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A SPORT BÖLCSELETI SZEMLÉLETE

A mai modern életnek sok érdekes vonása van, de a sok közül talán
legjellegzetesebb a sport. Sokkal mélyebb gyökeret vert ez a jelen kul
turélet talajába, mint bármelyik más kulturtényező. Sokkal szélesebb te
rületet foglalt el, mint egy ország, vagy akár egy egész világrész. Európá
ban csakúgy, mint a földkerekség legeldugottabb sarkában ismerik, lel
kesednek érte, sőt a legszenvedélyesebben művelik.

Azonban bármily lázas, bármily tevékeny és pozitiv irányzatú legyen
is a mai élet, tagadhatatlan, hogy a lelkekbe mégis mind mélyebben bele
gyökerezik egy másik kultúrtényező is: a bölcselet! Felületes szemlelet
ben ugyan a fizikai ismeretek és a technikai tudás járnak élen, ami a
nagyatomfizikai felfedezések nyomán természetes is; de a mai emberben
mindjobban jelentkeznek azok a mélyebb igények, melyek magas hegyek
orrnáról, nemcsak a repülőgépek többezer méteres magasságából szeretik
nézni a föld képét, hanem a szellem csúcsának távlataiból is !

Az emberek mind jobban keresik magasabb és .végső principíumaiban,
összetevőiben, legvégső okaiban meglátni és felfogni a világot. - Fent
ről, a szellem madártávlatából akarja áttekinteni és szemlélni a minden
séget s annak egyes részeit: tudós is, átlagember is !

Így jut el korunk a bölcselet igényéhez ! Bele akarja foglalni isme
retvilágát a bölcseleti és világnézeti egység kereteibe.

Sport és bölcselet! ... Hogyan kerülnek egymás mellé? Mi köze van
a sportnak a bölcselethez ? Vagy megfordítva: Mit akar a bölcselet a sport
világában?

E kettő találkozása valóban meglepő ! De még jobban meglepő. hogy
a keresztény bölcselet és világnézet legnagyobb szelleme és irányítója,
Aquinói Szent Tamás műveiben is megtaláljuk a sportkérdésegész ből

cseléti elméletét és a keresztény világszemléletbe való beállítását! Szent
Tamás, ha nem is a mai terminológiával, mégis tárgyilag ismerte már a
sport kérdését és annak problémáit műveiben megoldani törekedett.

Az első kérdés, ami ennek kapcsán felvetődik az, hogy miként jutott
Szent Tamás asportkérdéshez ? Szent Tamás a Summa Theologica-ban,
főművében, tíz szerzőt idéz, de ezek közül csak egy az, akitől magát a
kérdést is, de meg annak egész elméletét is átvette, sez Aristoteles, aki
nek műveihez irt kommentárj ai ban a sportnak még a Summánál is bővebb

és tisztán bölcseleti szemléletét találjuk. Tehát a sportnak keresztény vi
lágnézeti feldolgozásához Szent Tamást éppen az antik sport bölcselete
vezette el.

. Vissza kell tehát mennünk egészen a sport klasszikus népéhez, a gö
rögökhöz s csakhamar rájövünk arra, hogy a sport bölcseleti szempontja
egészen etikai kérdés. De itt sem a filozófia az, mely előbb elméletileg
vetette fel a sport kérdését, hanem megfordítva, először az élet teremtette
meg a sport klasszikus szemléletét és ebből indult ki a bölcseleti szemlé
let, az etikai szempont. Először élték a sport etikáját s ebből született
meg később a bölcseleti elmélet.

Így jutunk el a kérdés alapjához, a sportetika. a sportbölcselet törté
nelmi szálaihoz. Először a sport történeti eredetét kell bölcseleti szempont
ból kibogozni, hogy rájőjjünk, miként jutottak el az ókor filozófusai a
gyakorlatból. az életből, a bölcselet elméletéhez.

* * *
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A sportetika történeti múltjának tanulmányozása igazolja, hogya'
sport nem kulturtermék; nem a civilizáció szülte, 'hanem már a primitív
népek, a műveltség kezdetén ismerték és 57..erették azt. A sport az emberi.
természetnek egyik veleszületett hajlama. Megtaláljuk azt valamennyi.
primitív néptörzsnél. éspedig mindenhol, az egész földkerekségen. Mégis
a sportból rendszert, bölcseleti világképet alkotni a görögöknek volt fenn
tartva. A görögök mozgékony élete, szomszédaikkal és távoli népekkel
való állandó érintkezése volt az alkalom, hogy eltanulják tőlük a sport'
különféle ágait, sőt kifejlesszék a sportot egységes feliogássá, egységes.
szellemben. A görög nép sportszellemének alapelve kezdettől fogva ez
volt: Szép testben szép lélek!

Am csakhamar más elméleti alapot is kerestek a sportnak, Horneros.
mindkét halhatatlan művében, az Ilias-ban és az Odyssea-ban már rész
leges leírását kapjuk az etikai alapon álló sportnak, mely a vallásos gon-
dolatokkal, sőt célkitűzésekkelkapcsolódott, Amikor Lykurgos Spártában,
Solon pedig Athénben törvénybe iktatják a testnevelést. az ifjúság rend-o
szeres sportolását, a sport már az egész görög nép vallásos életének külső

megnyilvánulásává fejlődött. A későbbi sport központja a gymnázion lett,
ahol különféle testmozgási gyakorlatok, játékok, versenyek, de egyben a'
szellemi és polltikai élet egyes megnyilvánulásai is hajlékot kaptak.

A görög sportnak későbbi fejlődése két irányban indult, a spártai
és az athéni irányban. A spártai sportnak - politikai helyzetüktől függő

en - egészen katonai jellege volt; Spárta erős katonákká akarta nevelni
az ifjakat. Az athéni sportnak inkább etikai színezete volt; a tökéletes és,
szép embertípus eszményét szolgálta. A szellem szépségét az ún. muzsai:
neveléssel, a szép test kifejlését pedig gimnasztikával akarták biztosítani.
Mindkettőnek etikai alapja adta meg a sportnak bölcseleti keretét. Arra
törekedtek, hogy, minden gyermekből kitűnő, kimagasló ember váljék. Ez
a lélektani alapja a sportversenyeknek is, mely a homerosi időktől kezdő

dően mind jellegzetesebb vonása lett a görög sportéletnek.
Ez az athéni, attikai sportideál nyomta rá bélyegét az egész későbbi

görög. sportéletre, de különösen a görög sport fénykorára, az olimpiai
versenyekre.

A sportversenyek tulajdonképpen nemzeti ünnepek voltak a görög nép
minden vallásos szerit helyén. A pelloponesosí Elis királyságban a görög
főistenségnek, Zeus-nak tiszteletére épült az a templomcsoport, mely az
egész görögség legfőbb szerithelye lett, s ahol Zeusnak, Pheidias múvész
kezéből kikerült, utolérhetetlen szépségű szobra állott. Ide zarándokoltak
minden ötödik évben a szétszórtan élő görög törzsek vallásos nemzeti
ünnepre, melynek legkiemelkedőbb pontja a sportverseny volt. A verse
nyek egyszerű babér- vagy tölgykoszorúja a legnagyobb dicsőség és meg
tiszteltetés jele volt, s a győztes hazájába visszatérve az istenség oltárára
helyezte azt.

Az olimpiai versenyeknek összefogó ereje és erősen vallásos jellege
adta meg a sport bölcseletének is jelleget. Ezt főleg a két legnagyobb
filozófus, Plátó és tanítványa Aristoteles dolgozta ki. Hogyan jutottak el
ők a sport bölcseletéhez ?

A görög filozófia Thalestől kezdődően abból indult ki, hogy az em
ber az őt környező világot megmagyarázza. A jón, az eleai, a pithagoreusi
és attikai bölcseleti iskolák egyaránt az anyagi világ magasabb bölcseleti
magyarázatát akarták nyújtani. Mikor a világ okainak magyarázatában
a vélemények különbőzősége és zavara egészen a szkepszis széléig juttatta
a görög bölcseletet, jelenik meg Sokrates, aki a külső világ szemléletétől

a belső felé tereli a figyelmet. Az ember belső világa valóságos mikrokoe--

578



mos, s ennek bölcseleti feltárása, magyarázata éppen olyan érdekes és
fontos, mint a külső világé. Az új szemleletnek lélektani és etikai vonatko
zásai indítják a végső összefogó és teljes filozófiai szemlelet megalkotására
Plátót, Sokrates tanítványát. Az ember etikai rendjében látja Plátó en
nek a legmagasabb principiumait és bölcseleti értékeit.

* * *
A sport Plátó szerint az emberi élet egyik legjelentősebb ténye, az

ember tökéletességének egyik legfontosabb eszköze, az állam életének
alapköve. Az állam a hármas emberi lélek szerint három társadalmi osz
tályra tagozódik Plátó szernléletében: 1. A vágyódó, a vegetatív lélek
szabj.a meg a dolgozó emberek osztályát, mely csak a létfenntartást és az
élvezeteket tartja az élet céljának. 2. De az irascibilis, a törekvő lélek ki
emeli az előbbi osztályból azokat, akik magasabb életcélokért küzdenek.
Ezek az állam védelmezői, katonái. - 3. Még magasabban állnak azok,
akiket az eszes lélek, vagyis a szellem vezet, s akik az, ideák szemlélete,
metafizikai tudásuk, valamint harmonikus életük által állnak a többiek
felett, s így válnak alkalmassá az állam ügyeinek intézésére, s a kormány
zásra. A két utóbbi társadalmi osztály tehát a tökéletes ember ideálját
valósítja meg.

A katonai, tehát államvédelmi osztály tagjai főleg rátermettségük
által válnak alkalmassá e tisztük betöltésére. E célra külön kell nevelni
őket, hogy lelkileg és testileg kimagasló, tökéletes emberek legyenek. A
lelki nevelést a múzsai, a testit pedig a gimnasztikai adja meg.

A múzsai nevelés alatt Plátó ,a zene által elérendő esztetikai neve
lést érti. Ezzel az ember nemcsak a hősök példáit, hanem a zene ritmu
sából és harmoniájából a lélek harmoníáját, vagyis a helyes erkölcsi éle
tet tanulja meg. Az erény ugyanis nem más, - tartja Plátó - mint rit
mus, szellemi harmónia. A katonai nevelés tehát a helyes beszédre, a
rendre, harmoniára, rítmusra irányul, s így alakítja a lelket erényessé. A
szellemi nevelés a szép lélek kialakítását célozza, de ez még nem elég:
szükséges a szép test kíalakítása is, s ez a gimnasztika, a sport által tör
ténik. Plátó erősen elitélia korabeli atlétákat, akik szélsőségesen a leg
nagyobb erő kifejtésére törekedtek, de egyébként henye életet éltek. Sze
rinte a sport célj.a a harmonikus test, mely a lélek harmoníájának és eré
nyességének van alárendelve és annak külső megjelenitője.A helyes sport
életet teháta bölcselet legmagasabb elvei adják meg!

Plátó élesen Bírálja bölcseleti szempontból a krétai felfogást, mely
szerint az állam élete állandó háborúskodás, amelynek megfelelően a
sportot kizárólag katonai céloknak kell alárendelni. Nem a háború, hanem
a béke az egyedek és az állam célja. Tehát béke a célja a sportnak is !

Az állam nem más, - mondja Plátó - mint nagy nevelőintézet,

melyben a bölcselet elvei ezerint kell egyént és társadalmat formálni, ne
velni. E nevelésnek az erényesség, vagyis a múzsai nevelés egyik oldala;
de a másik a testi nevelés, a sport, melynek szintén -a szellem szépségét,
harmóniáját kell szolgálnia, s nem megfordítva!

E kettős célt Plátó a muzsikával és a gímnasztíkával kapcsolja egybe.
A kettő teljes összhangja a táncban érvényesül, melyben a lélek ritmusa
találkozik a test ritmikus mozgásával. Ebben még az öröm is kifejezésre
jut, ami a mai értelemben vett sport fogalmának egyik alapvető, lénye
ges jegye. Maga a sport, a gimnasztika ebből az örömtől sugárzó játék
kedvből fakad.

Plató e felfogása egészen közel hozza őt a sport mai fogalmának és
.bölcseleti szemléletének értékeléséhez.

• * *
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Aristoteles, Plátó legnagyobb és legtehetségesebb tanítványa, még
mcsterénél is jobban kidomborítja, hogy a sport - vagyis ahogyan akkor
mondták, a gimnasztika ~ nemcsak egyszerű testgyakorlás, izmok és testi
erők Iejlesztése. hanem olyan erkölcsi erény, amelyben a játékszerű, a
lélek derűjéből fakadó jókedv lényeges elem. Ezt Aristoteles eutrapéliá
nak nevezt. Maga a szó udvariasságot, ügyességet jelent elsősorban, s
ezért Aristoteles latin interpretátorai eleinte nehezen értették, sőt fél
remagyarázták azt. Am Aristoteles az eutrapéliával olyan erkölcsi erényt
jelölt meg, mely az embert eléggé hajlékonnyá, ügyessé és [óhumorúvá
teszi. .

De még így sem elég világos az, amit Aristoteles mondani akai' a
sportról. Csakis akkor értjük meg őt teljesen, ha egész etikai felfogását
és annak kereteit vesszük tekintetbe, mely szerint az ember erkölcsi éle
tének minden tekintetben erényesnek kell lennie, nemcsak a nehéz mun
kákban, nemcsak a komoly feladatok teljesítésében, hanem apihenésben,
szórakozásban is. Nem szabad tehát túlfeszíteni mínden erőt, hanem néha
pihenést is közbe kell iktatni, hogy erőink megújuljanak és szellemünk
is felfrissüljön. Azt. az erényt, mely a pihenésben az arany középúton ha
lad, mely kellő mérsékletre tanít és testi-lelki felfrissülésünket eszközli,
nevezi Aristoteles eutrapéliá-nak.

Milyen cselekvés fakad ebből az erényből?

Aristoteles a semmitevést elitéli és nem tartja erénynek. Az eutra
péliából tehát semmi esetre sem lustálkodás fakad, mert nem kapcsol ki
teljesen a munkából; az eutrapélia szerepe abban áll, hogy elfoglaltságuri
kon változtassunk. Éppen ez az erény tanít meg arra, hogy harmonikusan
viselkedjünk pihenés közben is: tréfás, örömteli játékokkal, testmozgá
sokkal. Az ember ugyanis nem maradhat állandóan komoly. Időről-időre

szükségünk van megengedni a feszült húrokat, enyhíteni a komolyságori
és erőfeszítésen. hogy visszanyerjük az erőt a rendes munkához Bs el
foglaltsághoz. A gimnasztika, a sport játékos gyakorlása biztosítja ezt.

A tréfás öröm tehát,amelyről Aristoteles az eutrapélia erényével
kapcsolatban szól, a sportgyakorlatoknak azt a vidám, szellemes, örömteli
lendületét fejezi ki, mely testi-lelki felüdülést nyújt pihenés közben. A
játék fogalma eszerint beletartozik a gimnasztika kereteibe: éppen erre
mutat rá az is, hogy az olimpiai versenyeket "játékok"-nak nevezték. Az
eutrapélia tréfás jellege tehát nem nevetséget keltő szellemeskedésekben,
az ún. viccelésekben nyilvánul meg, hanem abban a vidám, derűs játékos
ságban, ami a sport lényegéhez tartozik.

Éppen ebből a jellegéből következik, hogy az eutrapélia két véglet
között mozog, állapítja meg Aristoteles: az egyik véglet abban az üres tré
fálkodásban merül ki, mely mindent nevetségessé tesz, a másik pedig ab
ban a komor nehézkességben, mely mosolyt, szellemi örömet nem fakaszt.

Azáltal, hogy Aristoteles ezt a játékos, derűs elemet isa sportgyakor
latok hozzátartozójának jelöli meg, egészen megközelíti a sport modern
fogalmát. Itt ismerünk rá arra, amit később Huizinga sarkított ki oly
élesen, mikor azt mondotta, hogy az embert nem homo sapíens-nek, ha
nem homo ludens-nek kellene nevezni.

A sportnak ezt az erkölcsi felfogását, fogalmát Aristoteles is, mint
mestere Plátó, beleállítj a a közösségi nevelés kereteibe. Négyféle nevelési
eszközt sorol fel: elsá a grammatika, s ez alatt az irodalmi ismereteket
érti, melyek az erkölcsi vérzeket nevelik; másodík a szépművészet, mely a
szépérzéket, teháta harmonia iránti fogékonyságot fejleszti; harmadík
a zene, mely a ritmus iránti érzéket és hajlamot erősíti és így még jobban

580·



előkészíti az erények kialakulását; s végül negyedik a sport, vagvís a gim
nasztika, mely az előbbieknek természetes kiegészítője.

A sportnak etikai nevelő értékétabban jelöli meg Aristoteles, hogy
az direkte, közvetlenül alakítja ki az élet harmoniáját, az erényességet.
A sport ugyanis harmonikus, ritmikus mozgásokból, testgyakorlatokból
áll, s így közvetlenül formálja, alakítja a szép testet. Márpedig görög fel
fogás szerint csak szép testben lakozhat szép lélek, hiszen ai erény-Té
nyege éppen ebben a harmonikus egységben, szépségben áll.

, Am a sportnak más értékes vonásai is vannak. Nemcsak a nevelés
eszköze, hanem az egészséget is biztosítja, mely - a test harmonikus mű

ködése lévén - a lélek tevékenységének is alapja. A sport tölti ki á sza
bad időt szépen és helyesen, a pihenéssel pedig az ember felfrissül a To~

vábbi munkára és kötele.sségteljesítésre, mely az életben az emberre vár.
A sport tehát szolgálja az egészséget, mely szintén harmónia, de a test
fizikai vonalán s ez az egészséges szellemi élet szükséges előfeltétele.

Ezért Aristoteles etikailag hibásnak, tehát bűnösnek mondja, hava
laki semmit sem sportol s így elveszíti azt a lendületes és mozgékony
magatartást, mely az egészséghez is,az erkölcsösséghez, vagyis az eré
nyekhez is szükséges, Ugyancsak etikai szempontból erkölcsileg rossznak
tartja a korabeli atléták életét is, mely viszont a sport, a gimnasztika cél
ját egyedül csak a nyers erő felfokozásában látja. A sport nem életcél,
nem munka, mert így elveszíti játékos, derűs jellegét, vagyis az eutra
péliát. Aristoteles éles szeme is észrevette azt a dekadenciát, amibe az ak
kori atléták túlzásai sodorták a görög sportéletet.

Ugyancsak ez az oka annak, hogy Aristoteles nem tartja helyesnek,
ha a gimnasztikát, tehát a sportot, katonai céloknak rendelik alá. Nem
azét erényes a sport, hogy ezzel háborúra készüljünk és nyers erőinket

fe1fokozzuk, hiszen a nyers erő egymagában nem is elég az ellenség le
győzésére. A történelem megtanít arra, - mutat rá Aristoteles - hogy
inkább az ügyesség, gyors és hajlékony harcmodor segítette győzelemre

a katonákat, nem pedig a nyers és brutális erő. A sport tehát inkább ezt
a hajlékonyságot, semmint a nyers erőkifejtést célozza. Az erény az arany
középútori halad, a harci erő is ezen az arany középúton vezet győzelemre.
Azért az állam nevelésében is inkább az erényekre, a hajlékony és gyors,
ügyes magatartásra kell a súlyt helyezni. A sport éppen ezt fejleszti ki az
ifjúságban.

Érdekes, hogy ezek a pedagógiai elvek vezették rá Arístotelest arra,
hogy a sport gyakorlásában két periodust különböztessen meg. Az elsőben

a könnyű gimnasztlkai gyakorlatokat tanulja meg az ifjúság, melyek az
izomerőt fejlesztik, a test 'rugékonyságát és ügyességet fokozzák. így vá
lik az ifjú szép testűvé, ruganyos, elasztikus izmú emberré. A' második
periódus, mely az előbbit követi, az ún. palestra-nevelés, már nem a tes
ti erők kibontakozására irányul, hanem inkább a szellemi, lelki erők ki
fejlődésére. E célból Aristoteles a versenyek beállítását sürgeti. A sport
versenyeken ugyanis az akaraterő fejlődik, kitartás, ügyesség, szellemi,
vagyis lelki hajlékonyság és más erények hajlamai erősödnek és fejlődnek

ki az ifjúban. S ezekre az erényes tulajdonságokra nemcsak sportversenye
ken, hanem az erkölcsös életben is nagy szükség van. Aristoteles tehát a
versenyt - főleg erkölcsi nevelés szempontjából - a sport elengedhetet
len kellékének tartja.

Érdekes megjegyezni még azt is, hogy Aristoteles igen tömör és szűk

szavú filozófus, aki ezeket a bölcseleti elveket is, melyek az akkori görög
sportéletre vonatkoztak, lapidáris rövidséggel fogalmazta meg. Nem is
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lehet azokat másként megérteni, csakis az akkori kornak és a sport akkori
fénykorának megvilágításában. Enélkül Aristoteles sportbölcseletét köny
nyen félreérthetni, vagy egyáltalán meg sem lehet teljesen érteni.

* * *
Éppen ezért oly érdekes, hogy tíz évszázaddal későbben a nagy

Aquinói Szent Tamás hogyan tudott annak mélyére hatolni, mert 
amint láttuk - Szent Tamás a sportot és a sportnak filozófiai vonatko
zásait éppen Aristotelestől tanulta; tőle vette át egész sportfilozófiáját is.

Szent Tamás a sportot - akárcsak Aristoteles - etikai szempont
ból értékeli. Természetesen az erkölcsi rend bölcseletét is sokkal mélyeb
ben ismeri és széjjelágazóbban részletezi, mint Aristoteles, s ennek .követ
keztében a sport bölcseletében is több új mondanivalója van. Szent Tamás
a sportot nemcsak erkölcsileg megengedettnek, hanem egyenesen erkölcsi
leg jónak tartja, nemcsak a sportoló szándékát tekintve, hanem tárgyánál
fogva is. Az az élvezet, derűs jókedv ugyanis, ami a sport lényegéhez tar
tozik, erkölcsileg helyes és jó, hiszen testi-lelki felfrissüléssel, erőink re
generációjával jár együtt. A szellemi és testi munka közben szükséges ez
a felfrissülés, tehát szükséges jóa sport is, mert ez nemcsak szellemi
üdülést jelent, hanem egyben testi erőink felfokozását is. Szent Tamás a
sport bölcseleti értékelésében Aristotelesnél is jobban kídemborítja a test
és lélek kölcsönös viszonyát, harmonikus egységét, amit a sport gyakor
lásával ápolni és fenntartani erkölcsi kötelességünk.

Azonban az erkölcsi megítélésnél nem elég, hogy valamely cselekedet
tárgyHag jó legyen, szükséges hozzá a szándék helyessége is. Szent Tamás
itt arra gondol, hogyasportolásban helyes szándék vezessen. Ha valaki
például a vívósportotabból a szándékból gyakorolná, hogy másvalakit
párbajban leszúrhasson, akkon e szándék az egyébként erkölcsileg jó
sportgyakorlatot máris helytelenné, rosszá tenné.

Ugyancsak szükséges Szent Tamás szerint a cselekedetek erkölcsi ér
tékeléséhez, hogya mellékkörülmények is jók legyenek. A sportnál is
hely, idő, módés az összes mellékkörülmények helyessége szükséges, hogy
a sportolás erkölcsileg jó és értékes legyen. Mindezek a sport gyakor-lá
sának, mint emberi cselekedetnek erkölcsi megítéléséből folynak. Szent
Tamás tanítása e tekintetben sokkal teljesebb és mélyebb bepillantást en
ged a sport filozófiai, s főleg etikai meglátásába, mint Aristotelesé, akitől

a sport bölcseleti értékelésének gongolatát átvette.
A sportot egyébként ő a mértékletesség sarkalatos erényéhez soroz

za,amennyiben a helyes középútra tanít meg: a komoly munka és a pi
henés között. A mértékletesség erényére vezethető vissza ugyanis többek
között a szerénység is, mely lehet belső, s akkor alázatosságnak nevez
zük, de lehet külső is, amilyen 1. a sport és a játék, ha cselekedetekre,
magatartásra, vagy pedig 2.a jóízlés, ha a ruházkodásra vonatkozik.

A sport tehát Szent Tamás szerint külső szerénység. önfegyelem,
mellyel testmozgásban, játékban kellő mértéket tudunk tartani. A sport
kétségtelenül erkölcsi erény, mert benne az ember a testmozgásokat az
ész előírásai szerint hajtja végre. Valóban a sportnak is ésszerűnek kell
lennie, meg kell felelnie a személynek, a kornak, nemnek, vagyis annak,
aki azt gyakorolja; de meg kell felelnie a helyi viszonyoknak és az illen-
dőség többi szabályainak is. .

A' sport játékszerűsége Szent Tamásnál, miként Aristotelesnél is, a
sport egyik legjellegzetesebb vonása és tulajdonsága s éppen ezért a sport
bölcseleti értékelésének egyik legfontosabbmozzanata. Azonban Szent Ta
más sokkal jobban kisarkítja, hogy az embernek mennyire szüksége van

582



a felüdülésre, s mily komoly erkölcsi igényt elégít ki a sport e szem-
pontból. .

Szent Tamás érdekes példával mutatja be, hogy a testi-lelki felüdülés
az erényhez tartozó elem és éppen ezért a sport gyakorlásából ki nem
zárható. A Collationes 'Patrum-ból (coll. 24. o. 21.) idézi azt az esetet, mí
kor Szent János evangelista egy alkalommal tanítványaival játszott. Né
melyek ekkor érkezvén oda látták ezt és igen megbotránkoztak rajta. Er
re Szent János az illetőt felszólította, hogy feszítse meg ijját. "Tudnád-e
ijjadat állandóan így feszítve tartani 1" - kérdé tőle. "Nem, - felelte
az ifjú - mert akkor az íj megszakadna l" ... "Ugyanígy megszakadna
az ember is, - felelte Szerit János - ha állandóan megfeszítenéerejét és
sohasem engednészabadabbra !" - ~ppen e példa mutatja, hogy Szent
Tamás a sportról mily helyes fogalmat alkotott és annak mily tökéletes
bölcseleti értékelését nyujtotta. (V. ö. Sum. Theol. II-II. qu, 168. a. 2.)

Még egy igen értékes vonást kell itt megemlíteni Szent Tamás sport
filozófiájáról. Már Aristoteles kiemelte, hogy a sport két véglet között a
középen mozog s ezért erény. E két végletet Szent Tamás még alaposabban
kivizsgálja és sokkal pontosabban s élesebben jelöli meg, hogy miben áll
a két pólus, .ami között az etikailag helyes sport mozog.

Az egyik véglet - mondja - az, amikor valaki túlságba viszi a spor
tot, vagyis a mai kifejezés szerint sportőrületbe esik. Ez abban áll, hogy
az ember nem az ész helyes szabályai szerint gyakorolja a sportot, ha
nem abban helyes mértéket tartani sportszenvedélybőlkifolyólag nem tud.

A másik véglet, - mondj.a Szent Tamás - a sportiszony, mikor va
laki teljesen elhúzódik a sporttól és semmiféle sportot nem gyakorol. Ez
is véglet, ez is vétkes, mert az ész előírását, mely a testi-lelki erők fel
frissítését, a helyes pihenést kötelezővé teszi, elhanyagolja. Aki sport
iszonyban szenved, állandóan, hajlamezerűen elfordul minden derűtől,

minden pihenéstől. minden tréfától és örömtől, ami a sporttal jár. Nem
-csak azzal hibázik, hogy maga nem sportol, hanem azzal LS, hogy másokat
is könnyen visszatart tőle, vagy a sportolás ellen nyilatkozik, hangulatot
ront, sőt egyenesen akadályokat gördít a sport gyakorlása elé. Látjuk te
hát, hogy Szent Tamás még szélesebben fogja azt a skálát, melyet, nagy
vonalakban már Aristoteles is megrajzolt,

* * *

Visszatekintve a sport és bölcselet múltjába, azt az érdekes jelensé
get állapíthatjuk meg, hogya 'Sport bölcseleti értékelése és beállítottsága
milyen mély meglátásokra vezette már a régi görög nagynevű filozófu
sokat is, akik a görög sport fénykorában a korszellem hatása alatt szem
lélték és meglátták a sport bölcseleti vonatkozásait és értékeit. Még ér
dekesebb, hogy a középkor legnagyobb szelleme, bőlcselője. Szent Tamás
akkor is értékelni tudta a sportot és annak bölcseleti elméletét, megbe
csülését és szépségét, amikor korának sportélete holtponton állt, minden
esetre sokkal mélyebben, mínt a klasszikus ókor delelőjén.

Ma, amikor a modern idők a régi klasszikus sportéletet felelevenítet
ték, sőt még a réginél is szebb virágzásba szökkentették, s magasabb színt
re emelték, szinte meglepődve látjuk és jóleső örömmel állapítjuk meg,
hogy a sport és bölcselet ma is ugyanolyan szép fényben ragyog, mint
közös bölcsőjük, Hellas derűs ege alatt!

E ragyogásnak fényét nem utolsó fokban éppen attól nyerte, hogy a
bölcselet a sportot, annak benső értékét és az élettel való kapcsolatát ak
kor is, később is értékelni, megbecsülni, sőt megemelni tudta!

Megemelni, erősíteni, nemesíteni tudja ma is !
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