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Mitch McConnell, a szenátus többségi vezetője 
kijelentette: „Az amerikai népnek hallatnia 
kell a hangját következő legfelsőbb bírósági 
igazságszolgáltatójuk kiválasztásában. Ezért 
ezt a megüresedést nem szabad addig betöl-
teni, amíg nem lesz új elnökünk.” Miután 
McConnell barátaival kiötlötte ezt az alapel-
vet, amikor hasznukra volt, elfeledkezett róla, 
amikor már nem volt. A lépés legalább olyan 
cinikus volt, mint amennyire kiszámítható.

Megjegyzendő, hogy az eset kétféleképpen 
is értelmezhető. Mindezidáig elnökválasztási 
években 25 legfelsőbb bírósági jelölés történt. 
A Szenátus több mint a felét megerősítette. 
Mindazonáltal, még soha nem erősítettek meg 
jelölést ennyire közel a választásokhoz. Bár itt 
nem igazán a precedens a lényeg. A bírói kine-
vezések a hatalomgyakorlás eszközévé váltak, 
ahol az egyetlen valódi alapelvnek az számít, 
hogy bármit szabad azoknak, akik a választók 
szavazatait bírják.

A republikánus szenátorok számára az intéz-
ményeknek ez a nem konzervatív megközelíté-
se több okból is értelemmel bír. Voltak többen 
a republikánusok között, akik ugyan személy 
szerint nem támogatták Donald Trump elnököt, 
de a bíróság egy nemzedékre történő újrafor-
málása lebegett a szemük előtt. A legtöbb kon-
zervatív még mindig nehezményezi Amerika 
60-as évekbeli megreformálását, miután a li-
berális irányba változott összetételű bíróságok 
kimondták, hogy az alkotmány jogot biztosít az 
abortuszhoz, eltöröltették a szervezett iskolai 
imát és más olyan baloldali prioritásokat „vés-
tek kőbe”, amelyről rendes körülmények kö-
zött a törvényhozásnak kellett volna döntenie. 
Továbbá, a republikánus képviselő-testület va-
lamennyi tagja – némi joggal – azt hiszi, hogy a 
demokraták kezdték el a bírói jelölési folyamat 
szétbomlasztását, és hogy ez a mostani lépés a 
múltbeli hibás demokrata intézkedések miatt 
vált szükségessé.

A demokraták óhatatlanul ugyanezt érzik, 
szintén némi joggal. Néhány demokrata kívá-
natosnak tartaná az erőviszonyok kiegyenlíté-
sét a Legfelsőbb Bíróságon a bírák számának 
növelésével, ezt az elképzelést azonban a de-
mokrata szenátorok többsége nem támogatja.

Ez a huzavona sem a Bíróság, sem pedig 
Amerika egésze számára nem vezet jó eredményre. 
A Legfelsőbb Bíróságot nem választják. Hatalma 
azonban végső soron az amerikaiak bizalmán 
és beleegyezésén alapszik, akik hisznek abban, 
hogy döntései pártatlanok és a törvényen, nem 
pedig pártpolitikán alapulnak. Minél arcátlanabbul 
próbálják a pártok hatalmukba keríteni, mint a 
legvágyottabb politikai ütőkártyát, annál inkább 
veszít legitimitásából. Megtörténhet ugyanis, hogy 
bírósági ítélettel kell eldönteni, hogy ki nyerte meg 
az elnökválasztást. A játékvezetőnek nemcsak tisz-
tességesen kell eljárnia, de annak is kell látszód-
jék. Van jobb megoldás is. Amerika az egyetlen 
demokrácia, ahol a Legfelsőbb Bíróság bíráinak 
megbízatása korlátlan időre szól. Németország 
alkotmánybírái 12 éven át töltik be hivatalukat. 
Ha Amerikában 18 évig tartó, nem megújítható 
kinevezés lenne, minden egyes négyéves elnökség 
két új bírát adna. Ez véget vetne a bírák mester-
kedésének, hogy nyugdíjba vonulásuk időpontjá-
nak megválasztásával próbálják meg befolyásolni 
utódjuk ideológiai hovatartozását. Továbbá így 
a Legfelsőbb Bíróság kevésbé központi szerepet 
töltene be az amerikai politikában – és ennélfogva 
nagyobb jelentőséget kapna az amerikai jogban. 
Ginsburg bírónő nagyszerű jogász volt. Méltó 
tisztelgés volna híres-hírhedt személyisége előtt, 
ha őt neveznék a bíróság utolsó szupersztárjának.

(The Economist)

Patrick Imhasly

Wilhelm Schmid filozófus számára a 
„koronavírus az élet iskolája”

Túl sokáig uralkodott az a nézet, hogy mindig 
pozitívan kell szemlélnünk az életet – mondja 
Wilhelm Schmid filozófus. Továbbá elmagya-
rázza, hogyan tudjuk jól átvészelni a telet még 
a koronaválság idején is.

Az aszkézis szépsége: „Most mindenki tudja 
már, hogy milyen hatalma van az érintésnek, 
hiszen olyannyira nélkülözzük.”



120

Valóság • 2021. január

NZZ am Sonntag: A tavaszi beköszöntekor 
még meglepően jól kordában tartottuk a koro-
najárványt. Most azonban a „sötét téli napok” 
előtt állunk. Hogyan vészelhetjük át őket?

Wilhelm Schmid:2 Nagyon hasznos, ha el-
gondolkozunk azon, hogy mit értünk élet alatt. 
Az élet mindig csak úgy élet, ahogy azt kívánjuk 
és elképzeljük magunknak, vagy az is az élet-
felfogásunkhoz tartozik, hogy valami szokatlan 
is történhet? Ha az előbbi érvényes, akkor nagy 
nehézségeink lesznek a tél átvészelésében, ha az 
utóbbi, akkor inkább azt tartjuk észben, ami min-
dig is megkülönböztette az embereket ősidőktől 
fogva – nevezetesen azt, hogy feltaláljuk magun-
kat szokatlan helyzetekben.

És hogyan találhatjuk fel magunkat a koro-
naválság idején?

Vannak, akik úgy vélik majd, hogy sokkal job-
ban el lehet mélyülni a karácsonyi gondolatkör-
ben anélkül, hogy mindenütt a fogyasztás lenne 
az első helyen. Egy másik lehetőség, ha a hide-
gedő időben felfedeznénk, milyen jólesik ösz-
szebújni – természetesen a védekezési előírások 
betartásával, tehát csak otthon. Ha valaki egyedül 
él, akkor ez talán házi kedvencünkkel lehetséges. 
Mindenképpen érdekes tapasztalatokat fogunk 
szerezni. És minél nyitottabbak vagyunk ezek 
előtt az új tapasztalatok előtt, annál jobb nekünk.

Mit jelent az érintés az emberek számára?
Most mindenki tudja már, hogy milyen hatalma 

van az érintésnek, hiszen olyannyira nélkülözzük. 
Az elkövetkezendő években az érintést minden 
változatában fontosnak tartjuk majd. Ez a szép-
sége egy aszketikus időszaknak, ahogy ezt most 
önkéntelenül tapasztaljuk: az aszkézis mindig az 
extázis előfeltétele. Minél inkább készek vagyunk 
az aszkézisra, annál hevesebb lesz az extázis. 
Mindenki tudja ezt, aki egy ideig távol tartotta 
magát az alkoholtól, majd ismét iszik egy pohár 
bort. Utána minden cseppjét élvezettel kóstolgatja.

Hacsak nem esünk túlzásokba.
Az élet megünneplésekor nyugodtan eshe-

2 A 67 éves Wilhelm Schmid szabadúszó filozó-
fusként él Berlinben. Nyugalomba vonulásáig fi-
lozófiát tanított az Erfurti Egyetemen. Sikeres 
könyveiben olyan témákkal foglalkozik, mint a 
szerelem és az életművészet. 2019-ben publikálta a 
Von der Kraft der Berührung (Az érintés erejéről) 
című könyvét (Insel-Verlag).

tünk túlzásokba – de a megfelelő időben. Most 
a tél nem a megfelelő idő erre, de majd újra 
eljön a tavasz.

Mit kell elfogadnunk?
Azt, hogy nem mi vagyunk az Isten és nem 

törölhetjük el azokat a tényeket, amelyek kereszt-
be húzzák számításunkat. Ez különösen rosszul 
érint minket, mert ma a szabad akarat ideológiája 
az uralkodó. Ez a következőt mondja: Tegyünk 
mindent úgy, ahogy akarunk, semmi sem állhat 
az utunkba. Aztán megjelenik egy ilyen, szabad 
szemmel nem látható, nevetségesen parányi ví-
rus, és az egész életünket a feje tetejére állítja. 
Ami azonban igazán ártalmas, az a szabad akarat-
ról szóló ideológiánk. Ezt egyszerűen nem lehet 
összeegyeztetni egy olyan élettel, amelyben nem 
minden úgy történik, ahogy szeretnénk.

Tehát közel sem élhetünk úgy a szabad 
akaratunkkal, mint ahogy azt érezzük?

A koronavírus egy csodálatos életiskola, 
amely újra kapcsolatba hozhat minket azzal, 
amilyen az élet valójában. Az elmúlt néhány 
évtizedben keringett erről néhány tévhit: az 
uralkodó nézet szerint az életnek mindig jónak, 
mindig pozitívnak kell lennie. A végzetszerű-
nek soha nem szabad bekövetkeznie. Ez min-
dig is eleve helytelen életfelfogás volt.

Nemrégiben azt írta, hogy „a szakadék 
szélén lévő kertben kell kényelmesen beren-
dezkednünk”. Ezt hogyan érhetjük el?

A szakadék az, hogy vannak dolgok, ame-
lyeket nem tudunk befolyásolni. A szakadék 
az, hogy az életnek alapvetően időbeli korlátai 
vannak. A szakadékot jelenthetik az esetleges 
katasztrófák. A kényelmes berendezkedés sza-
kadék szélén lévő kertben jelenti, hogy együtt 
élünk azzal a ténnyel, hogy van ez a mélység. 
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy, hogy 
élveznünk kell az életet, de nem egy illúzió alap-
ján, hanem félelem nélkül számot kell vetnünk 
azzal, hogy valójában mi az élet és a világ.

Tavasszal szolidaritás volt az emberek kö-
zött, most azok hibáztatásától hangos min-
den, akik látszólag tévednek. Hová vezet ez?

Ez természetes, az emberek mindig is tették: 
Soha ne vállaljunk felelősséget magadért, ha-
nem hárítsuk másokra. Németországban most az 
államot vádolják azért, mert nyáron gondoskodnia 
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kellett volna arról, hogy ősszel ne kerüljön 
sor leállásra. De nyáron mindannyian felsza-
badultabban kezdtünk élni – egész egyszerűen 
vakmerők voltunk. Ezért azonban vállalhatjuk a 
felelősséget, és nem kell másokra áttolni.

Hogyan fejleszthetjük belső ellenálló-ké-
pességünket?

A kapcsolataink tesznek bennünket ellenállóvá a 
kedvezőtlen körülmények között. Még akkor is, ha 
nem tudjuk valódi találkozásokon keresztül ápolni 
a kapcsolatokat, ezt megtehetjük virtuálisan. Az 
a bizonyosság, hogy kapcsolatok vesznek körbe 
minket, hogy nem kell mindig mindennel egyedül 
foglalkoznunk, rendkívüli mértékben megerősíti 
az embereket. Az is nagyon erőssé teszi az embe-
reket, ha találnak valami szépet az életben. Az első 
dolog, amit tavasszal tettem, és most folytatom, az 
volt, hogy egy parkban kijelöltem egy padot az én 
„koronavírus alatti padomnak”. Naponta elmegyek 
oda, viszek magammal egy kávét, és szép nyugod-
tan elolvasom az újságot vagy kéziratokat javítok. 
Fájdalmasan érint, hogy többé nem mehetek a 
szokásos kávézómba, ezért valami más dolgot 
határoztam meg szépnek, és szeretnék másokat is 
ösztönözni, hogy hasonlóképpen tegyen. Így hihe-
tetlen mennyiségű energiát nyerhetünk.

Hogyan lehetne ellensúlyozni azt a hátbor-
zongató érzést, amely mára minden idegszá-
lunkba behatolt?

Annak felismerésével, hogy ez az élet mély-
ségének része. A kísérteties élmények általában 
rejtve vannak előlünk, mivel a mindennapi élet 
felszínességében élünk – meghitt otthonunkban, 
amely meleg és barátságos. Ez túl könnyen el tud-
ja palástolni azt, hogy a világ odakint félelmetes. 
A betegségben szenvedők ismerik a hátborzonga-
tó érzést. És most a koronavírus kapcsán megta-
pasztaljuk, hogy ez tulajdonképpen az emberi élet 
feltétlen része. Ha meg akarunk szabadulni ettől a 
kísértetiességtől, akkor az egész világmindenség-
től kellene megszabadulnunk.

Talán már nincs bennünk akkora hajlan-
dóság a nehézségek kezelésére?

Ez a jólét átka. Nagyszerű, amit elértünk az 
úgynevezett harmadik világban uralkodó állapo-
tokhoz képest. Csodálatos orvostudományunk 
van, amely nagyon sokra képes. Lehetőségünk 
van arra, hogy a hátrányos helyzetű embereknek 

legalább annyi pénzt adjunk, hogy fenntarthas-
sák magukat. Ez azonban nagyon gyengévé és 
kiszolgáltatottá tett bennünket.

Befellegzett annak az elképzelésnek, 
amely szerint minden nemzedéknek jobban 
megy a sora, mint az előzőnek?

Haladás nélküli jövő fenyeget, és a koro-
navírus szolgálhat végső tanulságként, hogy 
megszívleljük a következő gondolatokat: nem 
szükséges megvárnunk a katasztrófa bekövetkeztét. 
Az epidemiológusok évek óta figyelmeztettek már 
ennek a járványnak a bekövetkezésére, mégsem 
tettünk óvintézkedéseket. A tudósok évtizedek óta 
figyelmeztetnek arra, hogy mi fog történni ökológi-
ailag. Az ökológiai válságot alapvetően sokkal köny-
nyebb kezelni, mint a koronavírus okozta válságot. 
Minden technika rendelkezésünkre áll ehhez. Egy 
részüket régóta használják, de még nem elégséges 
mértékben. Sajnos hiányzik egy átfogó terv.

Úgy tűnik, mintha a félelem váratlanul 
visszatért volna az életünkbe.

Ez így van, de én ezt nem tekintem problé-
mának. Az önrendelkezés ideológiája szólt arról, 
hogy az ember életében többé már nem kellene, 
hogy jelen legyen félelem. De ez teljes képtelen-
ség. A félelmek létfontosságúak az élet számára. 
Tudatosítják bennünk, hogy olyasmit készülünk 
tenni, ami nem válik javunkra. Ebben a tekin-
tetben a félelem által juthatunk el az okos élet-
vezetéshez. Mégpedig akkor, amikor a félelmet 
kihívásnak tekintjük: Nézzünk rá az életünkre, 
mit tudunk javítani? Ez az üzenet most a korona-
víruson keresztül érkezik hozzánk.

Mi ennek az új, modern félelemnek a lé-
nyege, amelyhez még nem szoktunk hozzá?

A modern félelem lényege, hogy az emberek 
már nem tudják, mi a félelem. A középkorban az 
embereket lépten-nyomon szörnyű félelmek gyö-
törték, különösen a pokoltól féltek. Ehhez képest 
mi a félelmektől elválasztva élünk – olyannyira, 
hogy egyesek szándékosan kerülnek olyan helyze-
tekbe, amelyek nagymértékű félelmet válthatnak 
ki, például a gumiköteles ugrásba. A félelmek 
felpörgetik az embereket. Szinte az az érzésem, 
hogy léteznie kell egy egzisztenciális félelmi kvan-
tumnak, amely alá nem mehetünk. Ha túl kevés 
félelmet élünk át, akkor keressük őket, hogy ismét 
figyelmesebbek és körültekintőbbek legyünk.
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Hogyan változtatja meg a koronavírus a 
világszemléletünket?

A koronavírus felkínálja számunkra az ér-
telmesebb élet lehetőségét. A válság mindig 
olyan dolgokra mutat rá, amelyeket korábban 
természetesnek vettünk. Most például meg-
tanuljuk, hogy jó, ha társadalmi életünkben 
mindent összevéve van egy a családnál, a 
vállalatnál, a gazdaságnál tágabb értelemben 
vett szereplő. Az államnak nevezett szereplő, 
aki kétségek esetén megtalálja a mindenkire 
érvényes cselekvési irányt. És kinek van anyagi 
forrása ahhoz, hogy megtartsa mindazokat, aki-
ket a válság miatt hátrányos helyzetbe kerültek. 
Kicsit hálásabbak is lehetnénk az államnak.

Most mindenki a digitalizáció áldásairól 
beszél. Fennáll-e annak a veszélye, hogy 
társasági életünk az ezt követő időben elsze-
gényedik?

Nem, épp ellenkezőleg. Tudjuk, milyen sokat 
érnek a kapcsolatok. És mivel virtuálisan elég sok 
mindent el tudtunk intézni, most már tudjuk, mi-
lyen nagyszerű az analóg élet. Az analóg sör íze 
határozottan jobb, mint a képernyőn lévőé. Ezek 
most nem véletlenül a húszas évek. Ne felejtsük 
el: Hogy is volt az előző évszázad húszas éveivel? 
Előtte világháború volt, utána jött a spanyolnátha, 
majd ezt követően kitört az élni akarás ösztöne. 
Ezt ismét megeshet velünk.

A viharos húszas éveknek ez a „robba-
nása” azonban nem járt túl sok jóval az 
emberek számára, utána rögtön jött a kö-
vetkező katasztrófa a második világháború 
formájában.

Ez olyan okokból történt, amelyeket nekünk el 
kell kerülnünk. Különösen az értelmiség viselte-
tett megvetéssel akkoriban az állam iránt. Ebbe 
tudtak belekapaszkodni a nemzetiszocialisták, és 
egy különösen erős államot ígértek, amely megint 
mindent rendbe hoz. Ezért értelmiségi kollégáim-
hoz fordulok: hagyjanak fel ezzel a megvetéssel, 
amellyel az államot részesítik – a legcsekélyebb 
okuk sincsen rá. Nézzék meg még egyszer, mi 
okozta a weimari köztársaság kudarcát.

Olyan, mintha most megint történelmet 
írnánk, de a jelenben.

Igen, valóban történelmi időket élünk. 
Nemcsak politikailag és a nagyvilágban, ha-
nem abban a viszonylatban is, ami az ember és 
a természet kapcsolatát jelenti. A koronavírus a 
természet. Most újra kegyetlen módon találko-
zunk a természettel, és megtanulhatjuk, hogy 
nem pusztán önmagunknak élünk egy világban. 
Az emberi világ kis részét alkotja a sokkal 
hatalmasabb természetnek. Jól tennénk, ha 
újra beilleszkednénk ebbe a természeti világba, 
számot vetnénk vele és tiszteletben tartanánk.

(Neue Zürcher Zeitung)
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Valóság cikkpályázat – 2021

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és havi folyóirata, a Valóság a Magyar Művé-
szeti Akadémia támogatásával ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet. A pályázók köre 
kötetlen. A pályázat célja, hogy a cikkírók saját kutatásaikat, illetve azok tudományos 
hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot két témakörben lehet benyújtani:
 
1.) „Eucharisztikus világkongresszus”: a pályázók ebben a kategóriában az 1938. évi 
– Budapesten megrendezett – XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus történel-
mi, társadalmi, művészeti emlékezetét bemutató tudományos ismeretterjesztő tanulmá-
nyokkal pályázhatnak.

2.) „Molnár Tamás”: a pályázók ebben a kategóriában a 100 éve született magyar filozó-
fus, Molnár Tamás (1921–2010) munkásságát átfogóan, vagy munkásságának valamely 
területét, esetleg kapcsolódó területeit bemutató tudományos ismeretterjesztő tanulmá-
nyokkal pályázhatnak.

A pályázók a két témakör szerinti kategóriában a társadalomtudományokhoz kapcsoló-
dó, figyelemfelkeltő, a széles nagyközönség számára írott, a Valóság stílusában készülő 
cikkel pályázhatnak. Egy pályázó több témakörben és több cikkel is nevezhet, illetve egy 
cikket több szerző is jegyezhet. A cikk terjedelme: 30–50 ezer n (szóközökkel). Ebbe 
beleértendő a (nem kötelező) jegyzetanyag leütésszáma is. A cikkekhez korlátozott mér-
tékben kép vagy ábra, táblázat, grafikon, egyéb illusztráció is csatolható.

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem kül-
dött cikkel lehet. A pályaműveket a Valóság szerkesztősége által felkért zsűri bírálja el. 
Mindkét kategória első három helyezettje díjazásban részesül. Az egyes helyezések meg-
oszthatók. A pályamunkákat kizárólag elektronikus úton, e-mailen kérjük benyújtani. A 
képeket, illusztrációkat külön-külön kép fájlban kell elmenteni és csatolni, a szövegben 
csak az ábra helyét, címét kérjük feltüntetni. A szerkesztőség jogot formál arra, hogy 
mind a díjazott, mind a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szer-
zőikkel egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék. A pályázat beküldői a pályázaton 
való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük online közzétételéhez is a lap internetes 
felületén (http://www.valosagonline.hu).

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, levélcímét, e-mail-címét, tele-
fonszámát, valamint közzétételre szánt végzettségét/foglalkozását/titulusát, esetlegesen 
feltüntetni kívánt intézménye megnevezését! A pályázók cikkük beküldésével hozzájá-
rulnak ezen adataik pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.
A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni: valosagpalyazat@titnet.hu
A levél tárgyában tüntessék fel: „Valóság cikkpályázat” és a kategória nevét!
A pályázat beérkezéséről visszaigazoló e-mailt küldünk.
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. április 6.


