több mint a fele már most nagyvá-

rosokban él), az orvostudománynak köszönhetően rengeteg eddig 

gyógyíthatatlannak tartott betegségen lehet segíteni, egy 90 éves 

is képes az ejtőernyőzésre, egyes üzletemberek űrhajót vásárolhat-

nak maguknak, nyakunkon a klímaváltozás, és a világon fellelhető 

összes tudás bárki számára hozzáférhetővé válik az internet segít-

ségével.

Elhatároztam, hogy utánajárok, vajon hogyan fog kinézni a jövő, 

amely rám, ránk vár. Gyógyítható lesz-e a rák? Mi az a biotech-
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nológiai forradalom? Tényleg eljön majd a robotok kora? Mi ez az 

egész őrület a nanotechnológia körül? Hogyan fogja tovább formál-

ni a társadalmat az internet? Miként küzdünk meg a túlnépesedés 

problémájával? Milyen következményekkel jár majd a klímaválto-

zás, és tehetünk-e ellene bármit? Vissza fogunk-e térni a világűrbe? 

A technika a barátunk marad-e, vagy ellenőrizetlenül továbbfejlő-

dik, mi pedig ott állunk tátott szájjal, zavartan? A rengeteg felelet, 

amit ezekre a kérdésekre kapunk, hogyan hat majd egymásra és a 

mi életünkre?

Szeretnék választ kapni a legszemélyesebb és egyben legfonto-

sabb kérdésre, amelyet valamennyien felteszünk magunknak: Mit 

hoz a jövő? Mindenekelőtt azonban tisztáznom kell, hogy ebből a 

jövőből mennyit fogok személyesen is megtapasztalni. Más szóval: 

mennyi időm van még hátra? Meddig tart az én jövőm?

Az Egyesült Királyság Statisztikai Hivatala (UK Offi  ce for Na-

tional Statistics) szerint az 1971-ben Nagy-Britanniában született 

emberek (én is idetartozom) várható átlagéletkora a születés pilla-

natában 69 év fölött volt. Azt is megtudtam, hogy 2010-ben 39 éves 

férfi ként a várható élettartamom 10 évvel emelkedett. Úgy tűnik, 

önmagában az a tény, hogy eddig életben maradtam, elegendő volt 

ahhoz, hogy még tovább éljek.

A várható élettartam folyamatos emelkedése jól dokumentált 

jelenség. Az erre vonatkozó, viszonylag megbízható feljegyzések 

megjelenése óta (a XIX. század közepétől számítva) minden nap-

tári évben kb. negyed évvel nőtt az átlagéletkor. Egyesek szerint 

ez a tendencia folytatódni, sőt felgyorsulni látszik, részben az 

orvostudomány gyors fejlődésének következtében, és hamarosan 

gyakoribb lesz a 100. életév elérése is. Mások szerint a statiszti-

kai várható élettartam növekedése inkább annak köszönhető, hogy 

csökkent a gyermekhalandóság (például a gyermekkori tuberkuló-

zis visszaszorításával). A hosszú élet természetes korlátaira utalva 

Stuart Jay Olshansky, az Illinois-i Egyetem Közegészségügyi Ka-
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rának (University of Illinois’s School of Public Health) munka-

társa arra hívja fel a fi gyelmet, hogy „a gyermekeket is csak egyszer 

lehet megmenteni”.

Néhány jól ismert kivételtől eltekintve – Ozzy Osbourne, Keith 

Richards és az Aerosmith tagjai – ugyancsak bizonyított az össze-

függés az életmód és a várható életkor között. Kipróbáltam számos 

várható élettartamot kiszámító internetes programot is, és lelki-

ismeretesen válaszoltam egy sor életmódra és családi háttérre vo-

natkozó kérdésre. Egyik kedvencem, a Halálóra (www.deathclock.

com) pontosan kiszámítja a személyes halálozási dátum normális, 

optimista, pesszimista, sőt szadista verzióját is (ez utóbbi egysze-

rűen kijelenti, hogy már halott vagy), majd megjeleníti az életemből 

hátralévő másodpercek számát és elkezd… visszaszámolni. Az iró-

nián túl van valami megbabonázó abban, ahogy szembesülünk saját 

életünk elmúlásával. Eszembe jutott, hogy vajon halt-e már meg va-

laki, miközben éppen ezt nézte?

Általában azt az eredményt kaptam, hogy ha folytatom a jelen-

legi életmódomat, megérem a 80. életévemet, de a 85-öt már nem 

(ez nagyjából egyezik a kormány statisztikáival). Ha azonban átté-

rek az egészségesebb táplálkozásra, többet sportolok, tovább dolgo-

zom (egyes tanulmányok szerint ez az egyik legbiztosabb módja a 

kérlelhetetlen kaszás távoltartásának), és kevesebb alkoholt iszom, 

jó esélyem van rá, hogy megérjem akár a 90-et is. Ráadásul ha a 

várható átlagéletkor általános emelkedését is számításba veszem, 

akkor 50 év múlva újabb 12 évvel emelkedhet az életéveim száma. 

Az sem elképzelhetetlen, hogy megérem a 100-at. Ez optimizmus-

sal tölt el: bár még mindig nőtlen vagyok és gyerekeim sincsenek, 

úgy tűnik, rengeteg időm maradt még, hogy családot alapítsak, és 

felneveljem az utódaimat, sőt talán még a krikett megértésére is jut 

egy kevés.

Nick Bostrom, az Oxfordi Egyetem Emberiség Jövője Intézeté-

nek (Future of Humanity Institute) alapítója egyetért mindezzel. 

1. A VILÁG LEGVESZÉLYESEBB GONDOLATA
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Mi több, hisz abban, hogy nem csak 100, de akár 1000 évig is élhet-

nék. És ezt halálosan komolyan gondolja.

�

Bostrom a transzhumanizmus lelkes híve. A „világ legveszélyesebb 

gondolataként” („the world’s most dangerous idea”) is jellemzett 

irányzat mai elnevezése először Julian Huxley Religion Without Re-

velation (Kinyilatkoztatás nélküli vallás) című, 1927-ben megjelent 

művében fordul elő. Az író Aldous Huxley bátyja, Julian elismert 

biológus volt, egyben az UNESCO első főigazgatója és a Vadvédel-

mi Világalap (World Wildlife Fund, WWF) egyik alapítója. Elég 

elfoglalt fi ckó volt. Könyvében a következőket írja:

Az emberi faj képes rá, hogy ha úgy tartja kedve, meghaladja ön-

magát – nemcsak szórványosan, egyes individuumok esetében, 

hanem maga az emberiség, teljes egészében. Nevet kell találnunk 

ennek az új jelenségnek.

A transzhumanizmus kifejezést Huxley vetette fel arra az elgon-

dolásra, amelynek lényege, hogy az ember úgy lépi túl a saját hatá-

rait, hogy közben ember marad. Hetvenhét évvel ezután, 2004-ben 

Aubrey de Grey biogerontológus (az öregedés biológiai folyamatai-

val foglalkozó tudós) kijelentette: „Szerintem az első személy, aki 

1000 évig fog élni, most nagyjából 60 éves lehet.” Elhatározom, hogy 

felkeresem és beszélek Nickkel, mert a transzhumanizmus körül ki-

alakult heves viták a tudomány, etika és társadalompolitika jelentős 

ütközőpontjainak bizonyulnak. Arra kényszerít, hogy újra átgon-

doljuk, mi is az orvostudomány feladata, hogyan nézhetne ki a tár-

sadalom, és milyen messzire merészkedhetünk a technikai fejlesz-

tés területén. Fejest ugrom hát az egész kérdéskör kellős közepébe.

Utazásom egy részét az akadozó wi-fi  kapcsolat segítségével az-

zal töltöm, hogy ismét megnézem de Grey egyik előadását az in-

I. RÉSZ � EMBER
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terneten, amelyet 2004-ben Kaliforniában tartott a TED-konferen-

cián (Technology, Entertainment and Design, Technológia, Szóra-

koztatás és Dizájn). Ebben felteszi azt a kérdést a közönségének, 

hogy ki az, aki szereti a maláriát. Amikor erre senki sem emeli fel a 

kezét, így folytatja: „Hadd mutassak rá, hogy főként azért az egy tu-

lajdonságáért tartjuk a maláriát rossz dolognak, amely az öregedést 

is legalább annyira jellemzi. Ez a tulajdonság pedig a következő…” 

És ezen a ponton a kivetítőn megjelentek a következő szavak: Mert 

megöli az embereket! „Az egyetlen különbség az, hogy az örege-

dés jóval több ember halálát okozza.” De Grey ezután a rókavadá-

szathoz hasonlítja az öregedést, hiszen mindkettőnek „hagyománya 

van”, „kordában tartja a populációt”, csattanóként pedig közli, hogy 

mindkét dolog „alapvetően barbár”. Valamivel később, ugyanezen 

a konferencián Nick Bostrom arról beszélt, hogy „a halál komoly 

problémát jelent. Csak a statisztikákat nézve arra jutunk, hogy nem 

túl jók az esélyeink. Mostanáig mindazok, akik valaha éltek, mind 

egy szálig meg is haltak.”

A halál kiiktatása azonban csak az egyik pontja a transzhuma-

nisták igencsak radikális célkitűzéseinek. Ugyanis szintén lelkes hí-

vei az új emberi faj, az ún. transzhumán kialakulásának, amely nem-

csak hogy nem öregszik meg, de meghaladja a jelenleg ránk jellemző 

biológiai korlátokat is, és fejlettebb minőséget képvisel.

Gyerekkoromban, tudtomon kívül, sokat játszottam egy ilyen 

transzhumánnal, akit Steve Austinnak hívtak. Steve a „Th e Six 

Million Dollar Man” (A hatmillió dolláros férfi ) című tévéműsor 

egyik szereplőjéről mintázott játékfi gura volt. A tévében szereplő 

Steve-hez hasonlóan a játékfi gurának is bionikus testrészei voltak, 

amelyek segítségével távolabbra látott, gyorsabban futott és erőseb-

bet ütött, mint (többnyire bajuszos) ellenfelei. A gyárilag előállított 

darabok azon testrészeit helyettesítették, amelyeket egy repülőgép-

szerencsétlenségben veszített el. A sorozat nyitó képsorai alatt a kö-

1. A VILÁG LEGVESZÉLYESEBB GONDOLATA
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vetkező szöveg hangzott el: „Végre megalkottuk a világ első bioni-

kus emberét, aki… ügyesebb, erősebb, gyorsabb!”

Ezek a szavak nagyjából egybecsengenek a transzhumanisták 

fejlődést támogató hitvallásával, amely szerint a transzhumanizmus 

nemcsak arról szól, hogy tovább maradjunk életben és egészsége-

sen, hanem hogy még többé váljunk. Ügyesebbek legyünk. Erőseb-

bek. Gyorsabbak.

A történelem során sokan kutatták az örök élet titkát. A Kr. u. 

283-ban született kínai alkimista, Ge Hong szerint a halhatatlan-

ság úgy érhető el, ha örökös egységben élünk valódi önmagunkkal, 

hozzáférve így a természetfeletti egység vagy zhuan éltető forrásához, 

amely áthat minden létezőt. A vágy a halhatatlanságra ugyanolyan 

érvényes ma is. San Franciscóban például egy bizonyos Alex Chui 

30 dollárért egy pár mágneses gyűrűt árul, amelyet nemes egysze-

rűséggel csak „az örök élet zálogának” nevez. 90 napos pénzvisz-

szatérítést vállal rá, amely a legkevésbé sem megnyugtató garancia. 

Amikor felhívtam erre a fi gyelmét, Chui minden irónia nélkül azt 

felelte, hogy „az életre szóló garancia nem jogszerű. Ilyen követelés-

sel nem lehet élni”.

Az egyik legismertebb „tudományos” módszer, amely kísérletet 

tesz arra, hogy elkerüljük a halált, a krionika: a halott ember tes-

tének tárolása lefagyasztott állapotban. Mindazok, akik kevesebb 

pénzt szánnak rá, választhatják csak a fej lefagyasztásának meglehe-

tősen hátborzongató lehetőségét is. Ez a módszer arra a hitre épül, 

hogy az orvosok a jövőben képesek lesznek kiolvasztani, újraélesz-

teni és meggyógyítani ezeket a „krionautákat”, függetlenül attól, mi 

okozta a halálukat.

Ilyen lefagyasztott (vagy, ahogy a krionizmus lelkes hívei talá-

lóan nevezik: „anyagcsere-kihívásokkal küzdő”) állapotot fenntarta-

ni korántsem olcsó mulatság, jelenleg nagyjából 150 ezer dollárt kell 

érte fi zetni. Két korábban létrehozott krionikai cég is csődbe ment, 

és kénytelen volt kiolvasztani az ügyfeleit, de gondolom egyik sem 
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kérte vissza a pénzét. Egy másik probléma, amely leginkább az első 

próbálkozókat érinti, hogy a jégkristályok komolyan károsítják a 

megfagyott szövetek sejtjeit, így szinte esélytelen, hogy az első lefa-

gyasztott testeket, köztük James Bedford pszichológiaprofesszorét, 

akin 1967-ben elsőként alkalmazták a módszert, sikeresen újra tud-

ják majd éleszteni. Manapság a krionika az ún. vitrifi káció, vagyis az 

ultragyors fagyasztás módszerébe veti minden bizalmát, amelynek 

során a szövet az üvegre emlékeztetően megszilárdul anélkül, hogy 

kristályos szerkezet alakulna ki a belsejében. Talán nem meglepő, 

hogy a krionikát nem ismerik el általános orvosi módszernek, és a leg-

többen úgy tekintenek rá, mint különc milliomosok hobbijára, ame-

lyet csak azért találtak ki, hogy az örököseiket jól felbosszantsák. Az 

orvostudomány mai állása szerint a halálból egyelőre nincs visszaút.

Mindezeket a példákat csak azért sorolom itt fel, mert a félre-

vezetett optimizmus, az ábrándozás, az erkölcsi hadjáratok, a be 

nem bizonyított technológiákba vetett vak hit és – legyünk őszin-

ték – a megrögzött őrültségek nem állnak távol az ember azon tö-

rekvésétől, hogy kijátssza a halált. Mindezek fényében egy jókora 

adag szkepticizmussal állok hozzá a transzhumanizmus tanaihoz.

Nem vagyok egyedül a kételyeimmel. 2006-ban, miután meg-

elégelték, hogy a transzhumanista célkitűzések közül az öregedés 

elleni küzdelmet kiragadva, rengeteg olyan hír jelent meg a médiá-

ban, amely rossz fényt vetett rá, az MIT Technology Review 10 ezer 

dollár jutalmat ajánlott fel annak, aki bebizonyítja, hogy Aubrey de 

Grey elképzelései és kutatásai „nem érdemesek a tudományos vitá-

ra”. Jason Pontin, a magazin szerkesztője korábban csípős kritikát 

írt de Greyről, amelyben lecsúszott, sörivó fráterként jellemezte, a 

munkáját pedig egyszerűen a tudományos-fantasztikus kategóriá-

ba sorolta be. De Grey ahelyett, hogy megsértődött volna, másik 

10 ezer dollárral toldotta meg a díjat.

A legtöbb elismerést elnyert beadvány (Preston Estep és mun-

katársai dolgozata) azt állította, hogy de Grey munkássága „szinte 

1. A VILÁG LEGVESZÉLYESEBB GONDOLATA
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teljes mértékben az érzelmi hatása miatt” élvez akkora népszerűsé-

get, és elintézte annyival, hogy a nagy része „áltudomány”. A bírá-

lók azonban (köztük a mesterséges intelligencia, nanotechnológia, 

patológia és genetika neves szakértői) nem voltak elégedettek Estep 

és csapata munkájával. Míg de Grey elképzelései „a tudománynak 

még csak egyfajta előszobájában léteznek, ahol ( jó eséllyel hiába) 

várnak a független megerősítésre”, mégsem „bizonyítható az elhibá-

zottságuk”. Az egyik bíráló, Nathan Myhrvold szerint „a tudomá-

nyos megközelítés egyik jellemző ismérve, hogy egyenlő elbírálás 

alá vet minden új felvetést; időnként az is előfordul, hogy radikális 

elképzelések igaznak bizonyulnak. Sőt ezek a kivételek gyakran a 

tudomány legjelentősebb felfedezéseivé válnak”.

A történelem során persze rengeteg olyan esettel találkozunk, 

amikor az első ránézésre nevetségesnek tartott vagy mellőzött el-

gondolásokról később – néha sokkal később – kiderült, hogy zse-

niális elméletek és találmányok. Ide tartozik Charles Darwin evo-

lúcióelmélete, Gregor Mendel tudományos örökléstana, Robert 

Goddard folyékony hajtóanyagot használó rakétái, Louis Pasteur 

kórokozó-elmélete és a Wright testvérek első motoros repülőgépe. 

Ugyanakkor rengeteg múltbeli példa van az elfogadott ismereteket 

megkérdőjelező gondolatokra, amelyek végül kudarcot vallottak és 

elbuktak. Ilyen például James McConnell és Georges Ungar esete, 

akik meg voltak győződve róla, hogy az emlékek molekulákba van-

nak kódolva, ezáltal egyszerűen átvihetők egyik állatból a másikba, 

és mindez azt jelentené, hogy egyetlen pirula bevételével kívülről 

fújnánk Shakespeare összes művét.

Mindezt összefoglalva nem kizárt, hogy Bostrom és de Grey jó 

irányba tapogatóznak. Amennyiben pedig a transzhumanisták va-

lóban a jövő hírnökeinek bizonyulnak, akkor, hogy az egyik neuro-

lógus barátomat idézzem: az hatalmas fejbekólintás lenne.

Más szavakkal, a transzhumanizmus komoly fi lozófi ai és társa-

dalmi kérdéseket vet fel. Milyen hatással lenne a társadalomra és 
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a személyes kapcsolatainkra, ha lehetségessé válna, hogy örökké 

éljünk? Vajon akkor is megházasodnánk, ha tudnánk, hogy évez-

redekre szól? Mikor mehetnénk nyugdíjba? Nem éppen a túlné-

pesedés okozza az egyik legnagyobb problémát? És ha kifogyunk 

a természeti erőforrásokból? Milyen árat fi zetünk, ha egyesülünk a 

gépeinkkel? Mi lesz a nyugdíjunkkal? Mi lesz az 50 felettieknek 

szóló magazinok sorsa? Vajon a halál nem természetes része a kör-

forgásnak, amellyel a fajunk tovább fejlődik? Az öregedés nem az 

egyik legmeghatározóbb jellemzője az emberi létnek? Nem őrül-

nénk-e bele az egészbe? Ha képesek lennének leküzdeni a halált, 

vajon érdemes lenne?

Életem derekához közeledve, egy fi atalabb testben való meg-

újulás gondolata egyre vonzóbbnak tűnik számomra. Mégis aggó-

dom, hogy ami számomra előnyösnek tűnik, az az egész emberiség 

szempontjából talán nem is annyira kívánatos. Becsületükre legyen 

mondva, a transzhumanisták többsége tisztában van vele, hogy az 

öregedés megállítása (amennyiben lehetséges) hatalmas társadalmi 

változásokkal fog járni. Az Aubrey de Grey által feltett kérdés így 

hangzik: „[Vajon a kockázatok] többet nyomnak a latban, mint az 

ellenkező álláspont, nevezetesen az öregedés elfogadásának hátrá-

nyai … amely miatt naponta emberek százezrei halnak meg túl ko-

rán és feleslegesen? Ha egyetlen, legalább ennyire meggyőző érvet 

sem tudnak felhozni ellene, akkor inkább ne is vesztegessék az idő-

met.” A transzhumanisták számára mindez erkölcsi kérdés.

A túlnépesedéssel kapcsolatban Aubrey de Grey így ír: „A lehe-

tőségeink tulajdonképpen rendkívül egyszerűek: vagy korlátozzuk 

a születések számát, vagy megemeljük a halálozásokét.” Ezalatt azt 

érti, hogy ha mindannyian tovább akarunk élni, ráadásul ragaszko-

dunk az egyetlen bolygónkhoz, akkor valószínűleg kevesebb utódot 

kell a világra hoznunk. Bostrom ennél körültekintőbben fogalmaz. 

Szerinte ezek a kérdések „józan, elfogulatlan megközelítést igényel-

nek, amely során az észérvekre és a legmegbízhatóbb tudományos 
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eredményekre kell támaszkodnunk” annak érdekében, hogy „el-

döntsük, melyik a leginkább követendő út az emberiség szempont-

jából”. Csodálom őt a nézeteiért, ugyanakkor az az érzésem: kérése, 

hogy minderről racionálisan gondolkodjunk el, olyan, mintha az 

autónk felé repülő legyet szólítanánk fel arra, fontolja meg a szél-

védő esztétikai minőségét.

És most mégis itt ülök egy Oxfordba tartó vonaton…

�

Ugyanazon a héten, amikor Bostrom professzornál teszek látoga-

tást, két híren is megakad a tekintetem. Az elsőben az áll, hogy a 

Spanyol Rákkutató Központ (Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas) tudósai Madridban olyan egereket tenyésztettek ki, 

amelyek átlagosan 30%-kal tovább élnek, mint normális társaik. Kí-

sérleteit a Maria Blasco vezette kutatócsoport Elizabeth Blackburn, 

Carol Greider és Jack Szostak eredményei alapján végezte el, akik 

az édesvízi tavakban élő állati egysejtű, a Tetrahymena tanulmá-

nyozása közben egy meglepően viselkedő enzimre, a telomerázra 

bukkantak, amelynek felfedezéséért 2009-ben megkapták az orvosi 

Nobel-díjat.

A Tetrahymena két különösen izgalmas tulajdonsággal is ren-

delkezik. Egyrészt 7 különböző nem jellemzi, másrészt biológiai ér-

telemben halhatatlan. Igen, jól értették. Addig él, amíg talál magá-

nak elegendő táplálékot, ennek egyik oka pedig a telomeráz enzim. 

A Tetrahymena egyszerűen nem ismeri a Hayfl ick-határnak neve-

zett jelenséget, amely Leonard Hayfl ick orvos-biológusról kapta a 

nevét.

Hayfl ick kollégájával, Dr. Paul Moorheaddel együtt jött rá arra, 

hogy az emberi sejtekbe egy öregedési program épült be, amely kb. 

40–60 sejtosztódást követően lép működésbe. Amikor a sejt eléri 

ezt a határt, elkezdi végnapjait élni, ezt nevezik sejtöregedésnek. (De 

Grey az öregedés elkerülése érdekében kidolgozott részletes tervét 
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Strategies for Engineered Negligible Senescence-nek, azaz SENS-

nek nevezi.) Ha azonban a telomeráz enzim folyamatosan rendelke-

zésre áll (a Tetrahymenának pontosan ebből vannak kifogyhatatlan 

készletei), a sejt osztódást számláló órája újra és újra alaphelyzetbe 

kerül. Ez azt jelenti, hogy még egy 50. generációs sejt is úgy visel-

kedik, mintha még csak egyszer osztódott volna (ezzel biztonsá-

gos távolságba kerülve a Hayfl ick-határ halálos fenyegetésétől).

Ahogy idősödünk, az emberi szervezet telomerázszintje fokoza-

tosan csökken, így az öregedés ellen küzdő csapat számára adott a 

kérdés: „Vajon ha sikerül növelnünk a rendelkezésre álló telomeráz 

mennyiségét, legyőzhetjük az öregedést?” Számos tanulmány rá-

mutatott, hogy azoknak, akik egészséges életmódot folytatnak (és 

így nagyobb az esélyük tovább élni), bizonyos sejtjeikben magasabb 

a telomeráz szintje, ami szintén alátámasztja a feltételezést, hogy a 

hosszú élet és a telomeráz közvetlen kapcsolatban állnak egymással. 

És valóban, amikor Blasco megnövelte a kísérleti egerek szervezeté-

ben a telomeráz szintjét, az jelentős mértékben meghosszabbította 

az állatok életét. Az orvostudomány fejlődésének ütemét fi gyelem-

be véve, az eff ajta híradások arra engednek következtetni, hogy a 

transzhumanisták talán nem is annyira őrültek, mint amennyire 

első ránézésre tűnnek.

Azonban a telomeráz esetében is, mint mindig, akad egy kis 

probléma. A daganatos sejtek is jókora adag telomerázzal rendel-

keznek, éppen ez az egyik oka, hogy olyan rohamosan képesek 

osztódni és szaporodni. A telomeráz hatására ezek a sejtek sem 

kezdenek el öregedni. A rák defi níciója végül is a megállíthatatlan 

sejtosztódás. (A daganatok pedig megállás nélkül, hevesen osztódó 

rákos sejtek.) Így, ha Blasco egereihez hasonlóan fel akarnánk töl-

teni a telomerázkészleteinket, ezzel egy időben a rákkal szembeni 

ellenálló képességet is ki kellene fejlesztenünk magunkban.

A másik híradás, amely felkeltette a fi gyelmemet azon a héten, 

még ennél is megdöbbentőbb volt. Egy asszonyról, Claudia Cas-
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tillóról szólt, akinek 2008-ban a légcsöve olyan rossz állapotba ke-

rült, hogy a bal tüdeje teljesen összeesett. Ennek hatására annyira 

legyengült a légzése, hogy a legalapvetőbb feladatokat sem volt 

képes ellátni: nem tudott gondoskodni a gyerekeiről, takarítani, 

bevásárolni és főzni.

A szokásos orvosi beavatkozás egy ilyen esetben az egyik tüdő 

egészének eltávolítása vagy egy új trachea (légcső) részleges beül-

tetése. A transzplantáció azért különösen kockázatos, mert az im-

munrendszer hajlamos kilökni a beültetett szervet, ezért a betegnek 

az immunreakciót elnyomó gyógyszereket kell szednie. Ezek ugyan 

visszafogják a szervezet törekvését, hogy a beültetett szövetet ki-

lökje, ugyanakkor komolyan korlátozzák azt a képességét is, hogy 

legyőzze a fertőzéseket. A 30 éves Castillo esetében azonban nem 

ez történt, az orvostudomány egyik leggyorsabban fejlődő területe, 

az őssejtterápia úttörő alanyává vált.

Az őssejtek olyan sejtek, amelyek még nem döntötték el, mik 

lesznek, ha nagyok lesznek, más szóval olyan biankók, amelyek ké-

sőbb tetszőleges funkciójú sejtekké programozhatók. Éppen ezért 

van belőlük rengeteg az emberi magzatok szervezetében, ahonnan 

az őssejtkutatásokat végző tudósok is gyakran hozzájutnak (sok vi-

tát kavarva ezáltal). A felnőtt szervezet is rendelkezik azonban saját 

szövetspecifi kus őssejtekkel. Ezek is beprogramozásra várnak, de 

attól függően, milyen szövetből származnak, jóval korlátozottabbak 

a lehetőségeik. Így a felhasználásuk kevesebb vitát kavar (hiszen 

nem csecsemőkből nyerik), ugyanakkor szűkebb a felhasználási te-

rületük is (csak bizonyos szöveteket lehet velük pótolni). Ma már 

azonban az is lehetségessé vált, hogy a közönséges sejteket (például 

a kéz hámsejtjeit) visszaalakítsák korábbi őssejtállapotukba, egy 

csapásra elintézve egy sor etikai aggályt. Sőt még ez sem feltétlenül 

szükséges. 2010 elején a kaliforniai Stanford Egyetem tudósai be-

jelentették, hogy sikerült egerek bőrsejtjeit közvetlenül átalakítani 

agysejtekké (köztes őssejtállapot létrehozása nélkül). Pár hónappal 
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később a Harvard egyik kutatócsoportja azzal állt elő, hogy embe-

ri vérsejtek felhasználásával olyan őssejteket sikerült előállítaniuk, 

amelyekből tetszőleges szövet alakítható ki.

Castillo egy olyan légcsövet kapott, amelyből kivonták az eredeti 

donor sejtjeit (ami után csak egy ún. kollagén trachea maradt). Ezt 

azután a saját testéből kinyert (és a Bristoli Egyetem tudósai által 

kitenyésztett) őssejtekkel oltották be, amelyek végül létrehozták a 

kívánt szövetet. Milyen eredménnyel? Szervezete befogadta az új 

légcsövet, mintha a sajátja lett volna, az esettel pedig történelmet 

írtak. Úgy hangzik, mint valami tudományos-fantasztikus novella, 

Castillo azonban ma is itt él közöttünk.*

Nem Castillo az egyetlen ember, aki őssejtekből kialakított 

szervvel rendelkezik. Kaitlyne McNamara orvosai egészséges fel-

nőtt őssejteket különítettek el születésétől fogva beteg húgyhólyag-

jából, majd ezek felhasználásával egy teljes, tökéletesen működő 

(és egészséges) szervet hoztak létre, amelyet végül beültettek. Az 

észak-karolinai Winton-Salemben található Wake Forest Hely-

reállító Orvostudományi Intézetben (Th e Wake Forest Institute 

for Regenerative Medicine) húsznál is több, különböző szerven 

és szöveten (vese-, máj-, retina- és izomszöveteken) végeznek kí-

*  Claudia esetének egyik izgalmas fejleménye, hogy a műtétje majdnem elma-

radt. Mivel 16 óra állt rendelkezésre, hogy az asszony laboratóriumban nevelt 

sejtjei eljussanak a végcéljukhoz, a bristoliak az egyetlen, Bristol és Barcelona 

között közlekedő közvetlen járatra foglaltak helyet, amelyet az EasyJet üze-

meltet. Annak ellenére, hogy már hónapokkal korábban megállapodtak az 

Easy Jettel, hogy Philip Jungerbluth, az egyik diák kézipoggyászként szállít-

hatja Claudia sejtjeit, a személyzet kerek perec megtagadta a csomag felenge-

dését a repülőgép fedélzetére, terrorizmus elleni óvintézkedésekre hivatkoz-

va. Martin Birchall professzort majdnem fegyveres rendőrök tartóztatták le, 

miközben kétségbeesetten próbált megküzdeni a fapados légitársaság narancs 

egyenruhás személyzetével. Mi lett végül a megoldás? Magánrepülőt béreltek 

Philip egyik pilóta barátja segítségével, a 11 ezer fontos költséget Birchall a 

saját zsebéből volt kénytelen kifi zetni.
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sérleteket. Doris Taylor, Harold Ott és munkatársai a Minnesotai 

Egyetem Kardiovaszkuláris Központjában (Centre for Cardio-

vascular Repair) egy patkány szívének kollagén burkát őssejtekkel 

permetezték be, amely erre dobogni kezdett. „Amikor észleltük az 

első összehúzódásokat, meg sem tudtunk szólalni” – meséli Ott. 

2010 feb ruárjában a Miromatrix Medical cég elsőként kapta meg 

az engedélyt a technológiára, amelynek segítségével – reményeik 

szerint – forradalmasítani fogják a szervátültetést.

�

A transzhumanisták három fronton is hadat üzennek velünk szüle-

tett emberi korlátainknak. Elsőként a biológiai gátjainkat veszik cél-

ba. Ha a transzhumanistáknak hadseregtábornokra lenne szüksé-

gük ehhez, Aubrey de Greynél keresve sem találnának megfelelőbb 

jelöltet. De Grey arra sarkallja a tudományos közéletet, hogy meg-

oldást találjanak a „7 legalapvetőbb molekuláris és sejtszinten jelent-

kező károsodásra, amelyek végső soron rossz hatással vannak ránk”, 

és amelyek kiiktatása – hite szerint – kulcsfontosságú az öregedés 

megállítása szempontjából. Lelkes híve az őssejteknek és a hosz-

szú életű egereknek, az általa létrehozott Matuzsálem Alapítvány 

(Me thuselah Foundation) különböző díjakkal jutalmazza azokat a 

tudományos kutatócsoportokat, amelyek meghosszabbítják az ege-

rek élettartamát. De Grey támadóvonalát akár a „vízi hadtestnek” is 

nevezhetnénk, hiszen a sejtek és molekulák síkos világát veszi célba.

A második támadóvonal az ún. szárazföldi hadtest lenne, amely 

a gépek megépítésében szerzett óriási tapasztalatainkra utal. E te-

rület főparancsnokává a transzhumanisták bátran jelölhetnék Ray 

Kurzweilt (ő is szerepel a listámon mindazokról, akiket utazásaim 

során feltétlenül meg kell látogatnom). Jelenleg a világ egyik leg-

jelentősebb koponyája, ha mesterséges vagy gépi intelligenciáról 

van szó, nem mellesleg lángelme, aki újabb és újabb vállalkozásokat 

indít el.
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