
Beszélgetés Nikolans Nissiotis görög professzorral,
a Nemzetközi Olimpiai Ikadémia elnökével

Nikolaus Níssíotíst három évvel ezelőtt választották meg a Nemzetközi Olim
piai Akadémia (NOA) elnökének. A szervezet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) égisze alatt a sport múltjának és jelenének szellemi tartalmait dolgozza
fel. Létrehozatalának gondolata már Coubertinben is fölmerül t, konkrét javas
latot azonban csak a második világháború után, 1949-ben tettek rá. J. Kétséas
görög, s C. Diem nemet sportemberleknek kösznhető, hogy az Akadérmát végül is
1961-ben fölállították.

N. Nissiotis professzor személyében a NOA méltó vezetőjére talált. Az athéni
egyetem vallásbölcselet tanára 1925-ben született. Filozófiai, pszichológiai és val
lásbölcseleti tanulmányainak végeztével Zürichbeh. Basel ban és Louvaínban tanult

. tovább. 1958-1974 között Svájcban, ökumenikus testületek élén tevékenykedett.
Mint az ortodox egyház híve, több könyvet publikált franciául, németül és görö
gül, Igy az "Egzisztencializmus és keresztény hit", a "Teológiai ismerettan", a
.,Vallásbölcselet", a "Filozófiai teológia" és "A keleti teológia az ökumenikus
dialógusban" címűeket. Eddig körülbelül száz cikke jelent meg.

Níssíotís professzor vallásbölcseleti gondolkodása elsősorban a modern lélek
tan eredményeit hasznosítja. Úgy v éli , az ember vágyai, szükségleteí megismerése
felól természetesebb út vezet Istenhez, mint dogmákból kiindulva, s ebben az
ortodox kereszténység állásfoglalását is közvetíti. Valláslélektani törekvései a leg.
utóbbi időkben a társadalomlélektan. a kultúrmorfológia felé vezették. ezek ösz
szefüggésében mutat rá a testkultúra és az olimpízmus sajátosságaira. 1976-ban,
a NOA 16. ülésszakán fölolvasott "Vallás és olímpízmus" című tanulmányát egyik
legjobb sportelméleti munkájaként adjuk közre.

A tanulmányt megvilágító beszélgetést 1979 júliusában készítettük vele, az
Akadémia 19. ülésszakának záróünnepséga után, a régi Olümpia romjai közelében
fölépült modern "olimpiai Ialu't-ban, Estére járt az idő, s örülnünk kellett, hogy
sok dologtól fáradt professzorunk röpke órát áldozott ránk. A beszélgetés létre
jöttéért köszönettel tartozunk Ottó Szymlczeknek, a NOA magyar származású
dékánjának, aki ötven éve él Görögországban. s az Akadémiának megalakulá
sától fogva hazájában is, külföldön is jól ismert ügyvivöle.

Mivel a gyors beszélgetés részletenkénti kommentálása nagy, s talán fölös
leges föladat is volna, egyetlen megjegyzést fűznénk csupán hozzá. Hitről és
vallásról való gondolkodás számtalan szernléleti átalakuláson ment át a keresz
tény Európában. A középkor időszakára - neokantiánus szóhaszriálattal - a
"teoretikus ész" munkálkodása jellemző. A skolasztika a spekulatív görög ből

cselétre alapozódott. Az emberi értelem kítüntetett megbecsülésében olyan ideálok
tűnedeztek fel, melyek a patrisztikát kevésbé, a biblikus gondolkodást pedig egyál
talán nem [ellemezték,

A visszahatás nem is késlekedett, ámde a keresztény tanítás értelmezését csak
újabb holtösvényre kényszerítette. A "praktikus ész" korát Kant "metafizikai
szükséglete" szabályozta, mely az istenismeret székhelyét a "tiszta ész" tarto
mányából a "praktikus ész" tartományára tolta. Maga a königsbergí mester
úgy vélte, hogy az ismeret- s lételmélet bizonytalanságait legyőzik az erények,
legfőképp a kötelesség btzonyosságai;

Nem csoda, hogyaKantot követő nemzedék képviseletében Schleiermacher
a vallás lényegét már csupán a "jámbor érzés"-ben (das fromme Gejiihl) hatá.
rozta meg. Eszerint a pietás, a kegyesség útja visz legközelebb Istenhez. Ezt il
végkövetkeztetést Windelband jó érzékkel ,;esztétikainak" mondta. Értelem és
erkölcs komoly ellenőrzését föladva ugyanis a keresztény tanítás megvalósítása
puszta érzület marad.

Az elmúlt másfél évszázad mértéket vesztő gondolkodóí kísérletei egyre más
kapaszkodólehoz folyamodtak. Ezek rövid alkalmassága nagyban elősegítette. hogy
a XIX. század óta a vallást legfeljebb erkölcsnemesítésre, családnevelésre. s leg
végül a magánügy szerepére korlátozzák. Úgy véljük, Nissiotís professzor he
lyesea jár el, ha az adott állapotot kívánja megragadni. s míntegy elébe megy
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a sorsát a megoldás vágya nélkül élő embernek. Kííndulásként igen, kivezetés
ként azonban már annál kevésbé fogadhatjuk el a lélektan kinálta eredménye
ket. A kereszténység nem vagy az ész, vagy az erkölcs, vagy az érzület dolga,
hanem míndegyiké egyszerre, föltéve, ha létezik gondolkodást és magatartást sza
bályozó tengely, mely az embert egésszé rendezi. A teljes emberre vonatkozó
igazi és következetes kérdésfölvetés viszont csak Annak pozíciójából történhet,
Aki jobban ismeri az embert az embernél.

*
- Professzor ar, ön az athéni egyetem teológiai karán a vallásbölcselet tanára.

Az olimpiai mozgalomban végzett tevékenysége előtt mondana néhány szót it
teni munkájáról? Mit jelent önnek ez a tudomány? Történeti vagy lételmé
leti stú,dium-e elsősorban?

Elsősorban lételméleti. Az általam tanított vallásbölcselet általánosságban fog
lalkozik a vallásos jelenségekkel, s így elővételezi valamennyi vallás ismeretét.
E jelenségek mélyebb értelmét és a vallásos tapasztalat mibenlétét vizsgálja,
míközben kiterjeszkedik vallás és természetfilozófia, vallás és történetfilozófia,
vallás és erkölcsi értékek viszonyára is.

- Ez így 'nagyon kiterjedt tudomány. Lételmélet is, és fenomenológia ts.
- Kétségkívül. Olyannyira, hogy az előadásokon jóformán csak a határok meg-

vonására jut idő. Érdeklődésem középponti tárgya jelenleg a pszichológia. A
pszichoanalízis - kivált annak német válfaja, Adlerral és Junggal - sokat tett
azért, hogy azt a mély élményt, Erlebnist, mely a vallásos tapasztalást jel
lemzi, megfelelőképpen leírja és értelmezze.
Ebből az következik, hogy Professzor ar mint teológus s mint vallásfiZozófus
az ember felől indul Isten felé, azaz, egy metafizikai szükségletre, az em
berben rejtező transzcendens irányultságrahívatkozik, mint azt Kanttal
élükön '- az utóbbi két évszázad gondolkodói tették.
Ennek magyarázata, hogy távol állok minden dogmatizmustól és azt tartom,
hogy az antropológiát kell minden tudományok alapjává tennünk. A keresz
ténység ugyanis nem idealizmus, nem Platón ideáinak sugalmazója. Léte tör
ténelmi esemény és Jézus Krisztus megtestesülése áll középpontjában. És min
denfajta antropológianak - még a történetíséget olyannyira hangoztató mar
xizmusnak is - nélkülözhetetlen eleme a vallásos aspektus.

- Miben áll, ön szerint, a vallásos aspektusok, s így az egyes antropológiák kö
Zötti különbség?

- A különbség az ember részéről abban nyilvánul meg, hogy elfogadja-e a sze
mélyes lsten létét, vagy sem, s ha elfogadta, aláveti-e magát akaratának,
akár a Keletiek Istene, Jézus Krísztus, Mohamed legyen is az. Számomra,
mínt hivő számára, elfogadhatatlan az olyan lsten, aki puszta tételekben, fo
galomban él. Uram csak személyes, gondviselő lsten lehet.
Ez valóban elválp,sztja a kereszténységet mind az idealizmustól. mind az
ateizmustól. De az ön által említett vallások között is számottevő a különb
ség, tanitásuk tiszta formáját tekintve, hiszen egyik a kinyilatk.oztatásra. má
sik a világtörvényekre épít. Az előbbi fényében az utóbbi gyakran az em
beri . fantázia és okoskodás ,eredményévé alacsonyul. Az első "isteni". a má
sodik "emberi" logikát nyújt. Hiszen a Bibliában a kereszténység az önmagát
kinyilvánító Isten szavát fogadja.
Nem fogalmaznék úgy, hogya Bibliában. A- Biblia egyik eszköze lsten ki
nyilatkoztatásának, Eszköz csak és nem cél. Másfelől pedig míndíg volt, van
és lesz is feszültség a két gondolkodás, az Istené és az emberé között. De
nem minden feszültség romboló. Isten világossága alá kell vonnunk minden
ismerettárgyat, s így az elsőség a Szentírásé, De nem értek egyet a misztí
kusokkal, akik végletekbe viszik ezt a gondolatot úgy, hogy a gondolkodás
ról való lemondást hirdetik. Mint például a spanyol Keresztes Szerit János;
rnert ez is valamilyen gondolkodás eredménye, ez is valamilyen emberi gon
dolkodásból fakadó következmény, s ezt ő is bizonyos gondolatrendszer ne
vében mondta ki. Ez véglet. kétségkívül és nem általános jelenség a katolí
kus gondolkodáson belül sem. Gondoljon csak az egyházatyakra vagy AquiR6i
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Szent Tamásra. El kell fogadnunk tehát ezt a feszültséget a credo ut intelligem,
a "hiszek, hogy értsek" nevében. - Míndazonáltal szívesen olvasom a mísztí
kusokat, mert írásaik a szellem és a lélek erejével ragadnak meg.

- Professzor Úr joggal bírálja a misztikusokat, amennyiben azok néha a biblikus
tanítás ellenére mondtak le az "egészséges emberi értelem" használatáról. En
nek egyik magyarázata talán az, hogyakatolicizmuson belül a kbzépkori né
met, a földrajzi fölfedezése k korabeli spanyol és az újabb francia misztiku
soknak is nagyon nehéz, tisztázatlan, "ellenzéki" szerep jutott. Látszatra lélek
tani jellegű ·irásaik mögött szikár logika húzódik meg, mellyel az egyes em
ber szabadságát védték mind(,mfajta, állami és egyházi hatalmaskodással 'Szem-
ben. -

- A tiszta racionalizmus számára a hit valóban nagy nehézségekbe ütközik
Könnyen faraghat, s farag is belőle bálványt. De nézze meg: Voltaire és Paul
Claudel egyformán belül vannak a kereszténységen.. A kereszténység ugyanis
nem önmagába zárt rendszer, hanem az idők folyamán egyr·e táguló valóság.
A tudomány is sokat tehet ezért. A tiszta racionalizmus téved abban, hogy
az ernberimegismerésnek korlátai vannak. Véleményem szerint a megismerés
soha sem ismert korlátokat.'
A tudomány szempontjából ez a kijelentés igaznak látszhat, az egyén szem
pontjából 'azonban értéke kétséges. Hiszen minden embernek egy élete van,
ebben la végesben kapunk lehetőséget a végtelen megélésére. Szívünk mé·
lyén teljes, osztatlan igazságban szeretnénk élni, nem a vég nélküli megis
merésben.

- Nem szabad felednünk mégsem, hogy a vallásos embernek alázatosnak es
szerénynek kell maradnia. Ö nem birtokolhatja az igazságot. Egy marxista
mondhatja, hogy övé az igazság, de a keresztény ezt sohasem jelentheti ki.

- Nem is ilyen birtoklásra gondoltam, hanem arra, amiről Szent Pál beszél:
hogy már nem én élek magamban, hanem Krisztus él bennem.

- Ebben teljesen igaza van. Ezt én is ugyanúgy gondolom. A megélt élet pél
dája a Iegfőbb bizonyosság.
Professzor Úr a NOA 16. ülésszakán fölolvasott "Vallás és olimpizmus" címú
irásában érintette a szekularizáció kérdését. A "megélt élet példája" szem
pontjából .milyennek ítéli az ateizmus szerepét? Ha hatását jól fogják föl.
lehet-e mindennapi vétkeink, csalásaink, hazugságaink hatékony gyógyszere?

- Igen, föltétlenül. Az ateizmus a kereszténységhez intézett fölhívás: gondoljá
tok át újra kereszténységeteket í Nekem egyébként az az érzésem. hogy Kelet
vallásainak morálja olykor igazabb a ma fönnálló keresztény közmeggyő

ződésnél,

A vallásos ateizmus persze, akárhogy is nézzük, legfeljebb egy állomás a hit
hez. Máskülönben a Isztoikus hősiség gőgje kapcsolódnék hozzá, mint némely
egzisztencialista gondolkodónál, páldául Camus esetében.
Igen, ez így van. És a példa is találó. S épp ezért kell a teológiának nyitott
nak lennie, és megmaradni a dialógusban. Az a meggyőződésem, hogy vallás
és hit elválasztása nem tartható fenn. Ennyiben nem értek egyet a protestan-
tizmus szemléletével. .

.- Professzor Úr tehát nyomon kíséri a "nyugati egyházak" szellemi fejlődését.

- Mint ortodox keresztény, őszintén beszélhetek is erről. Számomra "egyházak"
nem léteznek Az egyház egy. Mí, akik régen elváltunk Rómától, sohasem
mondtuk a római egyházra - mínt azt a protestánsok tették -, hogy az nem
az egyház, Mi csak a római püspök elsőbbségét vitatjuk. A protestantizmus
mint mozgalorn üdvös volt a római egyházon belül, s azt hiszem, meg is tette
hatását. A katolikus egyház sokat megfogadott és sokat meg is valósított eb
ből a kritikából. A mai katolíkus teológia rnérhetetlenül fölötle áll a pro
testánsnak. S a protestantizmus mint szellemi irány, s rnint egyház egyre szét
darabolódik. Számomra ezek az egyházak nem léteznek. Igaz, időközben a
katolíclzmuson belül is számos irányzat támadt, de még Küng is, aki kétség
kívül messze elment a protestantizmus felé, éppúgy katolikus maradt, mint.
a többi katolikusnak számító teológus.
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- Hogyan értékeli Professzor Úr, (az olimpiai mozgalom szellemi fundamentu
mát? Nemrégen olvashattuk a Vigiliában Kerényi Károlynak, jeles klasszika
-jilológusunknak nyilatkozatát, amelyben azt állítja, hogy az ókori görögök
a testet (sóma) ugyan sokra becsülték, de gondolkodásuk középpontjába mégis
a lelket (psych é) állították. Miközben az !embertest (sarx) szenvedéséről, gy.öt
relméről, -eZöregedJéséről nemigen akartak tudomást venni.

- Kerenyi Károly vélekedését kicsit dogmatikusnak tartom. O valószínűleg az
orfikusokra és a püthagoreusokra alapoz, de mi van Platónnal és Arisztotelész
szel ? A sarx szó a János-evangélium elején a logos történelmi megtestesülését.
Jézus emberré levését fejezi ki. Ez egészen más nézőpont, ezzel egészen mást
akar hangsúlyozni, mint amit a sómá-val hangsúlyoztak a görögök. Úgy vélem,
az ókori görögség az emberi testet éppen hogya központba állította, s szinte
a bálványimádásig tisztelte. Ez volt, mondhatní, az ő kíváltságuk.

- Következésképpen professzor Úr az antik sporteszménynek, a kalokagathiának
is mélyebb jelentést tulajdonít a "mens sana in corpore sano" (ép testben ép
lélek) latin formula sekélijesséqénél,

- A kalokagathiával kapcsolatban sok a félreértés. Nemcsak a kaloszt, a szépet
kelí kiolvasni belőle, mert a fogalom nem esztétikai 'elsősorban, A testileg
fogyatékos, beteg ember is szent - és a kalokagathia szentet jelent. Azaz: az
egyik: a test vagy a lélek - mínősítí a másikat. Annyiban vagy szent, amenv
nyíben tested megfelel lelkednek, és viszont, lelked a testnek.
Ez a mai sport- és életeszmének radikális helyesbítése lehetne. Azaz, a Iaüo
kagathia azt húzza alá: teljes ember csak úgy lehetsz, ha tested, lelked, szel
lemed 'egységben él együtt.
Igen, így van. Sajnos, a rómaiak a mens sana in corpore sanoval elködösítet
ték a jelentést. Az erő lett az erény bizonyítéka. S ma, a versenyszellem el
hatalmasodásának korában a sport éppen azt a hanyatlást éli át, mínt az ókori
olímpiák, kései periódusukban. A kereszténységnek testről és lélekről való
tanítását azért kell újra s újra megismételni és az emberek tudomására hoz
ni. Ennek lényege pedig az egységes ember szentsége, 'megszentelődése. Úgy
vélem, igazi testkultúra, igazi olimpia e tanítás nélkül elképzelhetetlen.

(R. J.)

TÓTH SÁNDOR VERSEI

Édeni
kerti asztal
fényben ázó gyümölcsök

homok-csend
téglák magánya

egy kéz elrendezi az asztalt
a téglákat kereszt-kötésbe rakja
képjelelwt ír a homokba
útjukra engedi az alkony folyóit

az almák aranytálon ragyognak

Akvarell
Rf:TI ZOLTANNAK

leng a fény
a tájat tartja gömbje
eké k forgolódnak
termő végtelenbe

pont vonal megdagad
mint a tenger hullám
széles árok árad
erdő al.iig nyúlt'án

vastökén meglódul
egy kápolna harangja
rejtelmek magva hull
földbe és utakra

völgyben cseréptetők

szürkülő ház-szemek
távol-domb öléből

tüzek nyerítenek

taui-kék zománccal
irtást futva be

megenyhít e tájék
szülőföld~ős-szele
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