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vizsgálatára, amely egészen mostanáig látható 
és kézzelfogható volt? Carolyn White egy kér-
dés segítségével világít rá a jelenkori régészet 
hasznára: „Miért várjuk meg, amíg valami 
teljesen eltűnik, mielőtt megkísérelnénk, hogy 
megértsük azt?”

(Neue Zürcher Zeitung)

Toby Young

A Harvard a sokszínűség kelepcéjében

Mára már olyannyira közhelynek számít a 
nyugati egyetemek kudarca a szólásszabad-
ság megvédését illetően, hogy nehéz túlzott 
felháborodást érezni, amikor megint egy 
másként gondolkodó egyetemi tanárt pel-
lengéreznek ki. De ez alkalommal a szóban 
forgó egyetem annyira előkelő, hogy tény-
leg felkapjuk a fejünket. S most az egyszer 
nem Cambridge-re gondolok. A cambrid-
ge-i rektor oly sokat tett, hogy az utóbbi 
néhány hónap leforgása alatt szétrombolja 
intézménye jó hírnevét a világban – a libe-
rális elitnek nem tetsző Jordan Peterson és 
Noah Carl kidobásával, és azzal döntéssel, 
hogy megvizsgálja, milyen szálak fűzik az 
egyetemet rabszolga-kereskedelemhez –, 
hogy engedélyezett magának egy kis pihe-
nőidőt. Jelenleg a Harvard az az egyetem, 
amely leszerepelt. Így igaz, a Harvard, amely 
a Times Higher Education mellékletének 
nemzetközi hírnév-elismertség rangsorában 
2011 óta az élen áll.

A történet 2018 januárjában kezdődött, 
amikor az afroamerikai jogászprofesz-
szor, Ronald Sullivan csatlakozott Harvey 
Weinstein védőügyvédjeinek csoportjához. 
Hát nem éppen szokatlan Sullivan profesz-
szor számára, hogy népszerűtlen ügyfeleket 
képviseljen. A múltban ő látta el Aaron 
Fernandeznek, a New England Patriots [ame-
rikai futball-csapat] volt játékosának a vé-
delmét, akit kettős gyilkossággal vádoltak, 
és ő képviselte annak a terrorizmussal vádolt 

Usaamah Rahimnak a családját, akit lelőtt 
a bostoni rendőrség. Az a döntése azonban, 
hogy a #MeToo botrány középpontjában 
álló embert képviselje, kiverte a biztosítékot 
néhány radikális egyetemi hallgatónál, akik 
tiltakozásokat kezdtek el szervezni a Harvard 
téren. Az ilyesfajta gyűléseken leginkább azt 
kántálják, hogy „Higgyünk a túlélőknek”, 
ugyanazt a mondatot, amelyet használtak 
az aktivisták, amikor a [szexuális zakla-
tás gyanújába] keveredett Brett Kavanaugh 
legfelsőbb bíróságba való kinevezése ellen 
kampányoltak. Mindebből az a hallgatólagos 
következtetés vonható le, hogy az ártatlanság 
vélelmét nem kellene kiterjeszteni szexuális 
erőszakkal vagy zaklatással vádolt férfiakra.

Nyilvánvalóan nem várnánk, hogy a har-
vardi vezetés komolyan veszi ezeket a tilta-
kozásokat. Végül is Thurgood Marshall, az 
első afroamerikai bíró, aki a legfelső bíróság 
tagjává vált, egy nemi erőszakkal vádolt 
embert védett. Az ártatlanság vélelme az 
amerikai joggyakorlat egyik alapvető elve, és 
elég visszatetsző lenne, ha Amerika legran-
gosabb egyeteme behódolna egy diákokból 
álló tömegnek, akik ezt figyelmen kívül akar-
ják hagyni. Sullivan maga is egy nyilvános 
e-mailben emlékeztette becsmérlőit ennek 
fontosságára:

Minden bűnelkövetéssel vádolt állampol-
gárt véd az ártatlanság vélelme. Különösen 
fontos a népszerűtlen vádlottak jelen kate-
góriája számára, hogy ugyanolyan jogok 
illessék meg őket, mint mindenki mást – sőt, 
talán még fontosabb. Amilyen mértékben 
tagadjuk meg a népszerűtlen vádlottaktól a 
tisztességes eljáráshoz való alapvető jogot, 
olyan mértékben szűnünk meg az az ország 
lenni, amelynek képzeljük magunkat.

Sullivan bírálói, talán mert rájöttek, hogy 
nem fognak túl sokra menni azzal az ér-
veléssel, hogy Harvey Weinsteinnak nincs 
joga tisztességes eljáráshoz, ehelyett inkább 
arra összpontosítottak, hogy Sullivant meg-
próbálják elmozdítani a harvardi egyete-
misták egyik kollégiumának, a Winthrop 
House-nak az igazgatói pozíciójából, ame-
lyet már tíz éve vezetett. Ebben az ál-



114

Valóság • 2019. október

lásban, amelyet feleségével, – a Harvard 
jogi karán (Harvard Law School) adjunktus 
– Stephanie Robinsonnal tölt be, lelkészi 
jellegű feladatokat kell ellátni, és így némi 
felelősséggel tartozik a diákok lelki egész-
ségéért és jólétéért. Ez lett aztán számára az 
Achilles-sarok. 

Egy change.org petíció kezdett körbejár-
ni, azt követelve, hogy Sullivan mondjon 
le; az érv úgy szólt, hogy Weinstein képvi-
seletéről szóló döntése azt jelentette, hogy 
nem tudja megfelelően ellátni mentori és 
tanácsadói feladatait. Mindez különböző 
módokon nyert kifejezést, amelyek kiáb-
rándítóan ismerősek bárki számára, aki fi-
gyelemmel követi a tudományos körökben 
zajló boszorkányüldözéseket. Mivel Sullivan 
olyasvalakit véd, akit nemi erőszakkal és 
zaklatással vádolnak, esetleg nem tudja a 
hallgatókban azt az érzést kelteni, hogy „szí-
vesen fogadják” és „támogatják” őket, még 
kevésbé, hogy „bátorítva érezzék magukat 
hangjuk felemelésére a hátrányos megkülön-
böztetés minden formája ellen”. A „közösség 
vezetőjeként” betöltött szerepe azt jelenti, 
hogy a „hallgatók biztonsága” „mindennél 
előbbre való” kell legyen. A „Weinstein-
ügybe keveredése” nemcsak „nyugtalanító, 
hanem súlyos traumát idézhet elő” a „sze-
xuális zaklatás és erőszak áldozataiban” a 
Harvardon. Sullivan jelenléte a Winthrop 
House-ban „óriási félelmet és fájdalmat kelt 
azon bűncselekmények áldozataiban, ame-
lyekkel Weinsteint is vádolják”. Stb., stb.

Hasonló érveket használtak 2018-ban 
egyetemi aktivisták, akik James Moore el-
távolításáért emelték fel a hangjukat; a Dél-
Kaliforniai Egyetem professzora e-maileket 
küldött a hallgatóknak, amelyekben a tisztes-
séges eljárást támogatta a Harvey Weinstein-
ügyben, és megkérdőjelezte a „higgyünk az 
áldozatnak” megközelítést. Két diákvezető 
azzal vádolta, hogy ártalmas hatással van a 
szexuális zaklatás túlélőinek lelki egészsé-
gére. „James Moore professzor olyan ellen-
séges légkört teremtett, amelyben számos, 
szexuális zaklatásnak kitett személy nem 
érzi magát biztonságban” – írták.

Nemrégiben a Philadelphiai Művészeti 
Egyetemen baloldali hallgatók egy csoport-
ja change.org petícióba kezdett, hogy távo-
lítsák el Camille Paglia professzorasszonyt, 
és tegyenek a helyére egy „színesbőrű me-
leg személyt”, mivel Paglia szintén némi 
kételkedésének adott hangot a #MeToo-
mozgalommal kapcsolatban. A petíció sze-
rint az ilyen felfogás „veszélyt” jelent a 
hallgatók számára.

Annyi probléma van ezzel a támadás-
sal, hogy nem is tudom, hol kéne kezdeni. 
Először is, igen gyér bizonyítékok vannak 
arra, hogy ha nemi erőszak vagy zaklatás 
ügyében tisztességes eljárásért kiálló pro-
fesszorok vagy egyetemi vezetők állnak a 
katedrán, az „traumát” okoz hasonló bűn-
cselekményektől érintett hallgatóiknak, 
vagy hogy ez utóbbiak nem érzik magukat 
emiatt „biztonságban” – mellesleg, az eb-
be a kategóriába eső egyetemisták száma 
igen csekély.

Az Egyesült Államokban készült, a bűn-
cselekmények áldozataira vonatkozó nem-
zeti felmérés (National Crime Victimisation 
Survey) adatait felhasználó, egyik legmeg-
bízhatóbb vizsgálat azt derítette ki, hogy 
1995 és 2013 között a női egyetemi hall-
gatók körében a nemi erőszak előfordulási 
gyakorisága 1,4 volt 1000 esetre számolva. 
(Ha a zaklatást is beleszámoljuk, akkor ez 
1000-ből 6,1-re emelkedik.) A change.org 
petíció, amely Sullivan fejét követelte, azt 
állította, hogy „az egyetemi kampuszokon 
a nemi zaklatás és erőszak gyakorisá-
ga… új, eddig nem látott módon nőtt”. 
Valójában az Egyesült Államokban a női 
egyetemi hallgatókat érintő nemi erőszak és 
zaklatás több mint 50 százalékkal csökkent 
1997 és 2013 között, továbbá ugyanebben 
az időszakban a nemi erőszak és zaklatás 
aránya 1,2 -szer magasabb volt az egyetem-
re nem járók körében.

Ez nem jelenti azt, hogy a Winthrop 
House közel 400 lakója közt nincsenek 
olyanok, akik ilyen bűncselekményeknek 
áldozatul estek, ugyanakkor ez nem ok ar-
ra, hogy traumát keltsen bennük Sullivan 



115

Valóság • 2019. október

csatlakozása a Weinsteint védők csoportjá-
hoz. Végül is, az, hogy Sullivan Weinstein 
ügyében jár el, nem egyenértékű annak ki-
fejezésével, hogy kétségbe vonja történeteik 
igazságát, vagy egyáltalán, Weinstein vád-
lóinak hitelességét. Még kevésbé jelenti ez 
együttérzés kifejezését Weinstein vagy más, 
szexuális bűncselekményekkel vádolt be-
folyásos emberek irányában. Mint Sullivan 
saját védelmében elmondta, mindenkinek 
joga van a tisztességes eljáráshoz, még a leg-
gyalázatosabbaknak is. Semmiképpen sem 
„fogja Weinstein pártját”. Inkább, pusztán 
csak azon meggyőződésének akar hangot 
adni, hogy a polgári szabadságjogokat és 
alkotmányos jogokat az összes amerikai ál-
lampolgárra ki kell terjeszteni.

Mindezidáig az egyetlen valamirevaló 
érv, amelyet az ellen hoztak fel, hogy 
Sullivan hogyan képes ezt a két szere-
pet összeegyeztetni, Catharine MacKinnon 
feminista értelmiségi szájából hangzott 
el, aki maga is a Harvard jogi karának 
egyetemi tanára. Számára a kérdés attól 
függ, hogy vajon szexuálisan bántalmazott 
diákok szívesen helyeznék-e egy olyan 
igazgatóba a bizalmukat, aki egy többszö-
rös szexuális zaklatással hitelt érdemlően 
vádolt elkövetőt képvisel. MacKinnon nem 
jelenti ki kategorikusan, hogy nem, de úgy 
véli, hogy ezt, mint „esélyegyenlőségi kér-
dést” kellene megfontolni Sullivannak és a 
Harvardnak is.

Ennek cáfolata egy másik – még min-
dig – a Harvard jogi karán tanító pro-
fesszortól, Randall Kennedytől jött, bár 
nem kifejezetten MacKinnonnak címezte. 
A The Chronicle of Higher Education 
(’Felsőoktatási Krónika’) című újságba 
szánt cikkében így ír:

Azok a készségek, képességek és hajla-
mok, amelyek segítenek, hogy valaki meg-
becsült védőügyvéddé váljon, ugyanazok a 
készségek, képességek és hajlamok, ame-
lyek segítenek, hogy valaki megbecsült 
kollégiumi igazgatóvá legyen. Ezek közé a 
jellemvonások közé tartozik a higgadtság, 
mások figyelmes meghallgatása, a fon-

tos információk alapos ismerete, továbbá 
hajlandóság és képesség a legkülönfélébb 
emberek jogainak védelmére, akik közé oda-
tartoznak a kívülállók, a kiközösítettek, és 
igen, a hitványak is… A diákok számára 
rendkívüli lehetőséget jelent, hogy egy ilyen 
széles körű tapasztalattal és készségekkel 
megáldott embert tudhatnak mentoruknak, 
tanácsadójuknak és barátjuknak. Ezt nem 
lehet eléggé értékelni.

Mindenesetre, arra az eshetőségre, hogy 
egy „szexuálisan bántalmazott diák” esetleg 
kellemetlenül érezné magát, ha vele kellene 
bizalmasan beszélnie, Sullivan kijelölt a 
Winthrop House csapatából még egy tagot, 
mint olyasvalakit, akivel a diákok beszél-
hetnek, ha szexuális bántalmazást akarnak 
bejelenteni. Azt gondolnánk, hogy ezzel 
már igazán megelégedhetne a Harvard ve-
zetése; azonban, hogy megóvják Sullivan 
állását, a Harvard jogi karának mintegy 52 
tagja írt levelet a Boston Globe hírlapnak, 
nyomatékosan kérve az Egyetemet, hogy ne 
engedjen a hallgatói nyomásnak Sullivan 
elbocsátása ügyében. „Úgy tekintjük, hogy 
bármely nyomás, amelyet a Harvard vezeté-
se gyakorol rá, hogy lemondjon a Winthrop 
kollégiumi igazgatói posztjáról ügyfelei 
képviselete vagy a nevükben tett nyilatkoza-
tok miatt, összeegyeztethetetlen az Egyetem 
azon szabadság iránti elkötelezettségével, 
amely a gondolatok megvédését jelenti, 
legyenek azok bármennyire is népszerűtle-
nek” – írták.

A Harvard College bölcsészettudomá-
nyi főiskolai karának dékánja, egy Rakesh 
Khurana nevű szociológia-professzor azon-
ban úgy nyilatkozott, hogy miután beszélt 
Sullivannal, ő „komolyan” vette az aktivis-
ták által kifejezett aggodalmakat, továbbá 
elmondta, hogy „még több munkát kell be-
lefektetni a diákok jó közérzetével kapcso-
latos elkötelezettségünk fenntartására”. Ő 
sem a levegőbe beszélt. Pár nappal később 
bejelentette, hogy „hangulati felülvizsgá-
latot” fog tartani a Winthrop House-ban, 
amely bikfanyelvi halandzsa nem túl sok 
jót ígért Sullivan professzornak. Mint az a 
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The New York Times-ban kiemelte: „Amióta 
létezik a kollégiumi igazgató pozíciója, 
az igazgató még soha nem volt »hangulati 
felülvizsgálatnak« alávetve vitás kérdések 
rendezése közben.” Valóban, Khurana hama-
rosan közzé is tette a felülvizsgálat eredmé-
nyeit. 2019. június 30-ával Sullivannak és 
feleségének a Winthrop House kollégiumi 
igazgatóiként megszűnt a munkaviszonya. 
„Az utóbbi néhány hét folyamán a hallga-
tók és a tanári kar továbbra is aggodalma-
ikat fejezték ki a főiskola felé a Winthrop 
House-ban kialakult hangulat miatt – írta 
Khurana egy a hallgatóknak és tanároknak 
szóló e-mailben. – Számos és súlyos ag-
gálynak adtak hangot.”

Mivel magam is egy évet töltöttem a 
Harvardon Fulbright-ösztöndíjasként, és 
nagy örömömet leltem a felkínált különféle 
politikai látásmódok széles palettájában, 
mélyen felháborít ez a döntés. Más, kisebb 
egyetemek hivatkoztak már érvként az 
„ellenséges környezetre” vagy a „hangulat-
ra” olyan egyetemi tanárok megbüntetését 
igazolandó, akiket a társadalmi igazságos-
ság nevében háborgó tömeg vett célba, de 
mindezt általában figyelmen kívül hagyta 
bárki más, aki fontosnak tartotta a szellemi 
szabadságot. Miért van ez? Azért, mert ha 
elfogadjuk, hogy bizonyos nézőpontokat 
vagy állásfoglalásokat tanácsos betiltani, 
mert esetleg megzavarhatják a hallgatókat 
vagy bizonytalanságot kelthetnek bennük, 
akkor ezzel valójában azt állítjuk, hogy 
a szólásszabadság kevésbé fontos, mint a 
hallgatók érzelmeinek védelme. Ez külö-
nösen veszedelmes, ha nincs „adott hely-
zetben elvárt magatartás”-okat tartalmazó 
kódex, ezért kizárólag a diákok szubjektív 
érzései számítanak, ahogyan azokról politi-
kai indíttatású aktivisták főiskolai igazga-
tóknak beszámolnak. 

Most, hogy egy a Harvard hírnevével 
bíró intézmény magáévá tette ezt az elvet, 
nehezebb dolga lesz majd a szellemi sza-
badság védelmezőinek más, kevésbé elő-
kelő intézményekben, amikor a kampuszon 
fel akarnak lépni a diverzitás élharcosai 

ellen. „Nézzétek – mondhatják majd – a 
Harvard megszabadult Ronald Sullivantól 
mint kollégiumi igazgatótól, mert ellen-
séges légkört teremtett. Ha ez megfelel a 
Harvardnak, akkor nekünk is megfelel.” 
Szerencsére, nem minden főiskolai igazga-
tó olyan gerinctelen, mint Rakesh Khurana. 
A Philadelphiai Művészeti Egyetem el-
nöke, David Yager, igazi erkölcsi veze-
tőként lépett fel – válaszul a Camille 
Paglia menesztését követelő felhívásokra. 
Zárásképpen az ő lelkesítő szavait szánom 
útravalóként az olvasónak: 

„Sajnálatos módon, társadalmunkban a 
vélemények, látásmódok és meggyőződé-
sek nagyfokú megosztottságának idejét él-
jük, és ez megfogyatkozó udvariassághoz, 
fokozódó haraghoz és a kölcsönös sérte-
getés újonnan kialakult normális állapotá-
hoz vezetett. Egész nemzetünket tekintve 
túlságosan is gyakorivá vált, hogy azok 
a kimondott vélemények, amelyek külön-
böznek másokétól – főleg azok, amelyek 
nagy port kavarnak fel – indulatokat, sőt 
dühkitöréseket váltanak ki, gyakran az 
adott beszéd betiltásának követelését ered-
ményezve.

Ennek egyszerűen nem lenne szabad 
megtörténnie. Szilárdan hiszem, hogy ha 
korlátozzuk a társadalmunkban megszólaló 
hangok körét, akkor ez kikezdi a demokrá-
ciánkat. Ráadásul, az egyetemek a szabad 
véleménynyilvánításról szóló forradalmi 
gondolat középpontjában állnak: létezésük 
alapvető oka részben a szabad eszmecsere 
előmozdítása. A vélemények és meggyő-
ződések nyílt légkörű cseréje egyetemi 
közösségünk minden tagjára kiterjed: a 
karra, a hallgatókra és a tanárokra – a 
tanteremben és azon kívül. Elkötelezettek 
vagyunk egy olyan légkör megteremtése 
iránt, amely előmozdítja a tiszteletteljes 
intellektuális vitákat, amely képessé te-
szi a diákokat arra, hogy megfeleljenek 
az előttük álló jövőbeli kihívásoknak, és 
amely felvértezi őket az ezekhez szükséges 
eszközökkel.”

(The Spectator)


