
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A tudomány térfoglalása civilizáci
ónkban az atomerő meghódításával és
a szputnyíkok - hozzátehetjük: a
kozmikus rakéta - felröppenésével lé
nyegesenmeggyorsult és sok tekintet
ben új lendületet vett - állapítja meg
Francens Russo az Études számára írt
tanulmányában, Azt ugyan már ré
gebb ideje észlelhettük. hogy a tudo"
mány nem tisztán szernlélődő kedvte
lés, hanem fontos tényezője a techni
kai, gazdasági és társadalmi haladás
nak. Ennek ellenére azonban meglehe
tősen homályos elképzeléseink voltak
erről. A tudomány eléggé távol ma
mert a társadalmi élettől, vagy legfel
jebb diszkrét módon kapcsolódott hoz
zá. Altalában hagyták, hogy a tudo
mány magától fejlődjék, s ha meg is
csodálták vívmányait, nem igen tö
rődtek azzal, hogy miként jutott el
azokhoz. A tudomány nem számított
igazában társadalmi problémának.
Azok a társadalmi megrnozdulások is,
amelyeknek egy század óta tanúi va
gyunk, sokkal inkább az ipari, ;nint a
tudományos forradalomra építettek.
Pedig ha igaz is, hogy a legutóbbi év
tizedekig a tudományos forradalom
csak másodlagos szerepet vitt az ipari
forradalomban, éles szemű megfigyelők

már előbb is jobban felismerhették
volna a tudomány társadalmi jelentő

ségét.
Am hagyjuk a multat. Ma már úgy

sem elegendő, ha csupán beszélünk a
tudomány társadalmi kíhatásaíról,
vagy a tudós szociális üzenetéről" 
ahogy~n Rémy Collin 1942-ben kiadott
jeles könyvének címe hangzott-,
mert amit meg kell oldani: a tudo
mány belefoglalása korunk életébe.
Napjainkban nincs, aki két~lkedhet

nék abban, hogy a tudomany nem
csupán dísze, hanem elengedhetetlen
kelléke és előbbrevivője civilizációnk
nak. Nem lehet meg nélküle semmifé
le vállalkozás, akár békés, akár hábo
rús akár anyagi, akár szellcml termé
szetű, tőle függ még a szabad időnk, a
szórakozásunk, a pihenésünk is. "AI
lamügynek" is mondhatjuk a tudo
mányt, mi több: az összes államok, az
egész emberiség ügyének. Hogy azon
ban a tudomány teljes mértékben és
minden szempontból hasznosan tölt
hesse be rendeltetését, világosan meg
kell fogalmazni céljait és feladatait,
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biztosítani eszközeit s el kell látni a
megfelelő intézményekkel.

*
Az első és alapvető probléma, amely

lyel szembe kell néznünk, nyilván az,
hogy milyen álláspontot foglaljunk el
a tudományos igazságok érdektelen
kutatása és feltárása tekintetében.
Russo úgy véli, hogy semmi körülmé
nyek között sem szabad gyöngíteni a
tiszta tudományosság eszményét, de ki
kell egészíteni egy másik eszménnyel,
azzal nevezetesen, hogy a tudós érezze
át kötelezettséget és felelősséget em
bertársai iránt. Az, hogy a két esz
mény között bizonyos feszültség mu
tatkozik, nem ok arra, hogy egyiknek
értékét a másiknak rovására kisebbít
sük.

Nem is olyan régen még elenyészően

kevesen voltak a tudósok, ma viszont
légtólera megy a számuk. A lángelmé
ket persze most is megolvashatjuk a
tíz ujjunkon. a tudománynak azonban
mind nagyobb szüksége van átlagos
tehetségű művelőkre is. A kimagasló
an teremtő szellemek mellett a kuta
tók zöme jól képzett és meghatározott
feladatokra beállított szakemberekből

áll s nekik is óriási részük van a tu
domány haladásában. S természetesen
nemcsak a nagy tudósoknak, hanem
ennek a szakadatlanul növekedő kuta
tó seregnek is tudományos igazságokat
kell keresnie. Következésképpen ők

sem felelhetnek meg a várakozások
nak messzernenő függetlenség és alko
tó alkotószabadság nélkül. Ugyanakkor
azonban - mutat rá Russo - napja
inkban már minden tudományos dol
gozónak fel kell ismernie, hogy bár az
igazságot önmagáért is keresi, munká
jának az adja meg értelmét, hogy az
igazság szolgál is valamire. Mert hi
szen a tudományos igazság nemcsak
arra való, hogy felfedezzük és szem
lélődiünk körülötte, hanem megvan az
a rendeltetése is, hogyemeltyűként se
gítse előbbre a technikai és kulturális
haladást.

A technika a legújabb időkig meg
lehetösen független volt a tudományos
haladástól, mint azonban lépten-nyo
mon tapasztalhatjuk, az érettségnek
azon a fokán, ahová civilizációnk el
jutott, a technika mind nagyobb mér
téleben a tudomány uralma alá ke
rül. S méltán hangoztatja Russo: ez



nem csupán tényleges állapot, hanern
annak az egészen újonnan felísmert
eszménynek kifejezése is, hogy a tu
dományos igazságnak az embert kell
szelgálnia. Ennek az eszménynek im
már lényegesen ki kell domborodnia
a tudós hivatásában.

Amikor a tudomány ura lesz a tech
nikának, behatol a gazdaság körébe s
maga is gazdasági valóságga válik.
Egyszerűbben fogalmazva: a tudomá
nyos kutatás "kifizeti magát". A tech
nikai és gazdasági lemaradást vagy
sikertelenségeket igen sokszor annak
kell tulajdonítanunk, hogy nem en
gedtek kellő teret a kutatásnak,
vagyis elhanyagolták, illetve szűkre

mérték a "szellemi beruházásokat",
Bauer professzor jellemző adatot hoz
fel en'e a kapitalista világból. A Phi
lips-cég még abban az időben, amikor
kevésre becsülték a kutatást, inkább
csak reklám okából olyan tudósokat
hívott meg, mint Hertz, a Nobel-díjas
fizikus, s a [avadalmazás fejében csu
pán azt kérte tőlük, hogy "szórakoz
zanak, ahogy kedvük tartja". Elég
szép pénzbe került a vállalatnak ez a
"szórakozás", néhány év multán azon
ban kiderül t, hogy minden szándékon
fölül kitűnő befektetést eszközöltek,
mert észrevehetően és a piacon leszá
mítolható módon kiugrottak mínősé

gükkel a cég gyártmányai. Azok a ta
pasztalatok, amelyeket a gazdaságilag
elmaradt tájak felemelése körül sze
reztek, szintén megerősítik az imént
mondottakat. Az olasz délvidék talaj
javító munkálatainak közepes eredmé
nyét például minden jel szorint az
magyará-za, hogy elégtelenek voltak
az előzetes kutatások, főleg az em
berrel foglalkozó tudományok terüle
tén. Okulva rajta, azok a tervezők,
akik ma Afrika íparosításán dolgoz
nak, nem is mulasztják el, hogy leg
első feladatként mélyreható kutatások
nak vonják alá az emberi, állati, nö
vényi és geológiai viszonyokat.

Amíg tehát a régivágású kutatók,
akik előtt egyetlen célként az igazság
meetelen feltárása lebegett, a felfede
zett igazságok hasznosítását valami
"tisztátHkmságnak", a tudományos
eszmény lefükozásának telcintették. ad
dig a mai kutatókat egészen más lel
kületnek kell eltöltenie. Meggyőződé

sükké kell válni, hogy a gyakorlati
ir6'TIVú kutatás is fölöttébb nemes fog
lalatosság. S ez nem is eshetik nehe
zükre, ha megértették azt, hogy a tu-

dományes igazság csakis ilyen módon
járul hozzá közvétlenül az ember "fel
szabadításához". Már pedig mint ha
lála előtt nem sokkal XII. Pius is
emlékeztetett rá, a technikának mín
dig az lesz a feladata, hogy "megnö
velje az ember szellemi energiáit és
kiemelje azokat a test és az anyag
uralma alól".

A mai kutatónak azonban még mesz
szebbre is el kell jutnia. Tudatában
kell tartania azt, hogy a felfedezett
tudományos igazságokat olyan vállal
kozások számára is meg'kaparínthat
ják, amelyek a romlást és rombolást
hordozzák magukban. Kevés az a tu
dományos igazság, amelyet ne lehetne
felhasználni épp úgy a rossznak, mint
a jónak művelésére. Az atomerő meg
hódítása adott módot a hirosimai bor
zalmakra, jóllehet ugyanakkor mérhe
tetlen távlatokat nyitott a békés al
kotásokra.

Mondhatni, a tudomány elvesztette
mára korábbi ártatlanságát, amelyben
volt bizonyos báj is. Kell-e azonban
sajnálkoznunk rajta ? Russo tagadja.
Nem kétértelmű-ea gyermek ártatlan
sága is - írja ezzel kapcsolatban -,
s nem kell-e annak is helyet adnia
egy napon a jó és a szép uralmának,
amelyet csak a rossznak erőin aratott
tudatos győzelemmel szerezhetünk
meg? Kétségtelen, hogy a tudomány,
arnikor "humanizálta"magát, tragikus
helyzetbe került. Ahelyett azonban,
hogy panaszkodunk míatta, nem azt
kellene-e inkább felismernünk, hogya
tudomány éppen azzal nyerte el iga
zi értelmét, hogy az emberi cselekvé
sek középpontjába lépett? Megnőtt

így a tudósok felelőssége is, mert sok
kal szerosabban hozzákapcsolódnak
ezentúl az emberi konfliktusokhoz és
szcnvedélyekhez. Ok maguk is utahrak
olykor "lelkiismereti válságukra". A
tudomány fej lődését és a kutatások
bővülését azonban Illem fékezhet jük
meg.

A technika szolgálata mellett a tu
dománynak a kultúrát is szelgálnia
kell. A tudósnak kötelessége, hogy a
tudományos igazságok terjesztésén fá
radozzék. Ennek a feladatnak tesz ele
get azzal is, hogy olyan oktatást nyujt,
amely közvétlenül a kutatásra készít .
elő. Enélkül a kutatások nem is me
hetnének előre. Szükséges, hogy a tu
dós neveljen tanítványokat, akiknek 
főleg személyes érintkezése útján -'
átadja munkájának szellemét és mód-
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szereít. A tudomány terjesztésének kö
telessége azonban többet jelent ennél.
Magával hozza a tudományos oktatást

. elemibb síkokon s megkívánja a tudo-
mányos népszcrűsítést is. Ehhez már
nem elégségesek a kutatók egymaguk
ban. Az ebbeli teendők nagyrészt a
nem-kutató tudósokra hárulnak. A ku
tátónak azonban így is megmarad az
a kötelessége, hogy támogassa és ösz
tönözze ezt a munkát. A kultúra ter
jedése a tudományos ismeretek sokkal
bőségesebb áramlását kívánja, mínt
amilyenrőla multban beszélhettünk. A
kutató sem zárkózhatíkbe holmi fle
fántesont-toronyba. Foglalkozásának
természete nem engedi meg, hogy a
nem-szakemberrel tökéletesen közölje
tudását, új eszméit és meglátásait azon
ban nem szabad véka alá rejtenie.
Ezeknek megpendítése szociális !köte
lesség. amely alól egyetlen tudós sem
vonhatja ki magát. Fontos követel
mény ez abból a célból is, hogy tudo
mányos hivatások ébredjenek és foly
vást erőteljesebb lendületre kapjanak
a kutatások.

Hogy a tudomány szerves része lett
a társadalmi valóságnak, megnyilvá
nul abban is, hogy a Icutátás élethi
vatássa válik. Köztudomású, hogy a
kutató rnurikáját hosszú időn át nem
tekintették olyan kenyérkereső tevé
kenységnek, mint az ügyvédét. vagy
az orvosét, Aknk kutatásokat végez
tek, többnyire "kedvtelésből" tették.
Jó sokáig maga a tudomány sem nyuj
totta azt, amit .Jétalapnak" nevezhet
nénk. A XVII. századnak olyan kivé
telesen nagy tudósa, mint Kepler, hi
vatalosan a császári udvar csillagjósa
volt, s ezen a címen fizették, nem pe
dig, mint csíllagászt. A XVIII. szá
zadtól s főleg a XIX. századtól kezd
ve a tudományos tevékenységet kez
dik társadaLmilag elismerni, de egye
Iőre csak közvetve. főleg a tanítás fe
dezete alatt. A tudóst megtették
egyetemi tanárnak, de akkor is inkább
az ismereteinek méreteit, mint kutató
törekvéseit értékelték Nem is igen
tudtak elképzelni tudóst, aki ne taní
tott volna. Egyes .nyugati országokban
még napjainkban is tapasztalhatja az
a kutató, ,aki nem egyben professzor
is, hogy nincs "sziláI"d helye" a társa
dalomban és hogy csekély megbecsű

lésnek örvend.
Vannak még ma is országok, .ahoJ a

közvélemény csak lassan kezdi elfo-
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gadní, hogy létezhetik kutató tevé
kenység, mint foglalkozás, mint ,.mes
térség", s hogy a kutató már ebből a
minőségéből kifolyóan igényebheti TIOl'

rnális megélhetését, a rendszeres és
tisztességes fizetést, miután a nyomor
gás nem szükségszerű feltétele a nagy
felfedezéseknek. Russo szerínt e te
kintetben külőnösen kedvezőtlen a
helyzet Franciaországban. Attól a gon
dolattól például, hogy az egyetemen
kívül álló kutatók "karriert" futhas
sanak be, még tudományos körökben
is sokan idegenkednek.

*
Sűrűn hallani ma, hogy a kutatá

sokat "szervezni" kell. Némelyeknek
azonban, mintha sértené a fülét. Mi
ként az írói, vagy a művészí, ugyan
úgy a tudományos alkotás is egészen
személyes dolognak tűnik fel előttük

Nyilván ezért nézték hosszú időn át a
tudóst "aszociális" lénynek. Az igaz
ság azonban az, hogy manapság egyre
kívánatosabbnak mutatkozik, hogy a
teremtő szabadság gyakorlását a ku
tatásnak olyan szervezettsége kisérje,
amely ahelyett, hogy béklyózná a sze
mélyes erőfeszítést, nagyban segíti azt.

A kutatások szervezése különböző

médokon és méretekben történhetik.
Első helyen említhetjük a kutatóknak
csoportban való munkálkodását, Nem
lehet természetesen mindenféle kuta
tó munkát csoportra bízni. A tapasz
talat azonban azt tanúsítja, hogy bá
mulatos eredményeket érhetnek el a
csoportok, ha olyan vezető fogja ösz
sze és irányítja a tagokat, akinek tu
dományos tekintélyét elismerik s aki
bizalmat és rokonszenvet tud kelteni
önmaga iránt. Ilyen keretben az egyes
kutatók ösztönzéseket kapnak és tá
mogatást élveznek. A kutatások egy
re szerosabb szakosodása fokozza en
nek a csoportos munkának szükségót,
Még szűkre korIátc-zot.l vizsgálódások
is oly sokirányú ísmcrctc'vet és képes
ségeket követel hetnek, hogy alig talál
hatók meg egyetlen személynél. Itt
megint csak a francia viszonyokra vo
natkoztatva teszi szóvá Russo annak
az individualista gondolkodásmódnak
hátráltató szerepét, amelyet az ottani
közoktatás táplál.

A kutatások megszervezése maga
sabb fokon, vagyis országos, sőt nem
zetközi síkon is folyamatban van. A
lf'ffnagyobb probléma itt, hogy megta
Iáljirk a kellő mértéket a két véglet
között. Egyik a totális tervezés, amely



hátrányosan befolyáSoLhatja a kuta
tást, a másik a túlzott liberalizmus,
amely a tehetségek és az anyagi esz
közök pocsékelását vonhatja magával.
A kutató központok versenye termé
keny lehet, a tapasztalat azonban a
szisztematíkusan versenyző rendszer
káros voltát bizonyítja. Mindegyik
nagy tudományos és techníkai ága
zatban egyébként a kutatók együtt
működését az országos és nemzetközi
társulások és összejövetelek fejlődésé

ben figyelhet jük meg. A matematika,
kémia, csillagászat, rádióelektromos
ság; biokémia stb. nagy nemzetközi
kongresszusaí, amelyek időnként a ku
tatók ezreit egyesítik rendkívül szí
vélyes légkörben eszme- és tapaszta
latcserére. szembetűnően jelzik a tu
dománynak, mínt szocíálís valóságnak,
átfogó hatalmát.

A kutatásoknak ezen a belső és
eléggé önkéntes szocíalízálásán túl,
amely egyes területeken - kűlönösen

a földre vonatkozó tudományokban 
ha nem is míndig a kutatások, de leg
alább a megfigyelések irányításában
meglehetősen előrehaladott tervezésre
vezetett, észrevehetünk egy szerosabb
szocíalízálást is, amely a kutatásokat
igyekszik belefoglalni a nemzeti élet
egészébe. Ebben az irányban hat az
állam beavatkozása, valamint a kap
csolatok fejlődése egyfelől a kutatások,
másfelől az ipar és az oktatás között,

•
Az állam, legalább is Franciaország

ban, arról álmodott egyidőben. hogy
egységesen rendezi és összeegyezteti a
tudományos és technikai kutatások
egészét. Ez volt a célja az 1945 no
vernber 2-i rendeletnek. amellyel a
kormány felállította a "Centre Nati
onal de la Recherche Scientifique"-4;, a
"tudományos kutatások országos köz
pontját". Az eredeti elgondolás azon
ban elég gyorsan csalókának bizonyult.
A CNRS fontos íntézrnénnyé nőtte ki
magát, de nagy számban maradtak
kutató központok. amelyek nem kíválll
tak beilleszkedni keretei közé. Eről

tetni pedig annál kevésbé lehetett a
dolgot, mert Franciaországban épp
úgy, mint más országokban, hamar
rájöttek arra, hogy a kutató szerveze
tek nagy típuskülönbségeí nem tűrik a
raerev egységesítést.

Ka azonban tiszteletben is tartjuk az
egres szervezetek sajátos célkitűzéseit

és autonómiáját, az államra mégis fon
tos teendők várnak a kutatások ösz-

szehangolásában és fejlesztésében. Az
állam beavatkozását két körülmény
okolja meg. Az egyik az, hogy a ku
tatásokhoz kívánt anyagi eszközöket
ma már nem szerézhetik meg maguk
a kutatók s nem hagyatkozhatnak vé
letlenekre és alkalmi mecénásokra
sem, miként a multban, A fejlődés

túlvict azon a meglehetősen szűk kor
láton is, amelyet Descartes a "Discours
de la Méthode"-ban ennek a külső

támogatásnak szabott, mondván: "Az
ember nem tehet mást a kutatók ér
dekében, mínt vállalja a kísérletí költ
ségeket, amelyekre szükségük van, s
megakadályozza, hogy idejüket elra
bolja bárkinek az alkalmatlankodása."
Ma ugyanis az a helyzet, hogy a ku
tatások akkora személyzetet és annyi
pénzt igényelnek, hogy legalább is or
szágos síkon kell gondoskodnunk ró
luk. S ez már utal is a másik körül
ményre, amely miatt az állam nem
maradhat meg a tétlen szemlélődésnél.

A kutatások olyan mérvű kiadásokat
és befektetéseket követelnek, hogy fe
dezésük feltételeként számba kell ven
ni a nemzet más szükségleteít is, más
ként kifejezve: a közjó követelményei
nek felelősségteljes mérlegeléséveí
mínduntalan bíráskodni kell. S ez a
bíráskodás csakis az államhatalom fel
adata lehet, bármennyire berzenked
jenek ellene egyes tudósok vagy nem
tudósok.

Az állam tehát nem térhet ki az
elől, hogya maga részéről is megha
tározzon egy tudomány-poditdkát, Há
rom irányelv vezetheti ebben, neve
zetesen:

1. Biztositani kell a kutatások szá
mára a nemzeti jövedelem érezhetően

megnövekedett hányadát. Természete
sen nem az olyan lényeges szükségle
tek rovására, mint például a lakásépí
tés vagy a közoktatás: utóbbinak fej
lesztése egyébként is nagy mértékben
feltétele a kutatások előrehaladásának.

De meg kell szorítaní a kevésbé sür
gős állami kiadásokat s a kutatások
számára olyan pénzelési módszereket
kell kidolgozni, amelyekből mindenkí
megtudhatja. hogy a kutatások végzé
se olyan megterhelés. amelyet az egész
közösség tartozik viselni. (Russo hely
teleníti például azt a norvég gyakor
latot, amely három évvel ezelőtt még
főleg a sportfogadások állarní jövedel
mét kötötte le a tudományos kutatások
támogatására.)

2. Fenn kell tartaní és elő kell moz-
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dítaní az alapvető és független tudo
mányos kutatásokat, Ezeket ugyanis
súlyosam hátráltatja - már mint a
kapitalista országoaban - a technikai
kutatások dúsabb javadalmazása, ame
lyeket legnagyobb reszt magán gazda
sági körök végeztetnek. Az alapvető

kutatások legtöbbször csak hosszú idő

multán hozzák meg hasznukat s emi
att azután csak másodsorban törődnek

velük az ipar hatalmasságai.
3. Meg kell védeni végül a nemzeti

érdeket is, amelyet - megint csak a
kapitalista országokban - gyakrabban
érint káros'an, semmirit gondolnánk, az
a tény, hogya techrukaí kutatásoknak
s olykor még a tudományos kutatá
soknak is fontos területein olyan gaz
dasági tényezők uralkodnak, amelye
ket nem fűznek érzelmi és erkölcsi
kapcsok hazájukhoz. Már pedig egy
nemzet tudományos potenciálja olyan
kincs, amelyet ellenőrizni nemcsak jo
ga, de kötelessége is a nemzetnek.

*
Ha azonban elejét is kell venni an

nak, hogy a gazdaságosság szempont
jai túlságosan ránehezedjenek az alap
vető tudományos kutatásokra, nem
szabad azt hinnünk, hogy könnyű

megkülönböztetni és különválasztaní
ezeket a technikai kutatásoktól, hi
szen ha j így lenne, akikor egyszeriben
mód nyílnék az alapvető kutatások
önálló megszervezésére is. A valóság
sokkal bonyolultabb. Nagyon nehéz
megvonni a határt a tudományos és a
technikai kutatások között. A tudo
mányos kutatások körében kétségkí
vül találkozunk olyanokkal, amelyek
ről feltehető, hogy legalább is egye
lőre aligha járnak gyakorlati haszon
nal, például a számelméletre vonatko
zó rnunkálatok, a kutatások talán leg
nagyobb része azonban, mint a nukle
áris tanulmányok is, éppen ellenkező

en, olyan jellegű, hogy minden való
színűség eleve a gyakorlatt alkalmaz
hatóság mellett szól. S emnek a má
sodik típusnak függetlenségét már
ugyancsak nehéz megóvni az ipartól.

Russo elsősorban Franeiaországra
hivatkozik, ahol az ilyen kutatókat,
akár egyetemi emberek, akár a eNRS
tagjai, színte természetszerűen meg
környékezik a nagyipar képviselői. A
külön megbízatások, a költségfedezés
és a jutalmazás kérdései rnerülnek fel
itt, amilyen kérdésekről legutóbb is
tanácskoztak Grenoble-ban az egyete
mek és a nagyipar kiküldöttjei. Hogy
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milyen eredményre jutortlta'k, nem de
rül ki Russo tanulmányából. ő írja
azonban, hogy az eddigi gyakorlatot,
bár semmiképpen sem helyeselhető,

míndaddíg meg kell tűrni, amíg a ku
tató intézmények magukra hagyatva
képtelenek megfelelni az irányukban
joggal támasztható kívánalmaknak.
Mindent el kell azonban követni 
hangoztatja Russo -, hogy miclőbb

egészséges helyzet alakuljon ki, olyan
helyzet, amely biztosítja a Ielkiisme
reti szabadságot és megszünrteti a mél
tánvosságon esett súlyos sérelmeket.

Ami a technikai kutatást illeti, ha
különbözík is céljában, ami a hasz
nosság, a tulajdonképpeni tudományes
kutatástól, alapjában ez is érdektelen
s nagyon is közel áll la tiszta k uta
táshoz annak következtében, hogy ha
sonló ismereteket és szellemi tulajdon
ságokat igényel művelőitöl. Erre vall
egyébként az a tapasztalás is, hogy a
technikai kutatók zöme a doktorátus
sal vagy agregációval bíró egyetemi
emberek sorából kerül ki.

Ernlíthetünk végül két másik mozza
natot is, amelyek miatt az alapvető tu
dományos kutatások az iparhoz kap
csolódnak. Egyik az; hogy a fontos el
méleti kérdések tetemes hányadát a
techníkaí kutatások vetik fel és állít
ják előtérbe - így az atomot illetően

is. Másik, hogy az alapvető kutatások
- kivéve a matematikát - igen drá
ga és bonyolult berendezéseket kíván
nak Ezeket az iparnak kell elkészíte
nie és karbantartásukhoz. vallamint
műkődtetésükhöz szép számban kelle
nek technikusok. Gondoljunk csak
azokra az ipari problémákra, amelyek
a Genfben felépített nagy proton
synchrotronnal kapcsolatban merültek
fel a szerkesztés és építés folyamán.

*
Némelyek úgy gondolják, hogya ku

tatót mentesrtení kell minden olyan
teendőtől. amely nem közvetlenül tar
tozik hozzá teremtő erőfeszftéséhez.

Fel kell menteni tehát a tanítástól is.
Elméletben alighanem ez lenne a kí
vánatos állapot - véli Russo -, mert
hiszen a kutatás ugyancsak kitöltheti
a tudós szakember életét. Az sem vi
táa, hogy a hagyományos egyensúlyt
kutatás és tanétás közőtt, amely létre
jöhetett a XIX. században és a XX.
század elején az egyetemen, ma már
rnind kevésbé képzelhetjük e]. Fran
ciaországban éppen ezért állították fel
a "tudományos kutatások országos köz-



porrtját", mert látnivaló volt, hogy az
egyetem nem elégséges a kutató fel
adatokra. A CNRS azóta is egyre na
gyobb számban foglalkoztat egyetemi
oktatók mellett olyan kutatókat, aki
ket nem terhel iskolai tanítás.

Amikor azonban megalkották az
egyetemhez nem tartozó :kutaitók kü
Iön kategóriáját sajnos, mondja
Russo, sokkal rosszabb és bizonytala
nabb státussal, mínt az egyetemi -,
nem vették észre, hogy a kutatók je
lentős részét megfosztják ezzel attól a
jótékony hatástól, amelyet a fogalma
zás és kifejezés szüksége gyakorol reá
juk, s méginkább az eleven kapcsolat
azzal a kulturálís környezettel, amely
be be kell Illeszkedniök. Russo szerint
kellemetlen hasadás támadt, amely
három okból káros: gyengíti a felső

oktatás potenciáldát, holott ez már
úgyis súlyos hiányosságokban szen
ved; árt annak a törekvésnek, hogy a
fiatalok a kutatás felé forduljanak, s
rnegnehezfei, hogy az oktatás kiterjed
jen a tudományok legujabb eredrné
nyeire ; sok tekintetben másodrangú
ságra kárhoztatja a nem-oktató kuta
tóloat az egyetemi kutatókJkal szemben.

Helyesen tehát minden bizonnyal
akkor járnánk ell, ha összeegyeztet
nénk a két szükségességet: azt, hogy
a kutatónak elegendő ideje legyen a
tulajdonképpeni alkotó munkára, s azt,
hogy a kiutatás továbbra is kapcsolat
ban maradjon az oktatással. Persze
ezt is könnyebb megállapítani, rnínt
keresztülvinni. Kezdeményezések azon
ban már-is történtek Framclaországban,
mert a nem-egyetemi kutatókat rnínd
sűrűbben hívják meg az egyetemek
speciálís kollégiumok Vlagyegyes elő

adások tartására. S Russo reméli, hogy
hamarosan megtörténik a kutauók két
csoportjának, az egyetemleknek ~ ~

nem-egyetemieknek bizonyos mervu
egységesülése. Illetékesek fontolgat ják
a7:t a tervet, hogy rníndkét csoportbeli
ek azonos feltételek mellett vennének
részt a felső oktatásban. Nehézségek
kel azonban itt is számolni lkeU. Az
egyetemnek ugyanis nemcsak az a hi
vatása, hogy kutasson. Neki ke~l elő
készftenie a nevelő-oktató pályákra s
errész csomó értelmiségi foglalkozáara.
Amellett ki kell tartania az általános
rnűveltség és egyetemesség ápolásának
feladatai meblett. amelyek nem azono
síthatók 'közvetlenül a kutatással,

*

A kutató munkának f'oglalkozássá
válása, a kutatások megszervezése és
szeros kapcsolódása az oktatáshoz. az
iparhoz, az államhoz - ezek a leg
szembetűnőbb megnyilatkozásai an
nak, hogya tudomány mint szocíálís
valóság lép errő az emberiség életében.
V.an ennek a valóságnak olyan oűdala

is, amely - bár kevésbé intézménye
sült eddig - a legnagyobb mérték
ben magára vonhatja figyelmünket. Ez
pedig az, hogy a tudósok mindínkább
közösséggé alakulnak és rnirit testület
jelennek meg a társadalomban. Russo
szerint két forrása van ennek a fo
lyamatnak Az egytk, hogy megnöve
kedett a tudomány szerepe civilizáci
ónkban, a másik, hogya tudósok meg
kívánják az ennek megfelelő társadal
mi elismerést.

A tudósok úgy érzik - állapítja meg
Russo -, hogy nem birtokolják am a
helyet a társadalomban, amelyet érde
melnének. Nem akarnak megelégedni
azzal, hogy úgy nézzenek reájuk, mínt
mindenható mágusokra és önzetlensé
gükért dicsérjék őket, Mikérut egy szá
mddal ezelőtt 'az ipari munkások, ŐIk

is megunták. hogy a tőkés társadalom
szélén bizonytalan körűlményekközött
táborozzanak. Ma, amikor senki sem ta
gadhatja a tudomány fontosságát a
technikai, gazdasági és szociális ;fej
lődésben, a tudósok azt kívánják, hogy
a társadalom vonja le ennek a követ
kezményeit is. Azt akarják, hogy a
Illemzet kézzelfoghatóan honorálja
őket, ami azt is jelenti, hogya nyuj
tott szelgálatok arányában javadai
mázzák őket. Realtsta törekvések ezek
- szögezí le Russo -, de semmiféle
eszménnyel sincsenek ellentétben. A
tudósok egyszeruen azt akarják, hogy
ne zsákmányoljáJk ki, ne hajts~k szol
gaságba őket és biztosítsák számukra
a tényleges szabadságot.

Magától értetődik, hogy minél na
gyebora nő a tudományos kutatás tár
sadalmi fontossága, annál nagyobb
lesz a tudósok társadalmi felelőssége

is. Nem tarthatök többé azok a hamis
"purista" nézetek, hogy a tudós csak
dolgozzék és mit se törődjék eredmé
nyeinek és felfedezéseinek társadaílmi
kühatásaíval, Ma már maguk a tudó
sok is kötelességüknek tekintik, hogy
hallássák szavukat a közösség életbe
vágó kérdéseiben, És pedig annál in
kább minél nagyobb szerepet visz a
tudo~ány, a politika, a gazdaság és a
kultúra Irányainak meghatározásában.
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S ill tudósoknak ez a megmozdulása
nemzetközi síkon is észlelhető, külö
nösen amióta az atomerő felhaszná
lásával kapcsolatban az Oppenheimer
ügy oly drámai módon felrázta a vífág
közvéleményét. S bizonyos, hogy a tu-

dósoknek ebből az öneszmélkedéséoől

és felzárkózásálból rengeteg jó szár
mazhatik az egész emberiségre. A "tu
dományos univerzalizmusról" pedig
már ma elmondhatjuk. hogy hatalmas
tényezője a világ békéjének.

A KIS ÚT
VIVODO LELKEK

Keresztény ember sokszor áll holt- nak, míken az egyéni élet másétani
ponton lelkiéletében, melyről tovalen- elégtelennek bizonyul. - Ilyenkor a
dülní sehogysem tud. Vergődik, emész- vallásos léilek Istenéhez menekül, akit
ti magát, és nem találja meg zsákut- míndenhatónak ibász, és aki - Jézus
cájábóí ill kiutat. Ezek a holrtpontok útmutatása szerint is - várja a lélek
gyakran erednek a lélektől bizonyos bizalmát és imáját, mert kilátásba he-
mértékig független valóságok kérlelhe- lyezte segítségét. Am az írnával szem-
tétlenül változtathatatlan törvényeinek ben is érvényesülnek a fent jelzett
érvényesülésétől.milyenek pl. egy be- erők és szinte vak végzetszerűséggel

tégségnek törvényszerű lezajlása, gyó- mennek el az egyéni kérések mellett.
gyíthaiatlan vagy túl lassan gyógyuló Ebből ered a lelkiéletet élő ember vál
megbetegedés esetében. De a fizikai vi- sága és holtpontra jutása.
lágban . érvényesülő természeti törvé- Hogyan Lehet ebből kíjutní ?
nyek megbonóhatatlannak látszó folya- Nagyon tanulságos lesz Prohászka
matai, a történelmi, társadalmi és gaz- önmagával való viaskodásának megfi
dasági élet folyamatai is ide tartoz- gyelése,

,,1922. ,máj. 31. Tegnapelőtt és 'tegnap megint nagyon Levert voltam, mert
nagy a szárazság és nincs eső; imádkozunk, :s az Isten mem ad. A meteorológiai
intézet pedig hirdeti, hogy ilyen maximum, olyan minimum, s hogy eső 71J?m
várható.

Régóta nagy depressziója ez a lelkemnek, de nem a 'gazdasági érdek miatt,
hanem a vallási lelkület miatt. Mi imádkozunk, s a természet ,megy a maga.
útján. Ez rendkívül lehűt és elkedvetlenít, valami Isten-távolt teremt.

Sokféleképpen akartam már ezt legyőzni: úgy hogy ,buzgón és kitartóan
imádkozom; vagy úgy, hogy ,simpliciter nem törődöm vetéssel is kenyérrel,
követve laz evangéliumot, hogy !ne 'Szorgoskodjunk, mit ,eszünk s mivel 'Tuház
kodunk. Most meg 'azt gondolom, hogy csodákat rendesenúgysem lehet 'kérni,
s az esőt adó Isten t(llán 'csodát tévő Isten, iami ellenkezik laz ,egyház (érzé
seivel. Azt a metafizikai magyarázatot pedig, hogy Isten laz o örökkévalóságá
banimáinkat is látva .s lazokat ,számbavéve rendezte 'bea világ folyását, nem
nagyon izlelem és kedvelem. Igy mondom, arra is gondoltam, hogy a. szüksé
gesen fizikailag lefolyó dolgokért talán egyáltalán nem ,kell imádkozni, azokat
fogadni kell, illetőLeg elviselni. Azonban ezúton az egész fizika 'valahogy ki
van véve a 'nagy Isten (szeretetének s a ,küzdő OS ,szenvedő ember érzéseinek
szférájából.

Mindent összevetve iazt látom, ;hogy lU szív imádkozni kényszerül. Tegye
azt, imádkozzék és fohászkodjék, kérje rCLZ Urat. De a fizikai lefolyást !ne akarja
érzései s igényei szerint eligazítani. Az egy darab világ, melynek törvényei
vannak.

Kizárni azonban la jó Isten intézkedéseit még a fizikában .sem kell. A há
rom babiloni ifjú 'mondása /Világit nekünk: Isten a :tűz ura is, 's Ő parancsol
hatja, hogy égjünk; de lehetséges, hogy azt akarja, :hogy rmegégjünk; tegyen,
ahogy eneki tetszik, de mi hozzá hívek maradunk. - Mi pedig azt mmuijuk:
Isten esőt adhat, hogy vetéseink meg ne égjenek; de ha nem ad, legyen úgy,
amint akaria. ,Mi ,imádkozunk, szeretünk, bízunk; la ,szívünk virágos IS ily gon
dolkozástól mindig harmatos." (Soliloquia II. 108.)

Az első, ami sokakat meglephet. de séget, hogy az felhőtlen égen való szár
egy!ben vigasztalhat is, hogy Prohasz- nyalás az isteni kegyelem sugárözöné
kának voltak ilyen vívódásai. Egyesek ben. És ha vannak is kereszsjeí a nagy
úgy iképzelik el ugyanis az éIletszent- léleknek, azok inkább külsö szerivedé-
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