
AZ AKADÉMIAI SZABADSÁG ALAPJAI

I.

A szabadság alapjainak elemzése gyakorlatilag nagyon fontos azok számára, akik szere
tik a szabadságot. Remélhető ugyanis, hogy ha tisztázzuk ezeket az alapokat, biztosabbá
is tehetjük őket. A szabadság természetére és jogosultságára vonatkozó néhány nagy kérdés
felvetésével megkisérelhetjük, hogy kiküszöböljünk egyes kétértelmüségeket, amelyek
különösen napjainkban a szabadság fogalmát sok félreértésnek és ami rosszabb, megha
misításnak és hitelrontásnak tették ki.

A szabadság fogalmának értelme kettős, mivel annak, hogy az ember szabad legyen, két
különböző módja van. Egyik módja az, hogy külső kényszert61 mentes legyen. Ennek a
szabadságnak észszerűhatárait az a feltétel szabja meg, hogy szabadságunk nem gátolhatja
másoknak ugyanolyan szabadsághoz való jogát. Nekem például szabadságomban áll
választani aközött, hogy nyugovóra térjek, vagy a rádiót hallgassam, feltéve, hogy az én
rádió-hallgatásom nem akadályozza meg szomszédomat abban, hogy ő is választhasson
ugyancsak e két lehetőség között. Ez a szabadságnak az a felfogása, amelyet a nagy
utilitáriánusok, mint Bentham és Mili véstek korunk tudatába. Egybefügg ez azzal a
gondolattal, hogy ajó társadalom alapvető törekvése a lehető legnagyobb számú embemek
a lehető legnagyobb boldogsághoz való juttatása és hogy ennek a célnak egyik feltétele a
szabadság.

Sajnos a szabadságnak ezt az individualista vagy öntörvényesítő elgondolását sokféle
kifogásolható magatartás igazolására is fel lehet használni. Előfordul, hogy a szabadságra
való hivatkozással próbálták megvédeni a kizsákmányolás legrosszabb alakjait, köztük
még a rabszolgatartást is. A romantikus mozgalomnak a szabadságnak ez a felfogása
szolgált alapul arra, hogy a törvényt nem ismerő, egyetlen egyéniséget, valamint a min
denáron nagyságra törekvő nemzeteket dicsőitse. Az az alapvető ellenzés, amelyet e
felfogás hívei tanúsítanak minden korlátozással szemben, könnyen fajulhat nihilizmussá.

A szabadság másik felfogása, szélső alakjában, az el6bbinek csaknem ellentéte. Ez úgy
tekinti a szabadságot, mint felszabadulást minden személyes céltól azáltal, hogy személy
telen kötelezettségeknek vetjük alá magunkat. Prototípusa ennek Luther, aki az ellenséges
wormsi gyúléssel e szavakkal fordult szembe: "Itt állok és nem tehetek másként." Az, hogy
ennyire alávetjük magunkat valamely erkölcsi kényszernek, bizonyára a felszabadulásnak
egyik formája. A szabadságnak ez a felfogása azonban könnyen válhatik hasonlóvá a
totalitarianizmus elméletéhez. Teljesen totalitariánussá válik, ha az ember az államot
tekinti a közjó legf6bb őrének, mivel ebben az esetben az következik bel61e, hogy az egyén
azáltal válik szabaddá, ha teljesen aláveti magát az államnak.

A szabadság értelmezésének ezek az eltérései valóságos veszélyt jelentenek a szabad
ságra nézve. Mert még ha nem is vesszük tekintetbe sem a nihilizmus, sem a totalitarianiz
mus szélsőségeit, mindenesetre érezhetjük, hogy a szabadság individualista elmélete önző,

vagy legalább is nem lelkesítő; míg az az elmélet, amely az önfeladásban látja a szabad
ságot, nincs összhangban azzal a számunkra rokonszenves gondolattal, hogy az egyén a
maga boldogságát a saját személyes módján keresse.
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Úgy hiszem, az akadémiai szabadság tanulmányozása vezérfonalul szolgálhat e dilemma
megoldására. Mert, mint látni fogjuk, az akadémiai szabadság alapelveiben a szabadság
két egymással versengő felfogása oly szorosan egybeszöv6dik, hogy lényegbeli rokonsá
guk és helyes egyensúlyuk könnyen kiviláglik.

Az akadémiai szabadság tanulmányozásának mindenesetre megvan az a nagy előnye,

hogy ebben az esetben meglehetősen könnyű megmondani, mit értünk szabadságon. Az
akadémiai szabadság lényege az a jog, hogy magunk választhassuk meg azt a problémát,
amelyet vizsgáIni akarunk, hogy kutatásainkat minden külw befolyást61 mentesen folytat
hassuk és hogy saját tantárgyát mindenki saját véleményének megfelel6en taníthassa.
Első pillantásra úgy tűnhetik, mintha a szabadságnak ez a fajtája nehézségeket támasz

tana a szabadság mindkét nagyelméletével szemben. Világos ugyanis, hogy amikor a
tud6snak szabadságot adunk, ezt nem azért tesszük elsősorban,hogy ezzel az ő boldogságát
előmozdítsuk; viszont nem is pusztán azt várjuk t6le, hogy egy kötelezettséget teljesítsen.
Bár mind a kettő a szabadság val6ságos funkci6i közé tartozik, mégis úgy látszik, hiányzik
még egy elv, amely ezt a kettőt összekapcsolná - egy sztereoszk6p, amely a szabadságnak
ezt a két képét egyesítené. Ezt pedig úgy találhatjuk meg, ha megfigyeljük a szabadságnak
egy harmadik rendeltetését, amelynek a főbb filoz6fiai viták során mindeddig kevés, vagy
semmi figyelmet sem szenteltek. Útmutatással szolgálhat erre dr. Enrico Ferminek egy
kijelentése, amelyet az amerikai szenátus egyik bizottsága előtt tett nemrégen, amikor a
tudományos kutatásnak törvényhozási úton val6 támogatásár61 volt sz6:

"A tudás területének felkutatása meglehetősen véletlenszerűen folyik. És pedig azért,
mert az egyes tudományos munkálkod6knak messzemenő szabadságuk van arra, hogy
maguk válasszák meg kutatásaik tárgyát. A tapasztalat azt mutatta, hogy ez a helyes út.
Egyedül így lehetünk bizonyosak afel6l, hogy egyetlen fontos támadási vonalat sem
hanyagolhatunk el."

Ebben az állításban, amelyet a természettud6sok általában csakugyan kétségtelenül
igaznak fogadnak el, nincs semmi meglep6. Bár a tud6soknak ritkán nyílik alkalmuk arra,
hogy ezt a tételt szavakban is kifejezzék, a tudományos élet egész gyakorlatával ténylege
sen alátámasztják és így nyugodtan föltételezhetjük, hogy nagy vonásaiban val6ban igaz.
Vizsgáljuk meg kissé közelebbről, mit is jelent ez.

Azt mondja ez az állítás, hogy a szabadság a szervezésnek hatékony formája. A világ
tud6sait úgy tekinti, mint egy csapatot, amely elindul, hogya fölfedezés fennáll6 lehet6
ségeit felkutassa és azt állítja, hogy e tud6sok erőfeszítései eredményesen koordinálódni
fognak, ha mindenkinek meghagyjuk azt a jogát, hogy saját hajlamait kövesse. Sőt azt
állítja ez a felfogás, hogy ilyen csapat megszervezésére más hatékony módszer nincs is;
minden olyan kísérlet, amelye tud6sok er6kifejtéseit valamely felsőbb hat6ság utasításai
alapján pr6bálná egymással összhangba hozni, együttmüködésük eredményességét kike
rülhetetlenüllerontaná.

Ez az állítás persze némileg meglep6. Hiszen koordináci6n rendszerint olyan eljárást
értünk, amely korlátokat szab az egyének elhatározási jogának. Pr6báljuk meg elemezni,
miképpen lehet jogos az az állítás, hogy a tudomány terén ennek az ellenkezője igaz, vagyis
hogy az optimális koordináci6t akkor érjük el, ha szabad teret engedünk az egyéni
impulzusoknak.

Rendszerint természetesen az történik, hogyha több ember egymást61 függetlenül foglal
kozik ugyanegy feladat különböz6 részeivel, munkásságuk lényegében összehangolatlan
marad. Ha egy csapat n6 bors6t hámoz, ez nem jelent koordinált munkát, mert az együttes
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eredmény egyszeruen egyéni teljesítményeik összege. Hasonlóképpen egy sakkjátékos
csapat lényegében összehangolatlan, mivel mindegyikük saját belátása szerint játszik
ellenfele ellen, és a csapat teljesítménye nem egyéb, mint az egyes tagjai által egymástól
fü~get1enül megnyert játszmák összege.

Epp e példák ellentéteként rajzolódik ki azonban a tudománynak teljesen eltér6 jellege.
A tudomány művelése nem elszigetelt er6feszítések útján történik, mint a sakkjátékosok
vagy a borsóhámozók esetében, s6t, ilyen módon a tudomány egyáltalán nem is tudna
el6rehaladni. Ha egy napon a tudósok között a közlések egész rendszere megszakadna,
azon a napon a tudomány gyakorlatilag megállna. Néhány, kevés éven át esetleg még
megközelít61eg a normális gyakorisággal folytatódnának a fölfedezések. Ezek folyama
azonban hamarosan kiszáradna és azontúl a haladás teljesen szeszélyessé és szórványossá
válnék, és a tudomány állandó, rendszeres fejl6dése egészen megszünnék.

Ezek után már világosan láthatjuk a tudomány koordináló elvét, teljes, egyszeru és
magától értet6d6 mivoltában. Ez az elv úgy hangzik, hogy minden tudós tevékenysége
alkalmazkodik azokhoz az eredményekhez, amelyeket addig az id6pontig mások kivívtak.
Társaihoz való alkalmazkodásában minden tudós függetlenül cselekszik, a különböz6
alkalmazkodások folytán azonban a tudósok együttesen állandóan a maximális hatékony
sággal fejlesztik tovább az egész tudomány teljesítményét. A tudós minden lépésénél
kiválasztja a társai által kivívott eredmények közül azokat az elemeket, amelyeket a saját
feladatához a legjobban fel tud használni, és ily módon szolgáltatja a maga részér61 a lehet6
legjobb hozzájárulást a tudomány fejl6déséhez. Ezzel nyitja meg a teret a többi termé
szettudós részére ahhoz, hogy 6k is optimális hozzájárulásukat teljesítsék - és így tovább
a végtelenségig.

*

Úgy látszik, itt egy alapvet6 elvvel állunk szemben, amely egész általánosan elvezet az
egyéni tevékenységek koordinálásához, minden koordináló fels6bbség közbejötte nélkül.
Ez a logikának egy egyszerű elve, amelyet egészen triviális példákon lehet bemutatni.
Tegyük fel pl., hogy az volna a feladatunk, hogy egy igen nagyméretűún. "jigsaw puzzle"-t,
vagyis összerakós rejtvényjátékot állítsunk össze, amihez egy személynek napokra, s6t
esetleg hetekre lenne szüksége. Képzeljük el mármost, hogy a játék összeállítása valóban
sÜfg6s lenne - például azért, mert a megoldás valamilyen fontos titkot táma fel el6ttünk 
úgy, hogy arra kell törekednünk, hogy az eredményt a lehet6 leggyorsabban érjük el.
Kétségtelenül alkalmaznánk egy csapat munkatársat; de miképpen szervezn6k meg 6ket?
Nem volna semmi célja annak, hogy a játék néhány (pl. fényképészeti úton sokszorosított)
példányát különböz6, egymástól elszigetelt munkatársaknak adjuk ki, majd pedig, megha
tározott id6 letelte után, összeadjuk eredményeiket. Bár ez a módszer lehet6vé tenné
korlátlan számú munkatárs bekapcsolását, nem vezetne hasznavehet6 eredményre. A
munka gyors elvégzésének egyetlen módja az, hogy összegyűjtünk annyi munkatársat,
amennyi kényelmesen együtt dolgozhatik egy és ugyanazon a játék-készleten és azután
nekieresztjük 6ket a feladatnak azzal, hogy kiki kövesse saját kezdeményez6 ötleteit. Ekkor
mindegyik figyelemmel kísémé az egész helyzetet, amint az a többi munkatárs által elért
el6rehaladás folyamán kialakul és aszerint tűzne új problémákat maga elé, ahogyan az
egész játék körvonalai a legjobban befejezett részletek alapján kibontakoznak. A minden
egyes munkatárs által vállalt feladatok szorosan beilleszkednének azokba, amelyeket a

40



többiek már megoldottak, és ennek folytán valamennyi munkatárs egyesített munkája, bár
mindegyik kizár6lag saját független elhatározásait követné, mégis szorosan szervezett
egységgé alakulna

Elég világos az is, hogy mi történnék, ha valaki, aki a központi vezetés mindenek felett
val6 hatályosságában hisz, közbelépne és a központi igazgatás m6dszereinek alkalmazá
sával igyekeznék javítani a helyzeten. Azokat a lépéseket, amelyekkel a jigsaw-játék
összeállíthat6, előre megtervezni l~hetetlen. A központosított igazgatás ennélfogva nem
érhetne el egyebet, mint hogy a munkatársak összességét egy hierarchikus testületté
alakítsa, és azon túl egy központból igazgassa tevékenységüket. Ezután mindegyiknek
utasitásokat kellene kérnie feljebbval6ját61 és valamennyiüknek várniuk kellene mindad
dig, amíg a legfelsőbb fokon valamilyen döntés történik. Végeredményben a szervezet
vezetőjeként szereplő munkatárs kivételével, egyik résztvevő sem tudna számbajöv6
hozzájárulást szolgáitatni a játék összeállításához. A kooperáci6 hatásfoka tehát nullára
süllyedne.

Ebben az esetben tehát megerősítve láthatjuk azt a kettős állítást, amelyet dr. Fermi
kijelentése tartalmaz: nevezetesen, hogy egyrészt az egyének cselekedetei, akik saját
ítél6képességüknek megfelel6en járnak el, spontán módon és mégis eredményesen koor
dinál6dhatnak együttes munkává; másrészt pedig, hogy az egyéni er6feszítéseknek egy
központi hat6ság alá val6 alárendelése ezt a koordináci6t megszüntetné. Továbbá világo
san láthatjuk, hogyan alkalmazhat6 ez a logikai tud6sok koordinálására, akik felfedezése
ket akarnak elérni. Ez a logika ugyanis, úgy látszik, egyszeruen abb61 áll, hogy egy egyelőre

ismeretlen minta egyéni lépések útján bővül és alakul ki, két feltétel mellett: hogy egyrészt
minden javaslatba hozott új lépés helyessége vagy helytelensége azonnal megítélhető,

másrészt, hogy minden új lépésről valamennyi résztvevő gyorsan tudomást szerez és azt
saját következőlépésénél tekintetbe veszi.

*

Ezek szerint tehát ez volna minden, ami felhozhat6 annak a különös állításnak a
támogatására, amelyre vonatkoz6lag dr. Fermit idéztem, hogy a lehetséges fölfedezések
útjait akkor kutatjuk fel a legeredményesebben, ha teljes szabadságot engedünk a tud6sok
nak arra, hogy problémáikat maguk válasszák meg? Ilyen egyszeru lenne a dolog?

Bizonyos tekintetben val6ban ilyen egyszeru. A tud6sok spontán koordinál6dásának
logikus oka a tudomány művelésében val6ban épp olyan egyszerű, mint az, amely egy
összerak6s rejtvény megfejtésével foglalkoz6 csapat koordinál6dásában érvényesül, s6t
mondhatn6k, azonos azzal. Mégis van valami mélysége és nagyon jelentős különbség
abban a módban, ahogyan ugyanennek a logikai gépezetnek elemei a két esetben működ

nek. Egy ,jigsaw" játék darabjait ugyanis boltban vásároljuk azzal a biztos tudatta!, hogy
van megoldás, amelyet a játék gyárt6ja ismer. A világegyetem teremtője azonban nem
nyújtott nekünk ehhez hasonl6 biztosítékot arra nézve, hogy ha folytonosan összeillesztjük
tapasztalásunk elemeit, val6ban meg fogjuk találni a világegyetem érthető alaptervét.

Még az sem bizonyos, hogy a természettudományr61 - vagy a tudományr61 általában,
amelyre ezek a meggondolások ugyanúgy alkalmazhat6k - milyen értelemben mondhat6,
hogy egyáltalában van összefoglal6 feladata. Ha arr61 beszélünk, hogya világegyetem
"a1aptervét" keressük, ezt csak nagyon általános és ingatag értelemben mondhatjuk.
Pythagoras, s6t Kepler is, számbeli és geometriai szabályokban kifejezhető alaptervet,

41



Galilei és Newton valamilyen mechanizmussal kifejezhető tervet kerestek; ma ezt a tervet
megint matematikai hann6niákban igyekeznek kifejezni, amelyek azonban eltérnek
Pythagoras számokra vonatkoz6 szabályait61. A tudomány egészének terén a kutatás
általános céljainak kitűzése tekintetében még ennél radikálisabb változások is történne.k
álland6an. Hasonlítsuk csak össze a történelem erkölcsi értelmezését, amilyet egy Lord
Acton, vagy Toynbee alkalmaz, azzal a móddal, ahogyan marxista tud6sok, mint Laski
vagy G.D.H. Cole, vagy pszichoanalítikusok, mint Franz Alexander, vagy Jung értelmezik
a történelmet. Továbbá, míg a ,jigsaw" játék esetében egy új darab vagy beleillik egy
meghatározott hézagba, vagy nyilvánvalóan nem illik bele, a tudományban ez nincs így.
Vannak olyan új felfedezések, amelyek esetleg azonnal vitathatatlanul beleilleszkednek az
adott helyzetbe, viszont más, gyakran fontosabb tételek több éven át bizonytalanok
maradnak. A tudományos haladás minden lépéséhez a bizonytalanságnak egy eleme
fűződik, érvényességi köre és tudományos értéke tekintetében.

Észre kell vennünk, hogy a természettudomány esetében, valamint a tudomány esetében
általában, a koordinálódás logikája olyelemeken alapul, amelyek sokkal határozatlanab
bak, mint azok, amelyek egy összerak6 játék esetében állnak fenn. A termé
szettudományban és a tudományban általában, a végső feladat bizonytalansága és minden
egyes lépés kétségbevonhat6sága valóban olyan mértékü. hogy ez a körülmény kérdésessé
teheti az általunk eddig követett egész analógiát.

Mindazonáltal úgy vélem, ezt csupán úgy kell fogadnunk, mint figyelmeztetést arra, hogy
vigyázzunk ennek az analógiának felhasználásánál. Vegyük még egyszer a termé
szettudományesetét. Bár általános felfogás és módszer tekintetében az utolsó 400 év alatt
is alapvető változások történtek, mégis határozott összefüggést látunk azok közt az ered
mények közt, amelyekkel a tudósok ez id6 alatt a természettudomány fejl6déséhez hozzá
járultak. Ennek az id6szaknak legtöbb, a maga idejében nagyrabecsült tudósa ma is nagy
tiszteletben áll és igen kevés az olyan, akinek munkáját a maga idejében értéktelennek
tartották, ma pedig a nagy tudósok közé számitanák. Igaz, hogy Kepler, Galilei, vagy
Newton számos okfejtése ma irrelevánsnak tűnhetik; viszont 6k valószinüleg mélységesen
elégedetlenek lennének azokkal a magyarázatokkal, amelyeket a quantum-mechanika ad
ma nekünk az atom-folyamatokra nézve. Mindazonáltal Galilei és Newton megmaradtak
a modem tudomány klasszikusainak. Az 6 felfedezéseik valóságos alapja annak a képnek,
amelyet mi ma a természetről alkotunk és az 6 vizsgálati módszereiket ma is a modem
tudományos eljárás alaptípusai közé soroljuk. Személyes példájukat változatlan hűséggel

ismerjük el, s6t oly tisztelettel, amely az évszázadok folyamán annál inkább fokozódik,
minél jobban bővül a tudománynak általuk alapított birodalma.

A természettudománynak ez az egybefüggése nemcsak az évszázadokat öleli át. hanem
a föld minden vidékét is. A legutóbbi tizenöt év folyamán történtek ugyan erélyes kisérletek
arra, hogy a németországi tudósokkal elhitessék, hogy 6k mint németek nem hihetnek a
relativitásban és a quantum-mechanikában, és másutt is látunk néha törekvéseket arra, hogy
a természettudósokat valamely elismert elmélet elvetésére késztessék azért, mert állítólag
összeférhetetlen egyik vagy másik filozófiai vagy politikai felfogással, de ezek a kifogá
solható kísérletek szerencsére szórványosak és hatásaikban többnyire múlóak voltak.
Nagyban és egészben a természettudományt ma az egész világon egyformán fogadják el.

Ugy vélem, itt van a kielégit610gikai alap az egyéni tudományos felfedezések spontán
koordinációjára. Ezt az alapot a természettudomány egybefüggése szolgáltatja. Amennyi
ben a tudományos felfedezések minden egyes lépésének van egy állandó célja és minden
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lépésről szakszerüen megállapitható, hogy megfelel-e ennek a célnak és sikerrel közeliti-e
meg, ezek a lépések spontán módon úgy sorakozhatnak egymáshoz, hogy a tudomány
leghatékonyabb művelését eredményezzék.
Bővítsük ki ezt még kissé, mert ebben benne van okfejtésünk lényege.
Nem elegendő felismernünk azt, hogy az egész természettudomány egyetlen összefüggő

célt követ. Hiszen, bizonyos tekintetben, így tettek a kabbala kutatói, a boszorkányüldöz6k
és a csillagjósok is, és a tudomány célját meg kell különböztetnünk e téves tevékenységek
céljaitól. Nem beszélhetnénk valóságos spontán fejlődésről, ha a tudomány nyilvánvaló
egybefüggéseit úgy tekinten6k, mint véletlenek eredményét, vagy mint egy állandó tévedés
kifejezését. Ellenkezőleg, azt kell hinnünk, hogy valamilyen igazság egyértelmü kibonta
kozása folyik itt. Más szóval; a természettudományt reális valaminek, szellemi realitásnak
kell tekintenünk, amelyet minden pillanatban részben már feltártak az addigi eredmények,
részben a még eljövendő felfedezések fognak mindig tovább feltárni. A kutató tudós
elméjét úgy kell felfognunk, mint amely intuitiv kapcsolatot keres a tudománynak ezekkel
a még fel nem tárt részeivel, minden fölfedezés pedig azt jelenti, hogy sikerült kapcsolatot
létesíteni egy eddig még rejtett szellemi valósággal. Valahányszor egy tudós viaskodik a
saját intellektuális lelkiismeretével, hogy valamilyen gondolatot elfogadjon vagy elvessen
e, valójában kapcsolatba lép a tudomány egész hagyományával, a múlt tudósaival, akiknek
példáját követi, de az él6kkel is, akiknek helyeslését ki akarja vívni és ajövendő tudósaival
is, akiknek számára új tant akar megalapozni. A tudományegybefüggését, koherenciáját
úgy kell felfognunk, hogy valamennyi tudós ugyanabban a szellemi valóságban gyökere
zik. Csak ekkor érthetjük meg valóban, hogy mindegyikük, minden lépésével egy közösen
kitűzött célt követ és mindegyik kielégítően meg tudja ítélni - általános összhangban más
tudományos véleményekkel - vajon az ő hozzájárulása megállja-e helyét vagy sem. Csak
ekkor valósulnak meg teljesen a természettudósok spontán koordinálódásának feltételei.

II.

A tudományegybefüggésének és általában a tudomány természetének ez a felfogása
visszavezet bennünket a szabadság két ellentétes elméletére és lehetővé teszi, hogy
egyesítsük 6ket.

A természettudomány, mint most láthatjuk, a szabadság mindkét oldalának megfelelő,

igen határozott vonásokat mutat. A nagy úttörőt, aki a természettudomány világában a
földnek sója, az jellemzi, hogy személyes érdeklődését és személyes véleményét ugyan
csak személyes szenvedélyének teljes erejével érvényre juttatja. A természettudós legfőbb

erénye az eredetiség és a természettudományi haladás forradalmi jellege valóban közmon
dásos. Ugyanakkor a természettudománynak igen szorosan kötött hivatási hagyománya
van. A tan folytonosságát és a testületi szellem erejét tekintve, vetekszik a római egyházzal
és jogászi hivatással. A tudományos szigorúság ugyanolyan közmondásos, mint a tudo
mányos radikalizmus. A természettudomány maximális eredetiségre nevel, de ugyanakkor
a kritikai szigorúság kivételes fokának veti alá művelőit.

Mindazonáltal e két szempont között nincs diszharmónia. Az egyén eredetisége néha
összeütközésbe kerülhet tudóstársainak kritikai véleményével, de a spontaneitás elve és a
kényszer elve között nem merülhet fel konfliktus. Nincs olyan romantikus természettudós,
aki azt a jogot követelné magának, hogy egyéniségét mint olyat, a többi természettudós
véleményére való tekintet nélkül fejezhesse ki. Nem, a természettudomány forradalmáIja
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nem követeli, hogy azért hallgassák meg, mintha valamilyen joga lenne arra, hogy
személyiségét minden küls6 kényszer ellenében érvényesíthesse, hanem mert meggy6z6
dése szerint van elegend6 alapja arra, hogy új, egyetemesen kötelez6 véleményt állapítson
meg. A fennálló törvényt annak a törvénynek nevében rombolja le, amely szerint fenn
kellene állnia. Egyéni sajátossága abban áll, hogy felfokozottan személyes módon meglát
valamit, amit meggy6z6dése szerint mostantól fogva mindenkinek be kell látnia.

A személyes teremt6 szenvedélynek és a hagyomány és fegyelem elfogadására való
hajland6ságnak ez az egysége szükséges következménye annak, hogy a tudomány szellemi
realitás. Amikor a tennészettudós intuíci6ja valamit fel akar fedezni, val6jában kinyújtja
kezét, hogy kapcsolatba lépjen egy olyan realitással, amelynek a többi tennészettudós is
mind részese. Ennélfogva intuíciójának és lelkiismeretének épp a legszemélyesebb tevé
kenységei fűzik össze 6t a legszorosabban a tennészettudomány egyetemes rendszerével
és alaptörvényeivel. Bár a tennészettudomány egész haladása az egyéni impulzusok
erejének tulajdonítható, ezeket az impulzusokat a tudományos világ nem mint ilyeneket
kezeli, hanem csak annyiban veszi figyelembe, amennyiben a tudomány hagyományainak
vannak szentelve és a tudomány szabványai fegyelmezik.

Ezeket a meggondolásokat minden további nélkül ki lehet terjeszteni a tudományra
általában. Az akadémiai szabadságról joggal állíthatjuk, hogya felfedezések megszerve
zésének tennékeny fonnája ez, a rendszeres kutatásnak mindama területein, amelyeket az
intellektuális fegyelem valamely hagyománya ellen6riz.

Az összerakó játék példája hasznosnak mutatkozott. Elvezetett bennünket a szabadság
két rivális felfogásának tényleges egyesítéséhez. Idézzük vissza az olvasó emlékezetébe,
hogy ez a példa egyúttal utal azokra a veszélyekre is, amelyeket egy, az egyéni iniciatívák
impulzusait megszüntet6 küls6 központi fels6bbség jelent. Most már világosabban láthat
juk, miképpen alkalmazható mindez az akadémiai tevékenységekre, különösen az állam
hoz való viszonyban. Ha a tudomány spontán fejl6dése megköveteli, hogy a tudósok egy
transcendens valóság szolgálatának szenteljék magukat, akkor ez egyúttal azt is jelenti,
hogy minden más tekintély alól mentesnek kell lenniük. Más fels6bbség közbelépése csak
megszakítaná kapcsolatukat azokkal a célokkal, amelyek követésére kötelezték magukat.

Idáig a helyzet elég egyszeru és világos. Az akadémiai szabadságnak az állam részér61
való puszta tűrése azonban ma már nem elegend6. A mai méretek mellett, magasabb
tudománnyal és magasabb tanítással foglalkozó intézményeket csak közsegéllyel lehet
fenntartani, és a konnányok ma már belátják, hogy ily támogatást nyújtani valóban i116
feladata a közösségnek. De ha a tudósokat az állam fizeti és a kutatásokhoz szükséges
anyagi eszközöket is 6 adja, ebb61 könnyen származhatik az, hogy oly nyomást gyakorol
rájuk, amely eltéríti 6ket az akadémiai érdekekt61 és mértékekt61. Igy például megtörtén
hetik, hogy egy virágzó tejgazdasággal bíró állam, mint Iowa, nem szivesen látja, ha tudósai
fölfedezik és közismertté teszik a margarin táplálkozási és gazdasági el6nyeit. Megtörtén
hetik, hogy az állami törvényhozás a saját állami egyetemével szemben be akar avatkozni,
hogy megakadályozza ily következtetések közzétételét - amint ez Iowában nemrég csak
ugyan megtörtént. Sok alkalom van az ilyen konfliktusokra az állam láthat6 érdeke és a
tudomány és igazság saját kedvéért művelt érdeke között. Hogyan kerülhetjük el e
konfliktusokat?

Egy bizonyos pontig az ily konfliktusok problémája voltaképpen egészen egyszeru. Az
a tény, hogy Angliában a bírákat a király nevezi ki és fizeti, nem módosítja a bírák
függetlenségét mindaddig, amíg a király is a törvény uralma alatt áll. Az angol király saját
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kormányának legfőbb ellenzőjét is kinevezi és fizeti, a parlamenti ellenzék vezérének
személyében. A kormány részéről való támogatás nem jelent veszélyt a kinevezett szemé
lyek függetlensége tekintetében mindaddig, amíg az illet6knek megengedik, hogy megfe
lelő módon lássák el hivatásukat. Ebben az esetben nincs másról szó, mint hogy a kormány
kötelezettséget vállal arra, hogy hajtóanyagot és olajat szolgáltasson oly gép részére,
amelyet nem maga irányít. A bírák kinevezése esetében a gépet az igazságosság elvei
irányítják, ahogy azokat a törvény megszabta és a jogtudósok értelmezik, míg a politikai
kinevezések esetében a király azt a népakaratot szentesíti, amely a fennálló választási
gépezet útján kifejezésre jutott.

Ezek a példák, különösen amely a bírák kinevezésére vonatkozik, világosan megmutatják
azt a módot, amellyel az állam támogathatja az akadémiai tudományt anélkül, hogy az
akadémiai függetlenséget befolyásolná. Az államnak a független akadémiai életet ugyan
úgy kell tekintenie, mint a független igazságszolgáltatást. A tudományosság megbecsülé
sének, az ismeretek szabad fejlesztése és terjesztése iránti tiszteletnek ép oly mélyen kell
benne meggyökerezve lenni, mint a jog és igazság tiszteletének. Mindkettőnek hasonló
forrásokból kell meríteni érvényességét; szellemi realitásokból, amelyek nagy hagyomá
nyokban testesülnek meg és amelyek szolgálatára van hivatva civilizációnk.

De bármily nagy is az állam tisztelete a független igazságszolgáltatás iránt, ezt az
álláspontot nem érvényesíthetné, ha ajog művelőitmélyen ellentétes tanok választanák el
egymástól. Ebben az esetben ugyanis az állam kénytelen volna ezek között a tanok közt
döntőbírókéntfellépni. És úgy látjuk, hogy valami hasonló áll fenn a tudomány tekinteté
ben is. A kormány teljes mértékben megóvhatja a tudomány szabadságát mindazokban a
kérdésekben, amelyekben a tudósok véleménye nagyjából egyetértésre jutott. De ha az
akadémiai vélemények élesen különböznének bizonyos felfedezések értelmének és bizo
nyos tudósok képességeinek megítélése tekintetében, az akadémiai szabadságot már nem
lehetne fenntartani. Tegyük fel, hogy akkor, amikor bizottsággá ülünk össze egy új
egyetemi tanár megválasztása céljából, nem állnának rendelkezésünkre a tudomány olyan
elfogadott vezetői, akikt61 véleményt kérhetünk s a tudománynak oly elfogadott mértékei,
amelyeknek alapján magunk ítélhetjük meg a jelölteket, akkor a tanszékeket az akadémia
iaktól eltérő más meggondolások alapján kellene betölteni. A következő legjobb módnak
valószínűleg azt tartanák, hogy a közvélemény vagy az uralmon lévő kormány tetszését
kell a jelölteknek elnyemie. Erős és egyöntetű akadémiai vélemény, amely egységét
ugyanegy tudományos hagyomány közös, mély gyökereib61 nyeri, az akadémiai szabad
ságnak nélkülözhetetlen biztosítéka. Ha létezik egy ily akadémiai vélemény és ha a
közvélemény nagyjából tiszteli ezt, akkor az akadémiai szabadságot nem fenyegeti ve
szély. És akkor az sem számít sokat, hogy vajon az egyetemek köz- vagy magánforrásból
kapják-e a pénzt. Ha végigtekintünk különböző országok egyetemein, azt látjuk, hogy az
akadémiai kinevezéseket szolgáló mechanizmus igen sokféle. De igen kevés összefüggést
látok az egyes országok alkotmányának természete és az uralm uk alatt kialakult akadémiai
szabadság ereje között. Némely kontinentális országban - pl. Hollandiában, Belgiumban,
Svédországban, Norvégiában, Dániában, Svájcban - az állam által fenntartott egyetemek
tökéletes sikerrel müködnek, míg például némely amerikai államban az intoleráns törvény
hozás sok kárt okozott az egyetemeknek. A különbség oka teljesen a közvélemény
állapotában rejlik, amely nagyobb tiszteletet mutatott a tudomány önkormányzata iránt,
mondjuk például Zürich kantonban, mint Iowa államban. Az sem igaz, hogy az egyetemek
önkormányzata biztosítékul szolgálhatna az akadémiai szabadság megromlása ellen.
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Megtörtént már, hogy némely egyetemeket egy emberöltőn át egy professzori klikk
vezetett, a nepotizmus és politikai támogatás szoros rendszerét tartva fenn. Minden jelöltet,
aki tudományos hírnevet szerzett, reklám-hajhászónak tekintettek, aki meg nem engedett
eszközökkel próbálja magát az egyetemre ráerőszakolni.Az egyetemi szabadság intézmé
nyes biztositékai kívánatosak, de önmagukban nem elegend6k, sőt esetleg egy korrumpá
lódott akadémiai vélemény védőpajzsává válhatnak.

A kívánatos alkotmányos biztosíték közül különösen az állandó akadémiai kinevezés
rendszerét szeretném kiemelni. Élethossziglani vagy a nyugalmazás koráig szóló kinevezés
nagyfokú függetlenséget biztosít a tudós számára, ugyanúgy, mint a bíró és a lelkész
esetében. Az élethossziglan kinevezett tudós esete azonban bizonyos tekintetben különle
ges, mert ellentétben a bíróval és a lelkésszel, az ő kötelezettségeit még nagy vonalakban
sem szabályozza valamilyen kifejezett előirás. Tanári és igazgatói feladatait úgy kell
megszabni, hogy elegendő szabad idejét és ereje javát alkotó munkának szentelhesse.
Nincs semmi bizonyiték arra, hogy akit ilyen feltételek mellett neveztek ki, valóban
állandóan fog alkotó munkát végezni. Az egyetlen, amire számithatunk, munkája iránti
szeretete és annak valószínűsége,hogy ez a szeretet állandóan fenn is marad. Még azt sem
reQ1élhetjük, hogy a szeretetet sikeresen pótolhatja majd a kötelességérzés, mint ahogya
házasságban talán pótolhatja, mert tisztán kötelességérzésb61 senki sem vihet végbe
fölfedezéseket. Erre csak az alkotás szenvedélye ösztökélheti az embert. Láthatjuk itt, hogy
a szabadság személyes oldala - azaz a tudós szabadsága, arra, hogy önmagát érvényesítse
- mily tökéletesen egybeesik a tudomány terén a szabadság társadalmi oldalával, azzal,
hogy az ember egy magasabb cél szolgálatának szenteli magát.

Talán helyes lesz ezeket az elveket tovább kipróbálnunk, azzal, hogy egyes részletkér
désekre alkalmazzuk. Szemügyre vehetjük például azt az első pillanatra rejtélyesnek látszó
különbséget, amely egyfelől az akadémiai hivatás művelői részére igényelt függetlenség,
másfelől azoknak az alaposan képzett tudósoknak elismerten alárendelt helyzete között
mutatkozik, akik mondjuk a földmérés különböző formáival foglalkoznak, vagy könyv
tárosi és hasonló állásban vannak. Ez a különbség könnyen igazolható azzal, amely az
alkotó és a rutin-munka között fennáll. Emlékezzünk ismét az összerakó játék példájára.
A munkatársaknak egyéni szabadságot adunk, mert minden lépésnél találomra kell meg
keresniük útjukat. Az a feladat, hogy a természet által nyújtott valamely problémának
megoldását kitaláljuk - ezt kivánjuk a természettudóstól - intellektuális lelkiismeret által
ellenőrzött intuitív képességek gyakorlását követeli meg. Ezek a képességek szolgálnak
eszközül arra, hogy egy rejtett szellemi realitással kapcsolatot létesítsünk. Minden ilyen
kapcsolat új elinduláshoz vezet egy többé-kevésbé váratlan irányban és éppen azért
engedünk minden tudóst a többiektől függetlenül cselekedni, hogy ezeket az irányokat
megtalálhassák. A földmérésnél viszont az előrehaladás iránya előre meg van állapítva és
ez a munka lényegéhez tartozik. Ennek folytán magának a földmérésnek feladata szüksé
gessé teszi, hogy az abban foglalkoztatott munkatársak elfogadjanak egy előzetesen

megállapított, valamennyiükre kötelező előrehaladási tervet. Mihelyt van ilyen terv, annak
az egyes földmér6k által való betöltését központi hatóság útján szabályozhatjuk és kivá
natos is, hogy ilyen módon szabályozzuk. Teljesen rendben van tehát, hogy az egyes
földmer6k feladatait felülről osszák ki, 6k akadémiai szabadságot nem igényelhetnek.

Hasonlóképpen könnyen elintézhetjük az iparban vagy állami hivatalokban alkalmazott
természettudósok igényét az akadémiai szabadságra. E kérdés körül sok zavar mutatkozik
mind szellemi, mind érzelmi és politikai alapon. Nyilvánvaló, hogy minden olyan kutatás-
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nak, amely határozottan más cél érdekében történik, mint a tudomány haladása kedvéért,
végeredményben azoknak a fels6bbségeknek vezérlete alatt kell történnie, amelyek ezért
a küls6 célért felelősek. Az ilyen külső célok rendszerint gyakorlatiak, például hadviselés,
vagy valamilyen közszolgálat, mint a távbeszélő vagy az átépités tökéletesítése, vagy
egyszerüen haszon szerzése egy iparvállalat részére. Ha a kutat6 munkásnak e célok
valamelyikét kell szolgálnia, akkor elkerülhetetlen, hogy munkáját azok megitélése alá
bocsássa, akik végeredményben felelősek a háború vezetéséért, a távbeszél6-rendszer
üzembentartásáért, országutak építéséért, vagy egy vállalat hasznának biztosításáért. Mun
káját csak akkor fogja j61 elvégezhetni, ha kellő megvitatás után végül is teljes bizalommal
belenyugszik annak a vezető igazgat6nak a döntésébe, akinek felelős. Senki sem szolgálhat
két urat; választania kell aközött, hogy valamely tudományos rendszer fejlesztésének
szenteli-e magát, amihez szabadság kell, vagy az alkalmazott tudomány múvelésének,
amivel együttjár az alárendeltség.

Tennészetesen nincs különbség annak a személyi tiszteletnek tekintetében, amely egy
részt a földmérésnél vagy az alkalmazott tudományban múködő egyénnek, másrészt a tiszta
tudomány munkásánakjár. Ugyanaz az ember élete különböző szakaiban egyszer az egyik,
máskor a másik funkciót végezheti. A háború alatt számos akadémiai tudós vállalkozott
önként gyakorlati munkára; ezeknek el kellett fogadniuk bizonyos mértékü szubordináci6t
És csupán azt mondom, hogy egyes feladatok hatékonyelvégzéséhez az szükséges, hogy
az emberek szabadok legyenek, míg más munkák esetében kivánatos, hogy felső vezetés
alatt álljanak.

*

Az akadémiai szabadság tennészetesen sohasem elszigetelt tünemény. Csak szabad
társadalomban létezhetik, mert alapelvei azonosak azokkal, amelyeken a társadalomnak
mint egésznek leglényegesebb szabadságai alapulnak.

A szabad akadémiai tevékenységek elemzése világos fogalmat adott nekünk azokr61 a
férfiakról és n6kr6l, akik az elme rejtett lehetőségeit megvalósitják. MegfigyeItük őket,

amint egy közös alkotó hagyományban élnek és kapcsolatba lépnek egy szellemi realitás
sal, amelye hagyomány alapja. Láttuk, miképpen gyakorolják intuíciós képességeiket és
ítélkeznek saját gondolataik felett, intellektuális lelkiismeretük világánál. Utaltunk fontos
analógiákra, mint pl. a bírák és a lelkészek funkciójára. Ezeket az analógiákat tovább is
bővíthet jük.

Például egy bírósági teremben a bírákon kívül mások is vannak, akik szellemi alapokon
cselekszenek. Vannak tanúk, akiknek esetleg nehezükre esik megmondani az igazat, de
mégis megteszik. Vannak esküdtek és védő ügyvédek, akiknek arra kell igyekezniük, hogy
igazságosak legyenek és esetleg viaskodniuk kelllelkiismeretükkel. És mindenütt a világon
vannak emberek, akikben embertársaik megbíznak abban a tekintetben, hogy igazat fognak
mondani, vagy hogy igazságosak lesznek. Vannak lelkiismeretek, amelyeket megszáll a
könyörület szelleme és amelyek küzdenek a kényelmesség vagy a kemény megszokás
kötelékei ellen. Életünk tele van ilyen konfliktusokkal. Mindenütt, ahol a szellemi való
sággal ilyen kapcsolatba lépnek az emberek, van mód a szabadság érvényesítésére. Vannak
szélső esetek - a történelem nagy példái - és van a mindennapi életben számos kis példája
az olyan embereknek, akik ilyenfajta alapokon érvényesítik szabadságukat. Az olyan
nemzet, amelynek polgárai érzékenyek a lelkiismeret parancsai iránt és nem félnek ezek
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követését61, szabad nemzet. Az olyan ország, amelyben a lelkiismeretünkhöz szóló szel
lemi dolgokat általában reálisaknak tekintik és ahol az emberek általában hajlandók ezeket
érvényes indokoknak elismerni, s6t hajlandók ilyen indokok alapján cselekv6 más embe
rekt6l a maguk személyében kényelmetlenséget vagy szenvedést is elviselni, - az ilyen
ország szabad ország.

Ezek a kapcsolatok a szellemi valósággal az alkotóképesség magas fokát eredményez
hetik. Látnoki kijelentésekre vagy más nagy szellemi újításokra ihlethetnek embereket.
Némely területen - például a természettudományban, a szellemi tudományban vagy a
jogszolgáltatásban - egy intellektuális rendszer kifejl6déséhez vezethetnek; ily esetben
határozottan önkéntes koordinálást figyelhetünk meg. De a szellemi realitással való minden
kapcsolat bizonyos mértékig összefügg egymással. Az olyan szabad nemzet, amelynek
tagjai közül sokan figyelnek éberen lelkiismeretük szavára, ilyfajta spontán összetartást
fog felmutatni. Valószínűleg úgy érzik, mindez abból ered, hogy valamennyiben ugyan
abban a nemzeti hagyományban gyökereznek. De lehet, hogy ez a hagyomány csupán egy
egyetemes emberi hagyomány nemzeti változata. Ugyanis hasonló összetartás tapasz
talható különböz6 nemzetek között is akkor, amikor mindegyikük egy-egy ilyfajta nemzeti
hagyományt követ. Ezek tehát a szabad népek közösségét fogják kialakítani. Az ilyen
népek akár szüntelenül vitatkozhatnak egymással, de minden új nehézséget végül is mindig
elintéznek, mert valamennyien ugyanabban a transzcendens alapban gyökereznek.

*

Végül hadd térjek vissza röviden a totalitáriánus veszély nagy problémájára, amelyre e
tanulmány elején utaltam. Látjuk, hogy mindabból, amit az akadémiai szabadságról és a
szabadságról általában mondtunk, két pont emelkedik ki

.El6ször is kiviláglott, hogy az a szokásos antitézis, amely az egyént az állammal állítja
szembe, nem megbízható vezet6 a szabadság és a totalitáriánizmus vitájában. A leglénye
gesebb szabadságok mindenesetre azok, amelyekben nem a saját személyes érdekét keres6
egyén követel tiszteletet az államtól a maga részére, hanem olyan ember követel tiszteletet
az államtól a maga részére, aki magát valamely feladatnak szentelte és e feladat alapján
követeli. Vagyis a fegyelmezett egyén követel tiszteletet annak a szellemi valóságnak
kedvéért, amelynek fegyelme alatt szolgálatra vállalkozott. Ó az állammal egy magasabb
úr hűbérese gyanánt beszél és az 6 ura számára követel tiszteletet. Az igazi ellentét tehát
az állam és ama láthatatlan dolgok között áll fenn, amelyek az emberek teremtő impulzusait
kormányozzák és amelyekben az emberek lelkiismerete természetszerűen gyökerezik.

Az állam totalitáriánus formája logikusan következik annak tagadásából, hogya transz
cendens eszméknek ez a birodalma valóság. Ha minden szabadon vállalt emberi célnak 
a természettudomány és a szellemi tudományok müvelésének, az igazságosság követelé
sének, a vallás hirdetésének, a szabad művészet és a szabad politikai vita gyakorlásának
szellemi alapjait, ha mindezeknek a szabad tevékenységeknek transcendens alapjait som
másan tagadjuk, szükségszeruen az állam válik örökösévé az emberek minden végs6
odaadásának. Mert ha az igazság nem reális és abszolút, akkor helyesnek látszhatik, hogy
a közhatóságok döntsék el, hogy mi neveztessék igazságnak. És ha az igazságosság nem
reális és abszolut, akkor helyesnek látszhatik, hogy a kormány határozza el, mi tekintessék
igazságosnak, vagy igazságtalannak. Valóban, ha az igazságra és igazságosságra vonatko-
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zó felfogásunkat mindenesetre valami fajta érdek határozza meg, akkor helyes, hogy
minden személyes érdek fölött a közérdek gy6zedelmeskedjék. Ebben foglaltatik a totali
táriánus államiság teljes igazolása.

Az akadémiai szabadság tanulmányozása arra is rávilágított, hogy mi a dönt6 pont a
szabadság kérdésében. Ez a dönt6 pontbizonyos metafizikai feltételezésekben áll, amelyek
nélkül a szabadság logikailag tarthatatlan. Ha ezeket nem valljuk határozottan, akkor a
szabadságot csak a logika felfüggesztése mellett lehet fenntartani. Ilyen állapotában
azonban bármely pillanatban összeomlással fenyeget és a mai vívódó és forradalmi
időkben bizonyára rövidesen össze is kell omlania.

*

A Huszadik Század szerkeszt6sége annak idején ezt fűzte hozzá az íráshoz: "Elvünket,
hogy a Huszadik Század a szabad vita fóruma s minden tudományos szinvonalon kifejtett
álláspontnak akkor is helyet adunk, ha nem föltétlenül értünk vele egyet, ezzel a tanul
mánnyal kapcsolatban is hangsúlyozni kivánjuk. Polányi professzor figyelemreméltó, de
számos ponton szerintünk is vitatható nézeteit készséggel bocsájtjuk tárgyilagos kritika
alá."
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