
NIKOLAUS NISSIOTlS

VALLÁS ÉS OLIMPIZMUS*
Jelenlegi tárgyunk a sport és a vallás tágabb témakörének egyik részét ké

pezi. Megkülönböztetett érdeklődésre tarthat mégis számot, mível az olímplzmua
a sport csúcsát, legfelső fokát jelenti míndennapí életünk színterén, Tárgyunk
ugyanakkor a vallást érintő kutatások és magvitatások számára is rendkívül
fontossá válik, hiszen az "olimpizmus" elnevezéssel, ahogy' minden "izmus" kép
zővel ellátott elnevezéssel történni szokott, a sport gyakorlata, a sport általában
ideológiává válik, vagyis az egész élet olyan értelmezési lehetőségévé. melyet
gyakorlati megvalósulásukban gyökerező szellemi elvek és értékek szerint végzünk
el (jelen esetben azokkal, akik hisznek az "olimpizmus"-ban). "Hitünknek" pedig
összefüggésekre nyitott szemléletet kell eredményeznie. mely a tisztánlátást és
pontos körülhatárolast egyaránt igényli.

Ebben a rövid tanulmányban nem lehet célunk, hogy valamilyen szemléletet
a többivel szemben védelmünkbe vegyünk. Használhatatlanul abszolutizáló okos
kodásból vagy ellenőrizetlen túlzásokból erednek az ilyen kizáró törekvések, s a
sport ügyéhez méltó elméleti megfontolásoknak alig használnak valamit is, nem
különben a kettő közötti együttműködés megkívánt f,ejlődésének, közös alapjaik.
azaz az élet értékének és a nemes versengés magasabb szemleletének a béke és a
aépek köztí testvériség megerősítésében.

Mindazonáltal a kérdés sajátos jelleget nyer az alábbi oko k következménye
képp:

1. Az olimpiai eszme legkiválóbb képviselői elragadtatott szavakat hallattak vagy
írtak, főleg az olimpiai játékok újjáalakításának első időszakában (azaz akkor,
amikor a gyakorlatban nem éltek vissza még ezzel az eszmével), például nyet:
"az olimpiai eszme - vallás templommal, dogmával, kultusszal ... és mindenek
előtt vallásos érzülettel". S később, hasonlóképpen: "a vallásos 'sportoló eszméje,
a religio athletae lassim szívárog bele a sportolók tudatába, de vannak, akik
komolyan elfogadják". (l)
2. Az olimpiai eszme olyan tekintélyes és rendkívül megnyerő egységesítő szelle
mi erőként jelenik meg pusztán vallásos dimenzióiban egy vallásilag széttagolt
világban, hogy annak valamennyi részleges értéké! képes szentesíteni és meg
valósítani. Ilyen értelemben kell fogadnunk az olímpízmus másik kiváló jelenkori
szolgálójának szavait: "Az olimpiai mozgalom, a 20. század egyetemes erejű

vallása a világ valamennyi vallásának alapelvén nyugszik. E rnodern, tetterős,

dinamikus vallás az ifjúsághoz szól, és mí, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az ő ta-
nítványai vagyunk". (2) .

a. A nemzetközi gondolkodás és a világi jelleg, mely századunkat kiváltképp jel
lemzi, az egyre erősödő szekularizációval karöltve, légüres teret hozott létre, s ezt
a dogmatizmus - metafizikai válaszként - könnyedén hatalmába vette. A mai
világ mindenáron egyetemes testvériséget kíván, de olyan világban élünk, mely
ből Isten rnint legfelsőbb szellemi hatalom fokozatosan kíszorul, sőt, a terjesz
kedő technikai fejlődés, a technokrata ideológiák és abszolúttá váló gazdasági
rendszerek nyomása alatt mind jobban és jobban kiszorul, vagy a modern em
ber igényeinek megfelelően kénytelen kíszorulní. A vallás fölösleges dísz marad,
mert vagy elég érett az ember, hogy irányítsa önmagát, vagy uzsora az élet, s a
halál annak bukása, aki létrehívta. Ezek után az "olimpizmus" sokak számára
vágyott pótlék, melyet könnyen elérhetnek és kellemesen élvezhetnek a régi,
meghaladott és szétdarabolódott vallásokhoz képest, s így önmaga míndenek
fölötti val1ásként helyettesíti a többieket.

4. Az olimpiai játékok megnyitói során bizonyos "szertartások", az olimpiai láng
megjelenése ebben a miszticizrnustól áthatott közegben, a láng föllobbanásakor
mélyen átérzett érzelmek, vagy még előbb, a lángnak a stadionba való érkezése
- hajdani vallásos érzelmeket pótolnak és a tömegnek valóban erőteljes vallásos

• Nlkolaus Nissiotis: Olympísme et Religion, AOI 16. sessíon, Athénes, 1977. 62-74,

381



élményt sugallnak Ebben a valamilyen vallásos természetű felsőbb hatalomtól
.uralt közegben látta a halhatatlan antik szellem transzcendens írányultságát Sa
maras, görög költő, és neki tulajdonítja, hogy a szép, a nagy és az igaz Atyját
(mely az antikvitás számára a szellemi teremtés isteni tríptíchonát jelentette)
mint az univerzum gazdáját fölismerte.. Az olimpiai játékok nemes versenyel
során is az ő jelenléte nyilvánul meg világosan, főként pedig "a futásban, a
bajvívásban és a Iándzsavetésben", Bizonyosan méltó és' szép allegórlát teremt
ezzel a költő, ám egyben az Isten' nélküli világ elleplezett vagy elfojtott vallás
utáni keresését is kifejezi, és megoldását valláspótlékként élteti.

Korunknak ilyen ártatlan, elragadtatott lelkesedése vagy elszunnyadt vallá
sosságának tudattalan helyettesítése az olimpizmus könnyű és hasznos ideológiá
jának közvetítő szerepe által, a vallások vagy azokat képviselő egyházi intézmé
nyek nyílt vagy rejtett ellenkezését válthatja ki. Ellenérzésük ilyenkor a sport
Egészével szemben is megnyllvánulhat, hiszen joggal vélhetik. hogy az olimpiai
eszme Istenitése mögött a test kultuszának ístenítése húzódik meg. (3) Következ
tetésképp, ez aztán csak megnöveli az egyházi vezetők és egynéhány, a konzerva
tívizmus, sőt a fanatízmus vonzáskörében élő ember erőtartalékait a szépséges
és tiszta olimpiai eszme ellenében, s ennek következtében a vallás nem fog
hozzájárulni a tőle várható mértékben a sport, s legmagasabb megnyilvánulási
formájának, az olimpiai játékoknak a fejlődéséhez.

Erre a kölcsönös együttműködésre való tekintettel először a sport és a vallás
közöttí összefüggések általános kérdéseit vizsgálom, majd - nézőpontomnak meg
felelően - elsősorban a keresztény hit (s ebből következőleg a többi vallás)
lehető hozzájárulását az olimpiai eszme kifejezéséhez.

Sport és vallás kapcsolata

Történelmi kútfők világosan bizonyítják, hogy sport és vallás a legrégibb
időktől fogva szoros összefüggésben állt egymással. Ez a kapocs még erősebb az
ókor természeti vallásaiban. Ezek a vallások a testi nevelést a kultusz legerőtel

jesebb kifejezésének tekíntették, rnivel a testi mozgás és a versenyteljesítmény
mély belső viszonyt mutatott a teremtett anyagi világgal és az istenséggel. (4)
A totemista és animista vallásokban, továbbá majdrninden mágikus vallásban
ezért lehetett a tánc is kezdettől fogva a vallási kultusz egyik formája. (5) A
régi görögök világában (akik majd klasszikus időszakukban a racionális filozó
fiával transzcendálják a vallás és az általában vett testi mozgás azonosságát)
ugyanúgy alapvető szerepet töltött be a vallási tényező, kivált az olimpiai játé
kok esetében. E játékokhoz stadionek és templomok éppúgy tartoztak, a sporttelje
sítményeket pedig megkettőzte az istenek iránti tisztelet tudata. Joggal állapít
hatták meg többen is, hogy "az olimpiai játékok létezését a Hérakleitosz-Déméter
és Pelopsz-e-Hippodameia isteni párosok számára fölajánlott tiszteletnek köszön
heti". (6) Olümpia, Delphoi, Epidaurusz szent helyek, s a sport legkiemelkedőbb

megnyilvánulási formájaként az olimpiai mozgalom azolümpiai Zeusz kultuszá
ban természetesen részt vállal. E kapcsolat mögött az -istenített természet bújik
meg, melyben az emberi test kitüntetett helyen részesül. Apollőn gyönyörű temp
loma az ephébosz-atléta ápolt testét legkiválóbb elemként őrzi. A két ele
mentum szétválaszthatatlanul egy.

A klasszikus ~ilozófia kezdi el aztán rombolni ezt a kapcsolatot, megtámadva
Istennek ezt a terrnészetlényegű szemléletét. melyet túlzottan materiálisnak vagy
emberarcúnak tart. De mindezen tények és Platónnak az emberi testet a Logosz
szal és az értelemmel szembeni alábecslésének ellenére (a test itt puszta jel, a
lélek börtöne) a kapcsolat mégsem szűnt meg. ~ klasszikus filozófia ugyanis,
Arisztotelésszel az élén, aki a lelket a test formáló mínőségének tartotta, inkább
arra törekedett, hogy kapcsolatukat megvilágítsa. rnintsem hogy szétszakítsa.
Jóllehet a szellemnek alá van vetve a test, mégis nemes és nélkülözhetetlen része

.a szenemi életnek, malynek értéke, Arisztotelész szerint, a testi egészségtől, a fizi-
kai jóléttől függ. A Filozófia, az Akadémia és a Gümnaszion együtt kell hogy
működjék. A klasszikus kor tehát tudatosan ellenőrzött megkülönböztetést von a
filozófiai segítségével a Vallás és a Sport közé, és elkerüli mitologikus egybemosá
sukat, melyet a többi régi nép esetében érzékeltünk. Ennek az egybemosásnak
legszembeszökőbb példáját figyelhetjük meg Mexikóváros embertani múzeumá
ban, mely az egyik legtermészetíbb vallásnak, a mexikói aztéknak múltjáról tu-
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dósít. Talán a legrégibb labdajáték-ábrázolást látjuk itt. Ha e vallás tanulmá
nyozásába mélyedunk, észrevesszük, hogy a játék befejeztével a győztes csapat
-áldozatul ajánlja föl legjobb [átékosát, olyan áldozat következik tehát. mely e
vallás kultuszában a legdöntőbb pillanatnak számított. A játék itt a kultusz fő-fő

pillanatának bevezető, rituális szertartása, s ahhoz elválaszthatatlanul kapcso
lódik. (7)

A testi mozgás és nevelés valamint a vallásos önkívület közti kapcsolat a
keleti misztikus vallások szakrális táncaiban és - néhány esetben - szexuálís
jeleneteiben éppúgy megnyilatkozik. Az ókori hindu művészet harmonikusan ér
zékelteti ezt az együvétartozást. Fölszíni, hédonisztikus jellegétől .megtísztítva",
ez a Viszony még tökéletesebben van meg a brahman-buddhista gyakorlatokban
és a zen rnísztíkus tapasztalatában. Test, mozdulat, rnozgás eszközül szolgál, hogy
közvetlen hatást gyakoroljon a vallási tapasztalatra és fölemelkedésre. A kettő

úgy tartozik egybe, mint ugyanannak az éremnek két oldala. Szekularizált, ám
ugyanakkor természetfölöttire éhes korunkban csupán a jóga maradt meg szá
munkra a vallásos elmélyedésnek és gyakorlatnak e régi gazdag párosából.

Minden történeti vallás arról tanúskodik tehát, hogy kapcsolata a mozgással
és testedzésset szeros volt, és ebből következőleg, az volt a sporttal és a tel
jesítménnyel is. A sportnak valójában csak úgy van értelme, ha a lehető leg
jobb teljesítmény elérése hajtja. A sportolás folyamán testünk a lehetséges és
a lehetségesen túli között elhelyezkedő sávba érkezik. A rekord folytonos erő

feszítés a határok meghaladására és a lehetetlen meghódítására. Ami a test
lehetőségének és 'erőtelenségének szempontjából meghaladás. az az ember tettre
készségének és akaratának szcrnpontjábóí elérendő tárgy. Az atlétaban tudattalan.
konkrét tárgy nélküli vallásos irányultság, Isten él, olyan abszolútum, kit az
ember tudattatanul keres az itteni valóság határán túlra való vágyakozása köz
ben. Ezzel azt akarom mondani, hogy vallás és sport közott van közös találko
zási pont, a teljesítmény-eszmény, a jobb és magasabb rendű élet elérésének foly
tonosan meg-megújuló valósága. Ez a teljesítmény-eszmény hordozza magában
közős sajátságként azt a legmélyebb értelemben fölfogott játékot, mely egy má
sik, jobb, és magasabb rendű világnak életmódja és újjáteremtő tapasztalata. (8)

Hasonlóképpen, az erkölcsi emelkedettségre, a tisztaságra és főként a szerit
ségre való vágy párhuzamos jelensége a rekordkeresés. Teljesítőképességünk sza
kadatlan harca, erőkifejtése mennél magasabb szint elérésére. Minden val
lást ez vezérel, de a kereszténységet különösképpen. A Szeritírásban Pál apostol
állandóan párhuzamot von az erkölcsi küzdelern és a stadionban futó atléták
küzdelme között, az üdvözülés és a győztes atléta koszorúja között (1 Kor 9, 25;
Gal 2, 2; Fil 2, 16). Bizonyára allegóriával, hasonlattal is találkozunk itt, rnin
denesetre olyannal, mely mélyebb dologhoz kapcsolódik, s kapcsolódott az ókori
civihzációk és vallások sportéletében. A Szeritírásnak ez az allegorikus kifejezése
arra mutat, hogy a kereszténységben és a többi mai monoteísta vallásban, me
lyek a személyes Isten történelmi kinyílatkcztatásán alapszanak, a vallásnak és
a sportnak az eddigiektől eltérő formáj ához érkeztünk, s ezt a magam részéről

..a megkülönböztetés és az építő együttműködés kapcsolatának" nevezném.

Vallás és sport megkülönböztetése és együttműködése

Éles megkülönböztetést hoztak sporttal való kapcsolatukban azok a vallások,
melyek Isten - személyes lsten - kinyílatkoztatásán alapszanak, és az ember
hez a megtestesülés (kereszténység), a Törvény (judaizmus), a Próféta közvetí
tésével. a prófécia típusában megformázott igazsággal Jiszlám) közelednek. hitü
ket meg gondosan őrzött szent szövegekben látják (mint az előbbi három, s a
modern - hindu, kínai, japán - keleti vallás). Nem vallásuk vagy vallási el ó
Itéleteik. hanem tiszta hitük formájában ezek a vallások végleges győzelmet

arattak a nyílt vagy rejtett pogány törekvéseken és mindazon elképzelésen, hogy
Istent pusztán emberi tettekkel és emelkedett érzelmekkel azonosítsák. Minden
teljes értékűnek hitt emberi tevékenység viszonylagossá válik a személyes Isten
nek történeti, a történelemben emberi formát, öltő megjelenése előtt (mint a ke
reszténység vallja) vagy egy konkrét erkölcsi tanítás előtt (ahogya többi mono
teista vallás esetében látjuk), mert ez Isten világosan körvonalazott akaratát
fejezi ki.
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Ez a hit tehát meglehetősen világos megkülönböztetést sugall Vallás és Sport
között, és határokat von kettejük közé. Azt tapasztaljuk, hogy bizonyos idősza

kában a keresztény kinyilatkoztatás távolságot, sót, ellentétet feszített közébük,
ugyanúgy, ahogya klasszikus müvészettel és filozófiával is tette. Am ezt ne fog
juk föl ellenségeskedésnek vagy valódi ellentétnek. hanem tartsuk egyszerűen

kapcsolatukat helyesen elhelyezni kívánó erőfeszítésnek, mely megpróbálta elke
rülni, hogy abszolút jelleget kölcsönözzenek emberi cselekedetnek az egy és igaz
lsten előtt, Aki előtt minden viszonylagos lehet csupán. A történelem tanúsága
szerínt a' kereszténység bizonyos pillanatokban szembe került a klasszikus mű

vészettel, filozófiával és sporttal. Valójában csakis az történt, hogy minden élet
tényt a "megkülönböztetésnek" újabb viszonyába állítottak és nem azonosítottak
isteni jelenléttel és tettel. Míután ez végbement. maga a kereszténység ítélt fon
tasnak rninden emberi cselekedetet és adott mélyebb, tisztább és gazdagabb tar
talmat nekik, mint bizonnyal emben tetteknek. de olyanoknak, melyek ösztön
zést a Történelemben megjelent lsten személyes felsőbbségéből nyertek.

Ez a magyarázata, hogy bizonyos időszakokban ellentétet tapasztalunk a te
remtés anyagi valóságának és az emberi testnek a kapcsolatában, hiszen ezek a
pogánykodás és mágia valamennyi formájának alapjait képezik. De a követke
zőkben az lsten teremtette természetet a Szeritírásban a legnagyobb megszentelő

dés éri, egészen addig Iokozva a képet, hogy a természet együtt szenved az em
berrel és újjáteremtett létezőként együtt is fog vele megváltást nyerni (Róm
8, 17-21). A testnek még nagyobb értéke lesz azzal, hogya "Szentlélek templo
mává" válik (1 Kor 6, 19), ezért "dicsőítsétek Istent testetekben" (6, 20). Végső
következtetésül pedig az ember "az élő Isten Temploma" és "nincs egyezség Is
ten temploma és a bálványoké között" (2 Kor 6, 16).

Ennek megfelelően a test nem hitvány szerszám, használatra és visszaélésre
szolgáló tárgy többé, mint a dualista filozófiákban és a pogányságban, a mágiá
ban és a természeti vallásban. A keresztény vallás azt a meglepő gondolatot
fogja elterjeszteni. hogy nem csupán "van" testetek, hanem, hogy mínt emberek,
testi lények vagytok. Anyagi valóságunk elválaszthatatlan szellemi valóságunktól.
Az ember testi-lelki (pszichoszomatikus) entitás, Szétválaszthatatlan egység. Az
anyag nem Istent helyettesítő bálvány, hanem nagy jelentőséget nyer, hiszen Isten

\ maga vált testté (sómává).* Az anyagi test és az anyag teremtése ily módon emel
kedettebb színtre kerül. Az isteni megtestesül és beláthatatlan jelentőséggel van
a sport számára. Az atléta teste tiszta, szent. Apolní, becsülni kell, és dicsérni
általa Istent, hiszen Ö is ezt a formát vette fel. A sport a maga általánosságá
ban renddé válik most, és nem kultusszá, kötelesség lesz és nem önmagában álló
abszolút érték,

Azért hangsúlyozem mindezt, hogy korunk három túlzásának mondjak ellen.
Mindenekelőtt a test ístenítésének, mely a sportnak, mínt önmagában is megálló
célnak abszolút elfogadását eredményezheti, új vallást a' mai, Istentől eltávolo
dott világban. Másodszor, a sporttal szembeni ellenérzésnek. mely egynémely
fanatikus, bigott ember sajátja, olyanoké. akik a kereszténység igazi jelentését
nem tették magukévá, nem értették meg azt a finom megkülönböztetést, melyet
az elhozott, hogy vele sport és vallás kedvezőbb együttműködését biztosítsa. Har
madszor - és legfőképpen - a sport újdonsült fölfogása ellen harcolok; gépiesí
tett, technokratízált karunk hozadéka ez. A sportnak azt a gépies szemléletét
értem rajta" mely egyesegyedül a rekordok hajhászására van tekintettel, mínden
jogos és jogtalan eszköz latbavetésével. Az atléta nem ér többet neki, mint a
gép. Szellem és test kapcsolatának, a test lsten templomaként való fölfogásának
helyébe, melyben Isten lakozik és jár (1 Kor 6, 16), manapság technologikus ko
runk gépihez hasonló "produktív" test-fölfogása: lépett. A sport kizárólag telje-

*A szerzö itt ógörög elnevezések Szentírás-beli alakjait használja. ,Eszerint az ember "rom·
landó teste" (sarx) a magyar "hús" szónak, romolhatatlan, "szellemi teste" (sórna) pe
dig "test" szavunknak felelne meg. (VÖ: 1 Kor 15,44-46). Ehelyett - elég megkül önböz
tetlenüj - mtndíg a "test"·et használjuk. Ugyanúgy nem képes nyelvünk a pneuma és a
psyché következetes szérváíasztására. Az előbbi ugyanis isteni lelket (például a Szentlélek),
voltaképpen "szellemet" jelöl, mellyel vallási, erkölcsi parancsolatokat fogunk föl, az utóbbi
pedig egyszerűen a biológiai érzékelést, észlelést jelenti. (A forditó megjegyzése.)
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sítmény és rekordok elérése. Az atléta olyan szenzomotorikus rendszer, aki szelle
met-testet akibernetikával, a metabolizmussal és a teljesen mechanikus gyakorlati
működtetés alkalmazott orvostudományával helyettesít. (9)

A vallás, s a keresztény vallás különösképpen harcolni fog e három tévös
vény, azaz a sport és a test abszolutizálása, istenítése, ellenhatásként jelentkező

fanatikus elutasítása, s a sport mechanikus fölfogása ellen, és minden eszközzel
védelmébe veszi a testi nevelést mint egy emelkedettebb erkölcsre szólító köte
lességet, nemes versengést, valamint a teljesítményt mínt a társadalmi érintke
zés fokmérőjét, egészséges együttélését. Ekképp a kezdetben ellentétként fölmerülő

megkülönböztetés erkölcsi renddé szerveződik az egészséges sportolás érdekében
és mlndeníajta túlzás ellenében. így ad étoszt a vallás a sportnak, szellemi és
erkölcsíe kötelezettséggel egyetemben, melyet az atléta Isten által egyedivé nyil
vánított teste iránt, és a többiek, a versenytársak iránt érez. A vallás kizárja
a test illetéktelen használatát csakúgy, mínt a többi atlétával szembeni jogtalan
versengést, így például a sportnak az üzlet és a nacionalista propaganda szolgá
latába való állítását.

Szei-etnék rámutatni arra, hogya keresztény vallás, és minden,· ma is létező

vallás általában, nem vette elég komolyan, hogya jelenlegi emberiség e lényegi kér
désének megoldásához hozzásegítsen. Ehhez különösen a Megtestesülés vallása
járulhat pozitív jellegű. új fölfogással hozzá, miután világosan megvonta vallás
nak és sportnak határát. Hadd jegyezzem meg, hogy a kereszténység felelőssége

itt meglehetősen nagy, mint ahogy a gazdasági életben is felelős-társ az iparosí
tás, a technikai civilizáció, a termelői és fogyasztói társadalom fejlesztéséért, mely
a konkurrenciára és a gépi termelésre alapozódik, (ezek bizonyos pontig a f'€jlő

désnek jótékony jelei is lehetnek), ugyanígy felelős bizonyos mértékben a bajnok
ságokon megszerzett első helyezéseknek a versenyszellemből következő fede
zetéért. Míndennek valahogy úgy kellene megvalósulnia. hogy eközben a keresz
ténység állandóan figyelmeztet ez erőfeszítések határaira, arra, hogy egyikük sem
yálhat önmagában álló céllá, abszolútummá, mintegy új vallássá. különösen a
sport nem.

A sport valóságos céljától térne el ez esetben, s a cél: az igaz, s testileg-lel
kileg egészséges ember megteremtése. aki az emberi nemzetség tagjaként nemzeti
és faji korlátai fölé emelkedve míndenkít egy nagy családban egyesít. Ez vezet el
bennünket utolsó fejezetünkhöz. (10)

A vallás részvétele az igazi olimpiai mozgalomban

Miután a vallást a sporttól világosan megkülönböztettük és az ebből a meg
különböztetésből származó helyes magatartást a vallás és a testi kultúra kapcso
latában megvtzsgáítuk, újra visszatérhetünk a Vallás és az Olímpizmus kérdé
séhez, Meg kell értenünk kűlönbségüket éppúgy, mint szoros kapcsolatukat egy
némely kérdésben. Az olimpiai játékok látszatra vallásos szertartásai ellenére is
el kell jutnunk a fölismerésig. hogy az olimpizmus bizonyos értelemben ideológia
és nem vallás. Elsősorban bizonyos ideológiai magatartást sugall, az élet fejlett
ségi fokától Iűggően, Hogy ezt a tényt kicsit tobban megvilágítsuk, elengedhetet
lenül szükséges - ám ugyanakkor szerfölött nehéz is .;...., hogy korunk vallásos
ságáról meghatározást nyújtsunk. Azt a meghatározást tesszük magunkévá, mely
szerint a vallás hit a természetfölötti. személyes vagy személytelen transzcendens
erőben, akitől függ, vagy magyarázatát kapja a Világ teremtése és célja, Akt
az embernek mint az egész emberiség egyetlen képviselőjének erkölcsi útmutatást
szolgáltat, és az életet legfőbb javunkként szeriteli meg.

Ez az általános meghatározás a Vallás és Olimpizmus szétválasztását tekintve
meggyőző, különösen első felében, a természetfölötti erő hitében, a világ kezde
tének és mibenlétének magyarázatában, hiszen ez teljesen hiányzik az olírnpiz
musból. Mindennek dacára, a meghatározás második felével és az olimpiai eszme
alapjaival való összefüggésben, mely utóbbit szintén személyes és személytelen
erő éltet, bizonyos tartományaiban az olimpizmusösztönözhet erkölcsös magavise
letre (egyetemes testvériség) és eszkőzeivel (a sport bizonyos Iajtáival) Vallást
helyettesítőjeként léphet föl azok számára, akik kívánják egy belső, transzcendens
tapasztalat kialakulásának szempontjából. Abszolúttá fejlődő egyéb életértékekre
éppúgy érvényes ez (az abszolút politikai ideológia, a politikai-társadalmi utópia,
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a pánszexualitás, a szcíentízmus). De mindezt a pillanatnyí lelkesülés túlzásának
kell elkönyvelnünk az olímpizmuson belül. Az olimpízmus gyakodatában inkább
rejtett vallásos elemekről beszélhetünk, mintsem újabb vallásról.

Itt azonban nagyon résen kell lennünk. Anélkül, hogy a vallást egyik lehet
séges továbbélésével szemben védelmünkbe vennénk, vagy felsőbbrendüségét az
ideológiákkal szemben (ez a törekvés 'a kereszténység esetében a farizeizmus nevét
érdemélné ki), el kell kerülnünk mindenáron az olímpízmusnak vallásos ideoló
giaként való túlzó meghatározását. Ha majd eljutunk ide, a Vallás és Olimpizmus
közös harca az emberi létezésnek egyik legerősebb területén nyilatkozik meg,
melyet minden vallás, de a kérszténység kiváltképpen magáénak érez. és arra
törekszik, hogy tanításával erőt vigyen bele - ti. a nemzetek egyenlőségét, a
testvériséget és a szeretetet. A Szentírásban azt olvassuk, "Nincs többé zsidó vagy
görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindnyájan eggyé lettetek
Jézus Krisztusban" (Gal, 3, 28.). Hasonló mondatokra találtunk a többi vallás
szent szövegeíben is, hiszen az egyetemesség és testvériség lényeges ismertetőjegye

minden igazi vallásos hitnek, mely az egy Istenben, a világegyetem Teremtőjé

ben hisz, kinek lényege a szeretet.
Az előző fejeretekhez hasonlóan, melyekben a sport és a vallás köztí különb

ség megállapítása kettejük építő együttműködéséhez irányított bennünket, úgy
most is, a Vallásnak mint természetfölötti erőben való hitnek, mely az élet közös
megszentelésére szólít föl, s az Olimpizmusnak, annak a szép ideológiának, melv
a népek közötti testvériségre ösztönöz, megkülönböztetése a kettejük közötti meg
felelő és termékeny kapcsolatot szorgalmazza, föltárva e kapcsolat fő szakaszait.
Hadd figyelmeztessek rá, hogy a napjainkban a világ politikai és társadalmi kér
déseit "elhanyagoló" olírnpizmus jobban hozzájárul a népek közöítí egység szol
gálatához, mint a vallások. Ha a népek földi egységének szolgálatában végzett
szerepüket mérlegeljük, számos törekvésüle inkább a világ részekre tagolását
célozta,

Másfelől azonban ez a tény sem jogosíthatja föl az olimpizmus buzgó híveit,
hogy újabb valtás születésének örvendjenek, hiszen összevetésünk nagyon Iölszínes.
A vallások nem négy évenként ismétlődő rendezvények, olyan népünnepélyek,
melyek feledtetik - bizonyos időre - az emberek különbségeit és szenvedélyeit.
A nemzeti, politikai és társadalmi élet mínden megnyilatkozásának gyökerében
vallások rejtőznek. Az Olimpizmus - s ez az újabb finom különbség a vallá
sokhoz mérten hasznunkra fog válni - az egyetemességnek csupán egyik szelete,
és az emberek közötti testvériségnek pusztán egyik módja, az erre a célra létre
hozott mesterséges körűlmények között, Ez a megállapítás egyáltalán nem kiseb
bíti az Olirnpízmus értékét, csupán valódi dimenzióiban adja azt vissza. Ezzel ís
mínden fönnálló komoly vallás számára kitűnő segítőtárs lehet, de egyetlen néző

pontból, egyetlen módon s egy bizonyos időre nézve. S mint ilyet, az Olimpizmust
erősíteni, méltányolní kell ama vallásoknak. melyek benne még csak piIlanatokra
is, és bizonyos körülményekre korlátozva is, azt fedezik föl, amit megkíséreltek
vagy újra meg kellene kísérelníök egyetemesen mély érvénnyel sikerre juttatni:
a népek lehetetlennek' látszó testvéri együttélését,

így lesz az Olimpizrnus és a vallás 'közös kapcsolódási pontjává az egyete
messég és emberi familiaritás, de közben míndketten más-más szinten, más-más
módon érik el ezt a célt, anélkül, hogy ellentétbe bonyolódnának (mert, máként
az előzőfejoezetben kimutattuk, a vallás bizonyos körűlmények között előnyben

áll a testi neveléshez és a sporthoz képest). Éppen ellenkezőleg, együttműködé

sük ezen a területen kölcsönös hozzájárulással éri el célját. Az Olimpizmus em
lékeztetni fogja a vallást egyik legnemesebb, Istentől rendelt föladatára. melyet
elhanyagol, sőt, gyakorta el is felejt, az emberi tehetetlenség ürügyén. Másfelől.

a vallás inteni fogja az Olímpízmust, hogy a népek testvériségének kérdése mé
lyebb, nehezebb, szétágazóbb kérdés, mintsem látszik. Az együttműködés akkor
is elengedhetetlen, ha az olimpiai eszmét saját intézményei renditik is meg (mint
hogya vallás saját keserű tapasztalatából tudja, hogy vallásos emberek és egy
házi intézmények többször is önnön alapjaiknak mondanak ellen). Jó lenne, ha
az Olimpizmus a vallás segédletével elkerülhetné míndazokat a veszélyeket, me
lyek az olimpiai eszmét fenyegetik a modern olimpiai játékok gyakorlatában. Az
atléták küzdjenek csak a rekordokért. de nem úgy, hogy rekordokat előállító

gépnek tekintsék magukat. Maradjon meg a népek közötti nemes versengés, de
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ne süllyedjerr nacionalista propagandává és a magunk felsőbbrendűségének ki
nyilatkoztatásává a többiekkel szemben. Serénykedjenek az atléták, de tevékeny...
ségük ne valami kivételezett hivatás legyen egy emberfölötti elit számára, amely
azért válhatott elitté, mert megengedhetetlen orvosi és mechanikai eszközöket
vett igénybe. Fordítsanak jelentős összegeket az olimpiai játékok megrendezésére,
de ne csússzunk bele a mai olimpiai gigantizmus megkövetelte mértéktelenségbe,
mert ez a játékok rendezési' lehetőségeit csupán a világ gazdag országai számára
engedi meg. Ilyen tények jelentenek ma' veszélyt a pax olimpicára mivel csalóka
homlokzat elé függesztik. Ebben a kérdésben mindén szellemi erőnek, s kivált a
vallásnak együttműködníe és harcolnia kell az olimpiai eszme híveivel. mert 
mint emlékeztettünk rá -, ezek az erők tudják igazán, hogy a legnemesebb ide
álok is hazuggá és természetüktől megfosztottá válhatnak, ha emberek alkalmaz
zák őket. Ahogy gyakorlata során egy vallás állandóan megújul és tisztul, ugyan
úgy igényli az Olimpizmus is a folytonos, öntisztító próbát szellemí értékeinek
és elveinek segítségével. A népek közöttí testvériség sikerét tekintve mindkette
jüknek egyazon közös pontja, forrása van: az egy igaz Isten, Aki a szerétet.

A mai emberiségben pedig az Olimpizmusnak és a Vallásnak általánosság
ban mindenekfölött egyetlen közös erőfeszítést kell kifejtenie. Az olyan világ
ban, mely minduntalan és egyre erősebben kimutatja az új Isten iránti szükség
letét, s a technokrácia a szellemi és lelki- sugalmak valamennyi forrásának ki
szárítására törekszik, a mindennapos, színtelen és gépies ismétlődés rutinján
kívül, az Olimpizmusnak és a Vallásnak össze kell fognia az élet jobb értékesí
tésének harcában. Míg környezetünkben napról napra növekszik a faji megkü
lönböztetés, a [ogtalanságok különböző formái a pénzben gazdag és szegény népek
között, roncsolván a hatalmas emberi nemzetséget, az Olimpizmusnak és a Val
lásnak egyesítenie kell erőit. A veszteglés és elesillapulás okozta béke perceiben,
melyet a nagyhatalmak ezért hoztak létre, hogy szellemi alap nélküli békét állan
dósítsanak, mindkettőnek közösen ki kell nyilvánítania, hogy valamennyi ember
egyetlen családhoz, egyetlen Atyához tartozik, a nagy, szép és jó Atyjához. Kö
telességük, hogya világot súlyos problémáival éles elkülönülésben tartó politikai
-gazdasági rendszer elnyomásának mechanizmusával szembeállítsák az emberi sze
mélyiség értékét, mely csak teljes világnyi dimenzióban tudja kifejezni magát.
A világnak talán soha nem volt annyira szüksége az olimpiai eszmére. mint ma.
hogy szűk nacionalista érdekek gazdasági, politikai és kulturálís béklyóiból kitör
jön. Olyan korszak ez, melyben valamennyi nemes erőfeszítést hatalmi dicsvágy
rnételyez, Az Olimpizmus kötelessége, hogy közvetetten, egyszerűen leleplezze
ezt az igazságot. Akkor célt ér a vallás számára is, és titkos, szerény, csöndes,
de föltétlen és hűséges szövetségest talál majd benne. A Vallás és Olimpizmus
~ gyümölcsöző együttműködését tekintve a következő nemzedék pedig egy új,
tágabb és előítélettől. őszintétlenségtől szabadabb szellemmel szembesül majd, míu
tán tisztázta kettejük 'különbségét, különböző természetét. különbözö szerepét, de
egyazon, közös céljuk keresését is: a szeretetet, valamennyí nép testvéríségét és
a béke védelmét szerte a világon.
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