
KANT A KORTÁRS 
GONDOLKODÁSBAN 
(Revista de filozofie, 1976. 5.) 

Düsseldorf (1960), Bonn (1965) és Ro
chester—New York (1970) után Mainz-
ban tartották a IV. Nemzetközi Kant
kongresszust (1974. április 6—10.), 
amelynek szellemi légkörét, vitatémáit 
és jelentőségét mutatja be Alexandru 
Boboc, a német filozófia hazai kutatója. 

A kongresszus a mai filozófia jelen
tős személyiségeinek részvételével ülé
sezett, s egyrészt a kritikai szellemnek a 
legfontosabb elméleti területek újraépí
tési folyamatában való jelenléti szándé
kát, másrészt pedig a Kant-kutatás fo
kozott nemzetközibbé válását, egyszóval 
a kanti szellem (polemikusan is értel
mezett) időszerűségét (és aktualizálási 
igényét) fejezi ki. 

A kiadott dokumentumok szerint a 
kanti filozófia ma a következő vonat
kozásokban figyelemre méltó: mint „le
hetséges tudományos-kritikai" kiinduló
pont a világ megismerésének új dimen
ziói felé; mint gyakorlati alap az igaz
ságosság, a szabadság és — általában — 
az ember megértésében, s végül: a mar
xizmus egyik elméleti forrásaként. 

A IV. kongresszus újból nyomatéko
sította Kant filozófiatörténeti jelentősé
gét, és hangsúlyozta a tudományos, mű
vészeti és kimondottan filozófiai kér
désekkel foglalkozó értelmiség nevelé
sében betöltött szerepét (aminek Kant 
maga mindig alapos figyelmet szentelt). 

Érthető tehát, hogy a kongresszus a 
gyakorlati ész elsőbbségét emelte ki 
Kant értelmezésében, ami Gerhard Fun
ke hangadó megnyitó beszéde és elő
adása szerint a tevékenység elsőbbség
ként történő értelmezésére épül (bár, 
szerintünk, a „gyakorlat" és a „tevé
kenység" ilyen természetű kapcsolata a 
kanti filozófiában nehezen bizonyítha
tó). Mindez szoros összefüggésben van 
Kantnak inkább klasszikus, enciklopé-
dista jellegű felvilágosítóként való ér
telmezésével. (Gerhard Funke például 
azt tartja, hogy Kant „a fegyelmezésből 
mint nevelésből" indul „a kritika és 
gondolkodás" felé, ez pedig „a művelő
déshez mint felszabaduláshoz" vezet, 
ami nélkül az erkölcsiség elképzelhetet
len.) A valóságban azonban Kant távol 
állt az enciklopédista didakticizmustól. 
A felvilágosodás számára elsősorban 
módszertani kérdés volt. Felvilágosodás

eszménye ezért nem pusztán a fegyel
mezés, a nevelés, a kritika, a gondolko
dás és az erkölcsiség szabadságra épülő-
sorrendbe állítása, hanem mindezek sa
játos (filozófiailag megragadandó) ho
gyanjára utal. Így Kantnak a felvilá
gosodás módszeres tudatosítása a fon
tos, filozófiatörténeti jelentősége pedig 
— ebből a szempontból — az, hogy a 
felvilágosodást a módszertani tudatos
ság szintjére emelte. 

Az elsőbbségi viszonyok elemzése el
választhatatlan a kongresszus résztve
vői számára a kanti életmű egységes 
értelmezésének követelményétől. A 
résztvevők többsége a jelenkor kérdé
seit Kant közvetítésével óhajtja megkö
zelíteni, s a rendszerben olyan aktuali-
zálhatónak tekinthető csomópontokat 
keres, amelyek egyúttal az egészt is 
megvilágíthatják. Az így kialakult 
egészlátás azonban sokkal inkább az 
alkotóelem felől szemlélt struktúra, és. 
nem a struktúrából belátott egység: 
Alexandru Boboc beszámolója szerint 
Ingeborg Heidemann képviseli Kantnak 
Kant alapján próbálkozó magyarázatát. 
Ő nem valamilyen sajátos jellegű és 
funkciójú észt (például gyakorlati észt) 
keres, hanem e filozófia szellemét, ele
meit összefogó erejét kutatja. Szerinte 
a kategóriák táblázata, mint „rendszeres 
topika", dinamikus „rendszermodell
ként" működik, és feladata „a tiszta f i
lozófia" lehetséges rendszereit megala
pozni. 

A IV. Nemzetközi Kant-kongresszus 
teljes, nyomtatásban is megjelent anya
ga 1503 lap. Ennek alapján Alexandru 
Boboc — többek között — a következő
ket szűri le: 1. a kongresszus Kant ak
tív jelenlétének tényét jelzi a mai filo
zófiában; 2. a Kant-kutatás ma már 
nemzetközi jellegű és jelentőségű, ami 
azt is jelenti, hogy már nem beszélhe
tünk „neokantianizmusról", mert ez a 
kutatás különböző filozófiai irányzatok 
(nemegyszer eklektikus) képviselőinek 
tevékenysége; 3. tekintettel arra, hogy 
a Kant-kutatás főként a jelenkori pol
gári filozófia jelentős személyiségeinek 
nevéhez kötődik (Mainzban csupán két 
marxista kutató tartott előadást), egyre 
sürgetőbb a marxista Kant-kutatók 
mind mennyiségi, mind minőségi szem
pontból fokozottabb részvétele, s így a 
nemzetközi Kant-kongresszusok a mar
xista és más filozófiai irányzatok közötti 
dialógus termékeny színterévé válnának. 

LÁTÓHATÁR 



KÖLTÉSZET, INDIVIDUALITÁS, 
POLITIKUM 
(Kortárs, 1977. 1.) 

„Ha tehát most, negyedszázad után, 
íróságom kezdetére gondolok: az effajta 
idegtornákra és feszültségekre emlék
szem, s nem a múzsák sugdosásaira. 
Nem verseket faragtam, hanem maga
mat. Minden távolba mutató cél nélkül, 
pusztán a testi-lelki közérzet végett. És 
lassankint arra figyeltem föl, hogy ér
zékenységem, szimatom, ítélkező ösztö
nöm elég tűrhetően működik, sőt, hogy 
a képzeletemnek befogható lovai is van
nak, de se hám nincs hozzájuk, se kocsi, 
se ostor. Magyarán mondva: életünk 
folyását pontosabban meg tudtam ítélni, 
mint fogalmazni" — Csoóri Sándor, a 
költő, prózaíró és esszéista emlékezik 
így indulása éveire, ám nem akar bele
feledkezni a „Pályám emlékezeté"-be, 
inkább A pályakép zavarainak a meg
írására vállalkozik. Ezek a „zavarok" 
valójában egy felelős költői élet vívó
dásai, erőt adó ellentmondásai. „Ez a 
felemásság lett az én eredetiségem. A z 
igazság és a nyelv, az indulatok és a 
formák között vergődő élet. Világosan 
láttam, hogy ott van körülöttem a vi
lág — de a világot kifejező szavak a 
túlsó parton vannak. [...] A z lett az 
időszerűségem, ami leginkább kínzott. 
Legfontosabb mondanivalóm is az, amit 
elhallgattam. És ez a suta ellentmondás 
juttatott el mégis ahhoz a fölismerés
hez, amelyet valahogy így lehetne meg
fogalmazni: az ember mindig több s 
gazdagabb mindenkori cselekedeteinél, 
mégis a cselekedetei jellemzik legjobban. 

Gongütés volt ez a pályámon, hegyek 
mögüli hang. Fölkaptam rá a fejemet, 
mint aki üzenetet hall, pedig csak a 
tapasztalataim összegeződtek. Sose 
mondtam ki hangosan, de ettől kezdve 
hittem, hogy az én küldetésem egyetlen 
föladatra összpontosul: megszüntetni a 
távolságot a fölismert igazságok és a 
kimondható igazságok között. A nyel
vünk hegyén kuporgó szót útjára indí
tani a legnehezebb terepen is. A félig 
kimondott mondatokat vallatóra fogni: 
mi az, amit még mindig eltitkolnak!" 

Csoóri kétkedéssel fogadja azt a je
lenséget, hogy „az irodalom is inkább 
a maga csodáit álmodja végig, mint 
helyhez és időhöz kötött szerepét". A z 
ő elkötelezettsége a Mű másfajta meg
közelítését igényli: „Juhász Ferenc Té
kozló országát például úgy jártuk kö
rül annak idején, mint ahogy a csodá
kat járja körül az ember. Úgy magya
ráztuk, ahogy a középkori misztikusok 
látomásait. A műnek kijáró udvariasság 
és a művet védő figyelmesség megaka
dályozta, hogy feszülő, lázas mondani

valóját megfejthessük. Letagadtuk be
lőle a jelenidőt. Sajnos, ugyanez ismét
lődött meg olyan művek esetében, mint 
Illyés Kegyence, Nagy László Menyeg
zője vagy Jancsó Szegénylegényekje. [...] 

Okosabb elmék erre a vallomásra ta
lán azt mondanák: a politikum és az 
esztétikum harcol egyforma erővel a 
lelkemért, és én nem tudom eldönteni, 
melyikhez húzzak. Csakhogy én nem is 
akarom eldönteni." Csoóri a Politika és 
a Szerelem szót ugyanazon mámorral 
leíró Adyra hivatkozik, abban a tudat
ban, hogy Ady ebben a tekintetben is 
változatlanul időszerű. „Minden leirt 
mondatom közben — tehát most is — 
egyre határozottabban érzem, hogy az 
irodalom, de főként a költészet léte az 
individualitáson: a személyesség teljes 
mozgósításán áll vagy bukik. S meg
kockáztatom, hogy a politikával átita
tott személyességen áll vagy bukik a 
világé is. Mert a világ minden szeretni 
való zugát lépésről lépésre kell máris 
visszahódítanunk a gépesített felfedezők
től, turistáktól, a gépesített szónokoktól, 
a puskáktól, a felelőtlenség Szaharájá
tól. Magától az emlékezés kudarcától 
is. A fél-emlékezésektől és a kiárusít-
hatóktól szintúgy." 

G Y Ö K E R E K 
(Time, 1977. 7.) 

A Time több cikkben és esszében fog
lalkozik azzal az átütő sikerrel, ame
lyet Alex Haley néger író Gyökerek 
című regénye és annak televíziós vál
tozata aratott Amerikában. „Új Halley-
üstökös tűnt fel az amerikai szellemi 
élet egén — írja egyik értékelője —, 
mert műve egyedülálló, megrázó él
ményt nyújtott az amerikai faji viszo
nyokat illetően." A színházak, étter
mek az országban mindenütt üresen tá
tongtak, mert az emberek a televíziós 
készülék előtt maradtak. A nyolc rész
ből álló film hét részét 130 millió, az 
utolsó fejezetet pedig 80 millió ember 
nézte végig. Olyan rekordszám ez, ame
lyet az amerikai tévé csak ritkán ér el. 

A tv-előadás a csaknem 700 oldalas 
regényre épült, amely 1966 októberétől 
14 kiadást ért el 750 000 példányban, és 
egyetlen nap alatt 67 000 példány kelt 
el belőle. A könyv sikerét mi sem tük
rözi jobban, mint az, hogy egyetlen nap 
3000 olvasó kért és kapott autogramot 
a szerzőtől, 276 egyetemi előadást tar
tottak róla, s 13 ország vette meg a 
fordítás jogát. Mindez azt mutatja, hogy 
olyan bestseller, melyhez hasonlót keve
set ismer az amerikai könyvtörténet. 

Ki hát Alex Haley, és mi sikerének 
a titka? A tennessee-i Henningben szü-



letett, művelt emberek gyermekeként, 
apja néger közép- és felsőiskolai tanár, 
anyja a helyi elemi iskola tanítónője 
volt. Középiskolai tanulmányai elvégzé
se után beiratkozott a főiskolára, majd 
1939-ben a csendes-óceáni partmenti 
tengerészet katonája lett. Amint írja, a 
hajó magányában és csendjében szám
talan levelet írt, s közben az a gon
dolata támadt, hogy hivatásos író lesz. 
A hajón a szakácsi teendők végzésére 
kapott megbízást, és itt írta első elbe
szélését. 1959-ben otthagyta a tengeré
szetet, és New Yorkba költözött, de ál
lást nem vállalt, mert írásaiból akarta 
fenntartani magát. Első nagy sikert ara
tott könyve 1965-ben jelent meg Mal
colm X önéletrajza címmel. Közben so
kat kutatott a washingtoni nemzeti le
véltárban, mert gyermekkora óta kísér
tette „a legtávolabbi rokon személy, 
Kunta Kinte" története, amelyet sok
szor hallott nagyanyjától. „ A Kunta-
történet — nyilatkozta Haley — nem
zedékről nemzedékre szállt a rabszol
gák körében, és nem volt bonyolult. 
Valóban nagyon egyszerű volt. De olyan, 
amely körül egész nemzedékek nőttek 
össze. Összetartott minket. Általa let
tünk büszkék arra, hogy kik voltunk 
és honnan jöttünk." A levéltárban Ha
ley az 1870. évi népszámlálás adatai 
között rábukkant őseire, és ezzel a Kun
ta Kintéről hallott gyermekkori törté
net valósággá vált számára. Tizenkét 
évig kutatott az ősök után, és írta re
gényét, a Gyökereket. Mint egy megszál
lott, hajózott át Afrikába, és a nyugat
afrikai Gambia egyik kis falujában, Juf-
furéban rátalált arra a családra, amely 
távoli őseinek ott maradt ágát képvi
selte. A család történetét azután egy 
idősebb gambiai griot — falusi króni
kás — mondotta el, azt állítva, hogy 
visszamenőleg a hetedik nemzedék ne
ves tagja a harcos Kunta Kinte volt, 
akit rabszolgának hurcoltak el. Itt ta
lálkozott a család Kunta Kinte-hagyo-
mánya az afrikai griot elbeszélésével, és 
ide nyúltak vissza a „gyökerek", ame
lyeket az író regényében bemutatott, és 
az amerikai nézők a televízióban meg
elevenedve kísértek végig a főhős el
hurcolásától egészen a rabszolgák fel
szabadításáért vívott háborúig, mert a 
regény és a film együtt mutatja be Ha
ley hőseinek küzdelmes, kisemmizett, de 
mégis mindig győzedelmeskedő életét. 

A regény és különösen a film nem 
annyira művészi képeivel és megoldá
saival, mint inkább mondanivalójával 
gyakorolt megrendítő hatást az amerikai 
népre. Ez a hatás itt-ott helyi össze
csapásokban is megnyilatkozott, a leg
több megfigyelő mégis úgy véli, hogy 
a Gyökerek hozzájárul a fehérek és a 

feketék kapcsolatainak megjavításához, 
mert amint az egyik irodalomtörténész 
megjegyzi: „Most már tudjuk, hogy gyö
kereink kibogozhatatlanul összefonódnak 
a feketék gyökereivel, és nem választ
hatók el tőlük." A legtöbb fehér néző 
és olvasó most döbbent rá igazán, mit 
is jelentett a rabszolgaság. Ahogyan nyi
latkozataikban kifejezik, csak ködbeve
sző fogalmuk volt róla, de eddig nem 
tudták felfogni kegyetlen valóságát. 

Hasonló hatással volt a mű a nége
rekre is. „Más dolog erről olvasni, és 
egészen más látni" — jegyezte meg egy 
színes bőrű szerkesztő, és vallomása sze
rint a film annyira feldühösítette, hogy 
ha valamelyik fehér barátjával talál
kozik, rajta töltötte volna ki első fel
indulásának elfojthatatlan dühét, de az
után hozzátette, hogy ez is annyira hoz
zátartozik az amerikai közös örökségé
hez, mint az, hogy most az Egyesült Á l 
lamok felesküdt követe az ENSZ-nél egy 
néger férfi, Andrew Young. 

A Gyökerek lélektani hatása csak a 
hatvanas évek „a fekete szép" jelszavú 
mozgalmához hasonlítható. A z a bátor 
szellem, amellyel őseik túlélték a rab
szolgaságot, nagymértékben hozzájárult 
annak az alsóbbrendűségi érzésnek a 
felszámolásához, amelyet még sok né
ger érez. A Gyökerek hatására a szí
nes bőrűek szenvedélyesen kezdték k u 
tatni őseiket. Nap mint nap százak meg, 
százak keresik fel a washingtoni orszá
gos levéltárat családfájuk után kutatva, 
de csak kevesen vezethetik vissza ősei
ket 1870-en túlra, mert eddig az ideig 
a rabszolgákat, illetve a négereket csak 
kor és nem szerint tartották számon, 
név szerint azonban nem. Más volt a 
szabad színesek helyzete, vagyis azoké, 
akiket a függetlenségi harcban tanúsí
tott bátorságuk miatt felszabadítottak. 
A családfa-kutatás nem sznobizmusból 
táplálkozik, ez az öntudatosult, magára 
talált színes bőrű ember önigazolása. 
A család történetét — állítja Haley — 
meg kell írni, és egy példányt belőle 
el kell küldeni a család minden tagjá
nak. Az írott történelem ténye valami 
olyant ad a családnak, amije sohasem 
volt. Az önbecsülés, az emberi mivolt, 
az összetartás és a felelősség érzését 
váltja ki. A mai amerikai felfogás sze
rint éppen a családi kapcsolatok voltak 
azok, amelyek megtartották a rabszolga
ságban élő négereket. Ezt a felfogást 
juttatja kifejezésre a Gyökerek is. Ami
kor Kunta Kinte amputált lába és Bell 
iránt érzett szerelme ellenére másodszor 
is meg akar szökni, Bell elmondja, hogy 
első férjét szökés közben ölték meg, 
emiatt adták el gyermekeit, és közli, 
hogy isimét áldott állapotban van, amire Kunta lemond a szökésről. 



A regény tehát a néger öntudatoso-
dás és együvétartozás remek alkotása, 
de ugyanakkor tudatosítja azt a közös 
múltat — bármennyire keserű is —, 
amely elválaszthatatlanul összeköti a 
színes bőrűeket és a fehéreket. 

A JÖVŐ ISKOLÁJA 
(Poland, 1976. 11.) 

Bogdan Suchodolski választ keres 
azokra a kérdésekre, amelyek korunk
ban csaknem minden szakembert fog
lalkoztatnak: miért oly égetően fontos 
az oktatási reform tervének a kidolgo
zása és alkalmazása; melyek azok a 
jelenségek, amelyek az utóbbit akadá
lyozzák; hogyan lehetne mégis — az 
akadályok figyelembevételével — meg
valósítani a reformot stb. 

Még manapság is tapasztalható, írja 
Suchodolski, hogy az oktatással kapcso
latos elméletek az érdeklődés közép
pontjába nem az oktatás hogyanját, ha
nem az oktatási folyamatban elért ered
mények értékelését állítják. Pedig a tu
dományos-műszaki forradalom, a gaz
dasági, társadalmi, kulturális tényezők 
megváltozása — egyszóval mindazon 
jelenségeké, amelyek az élet minőségét 
befolyásolják — az egyetemes oktatás 
működésének körültekintő megvizsgálá
sára késztetnek. Ennek a vizsgálatnak 
tárgya többek között a modern oktatás 
és tanári képzettség viszonya. Közhely
számba megy ma már az a felismerés, 
hogy az iskola képtelen lépést tartani a 
tudomány fejlődésével. A tanterv állan
dó módosítása ellenére az iskolai neve
lés és a tudomány legújabb eredményei
nek a hasznosítása közötti távolság nem
hogy csökkenne, de egyre inkább nö
vekszik. A tanárok szakmai képzett
ségéről sem mondhatunk semmi jót — 
állapítja meg Bogdan Suchodolski. K ö 
vetkezésképpen rendkívül fontos feladat 
a továbbtanulási vágy felkeltése — már 
a középiskolában. A z iskolának ki kel
lene végre küszöbölnie azt a hamis 
meggyőződést, hogy diákjait életreszóló 
tudással bocsátja útra. Így tanáraink is 
több kedvvel és lelkesedéssel viszonyul
nának a továbbképző tanfolyamokhoz. 

Egyre jobban ránk nehezedik az ok
tatási reformtervek kidolgozásának és a 
gyakorlatban való megvalósításuknak 
gondja. A modern oktatás megköveteli 
a tanulók sokoldalú tevékenységének 
megszervezését, különös tekintettel az 
egyéni választásokra; ugyanakkor tuda
tosítani kell a közösségi akciókban való 
részvétel fontosságát. 

A tanulókban felkelteni a tanulás vá
gyát, kritikai magatartásra nevelni őket, 
fejleszteni kifejező és koncentráló ké
pességüket, hozzászoktatni őket munká

juk megszervezéséhez, kialakítani ben
nük azt a szokást, hogy egyre nehezebb 
feladatokat tűzzenek maguk elé: e fel
adatok szorosan kapcsolódnak a magán
élethez. Megvalósulásuk sokoldalúan ak
tivizálná és elkötelezett, dinamikus ma
gatartásra késztetné az egyént. Mind
ebből kiderül, hogy a modern oktatás
nak sokkal szélesebb, átfogóbb célja 
van, semhogy megelégedhetne a tanulók 
csupán szakmai felkészítésével. 

Mindmáig az összes oktatási rendsze
reknek egyik legfőbb hibája az volt, 
hogy az ember minőségét magánügy
nek tekintették. Ma már az egyéni ér
tékek társadalmi kinccsé kezdenek vál
ni. De tévedés volna azt hinni, hogy 
elégséges a tehetségek felfedezése és el
fogult ápolása; fokozottabb gondot kell 
fordítani a kevésbé tehetséges tanulókra. 

Bár az oktatás gyökeres átalakítását 
a szerző a reális körülmények mérlege
lésével, figyelembevételével képzeli el, 
ez sokak számára mégis felelőtlen mel
lébeszélésnek, utópiának tűnik. Egyes 
szakemberek azt javasolják: fel kell 
tárni a reális lehetőségek és a jövőszol-
gálat vágyának erőssége közötti viszonyt. 
S ha az utóbbi nem kielégítő, foko
zottabb felelősségtudattal kell a X X I . 
század közepéig dolgozó mai ifjúságot 
arra nevelni, hogy munkájával hasz
nosságra törekedjék. Ez pedig csak úgy 
érhető el — hangsúlyozza Suchodolski 
— , hogy olyan munkacélokat dolgozunk 
ki, amelyek egyaránt képesek kielégí
teni az önmegvalósítási törekvéseket, 
ugyanakkor a kollektív munkában való 
önzetlen részvételre is sarkallni tudnak. 

SPORT ÉS ÉRTELMISÉG 
(Die Zeit, 1976. 46.) 

Honnan ered az értelmiség hagyomá
nyos megvetése a sport iránt? Sokan 
ezt modern jelenségnek tartják, a mi
litarizált dresszúrával összekapcsolt is
kolai tornaórákra való visszahatásnak. 
Szabó Dezsőt szokták idézni, aki üres
fejű ökrök alantas tevékenységének mi
nősítette a sportot. A sporttal, főleg a 
játékos versenysporttal szembeni ellen
állásnak azonban történelmi gyökerei 
vannak. 

A z értelmiség legradikálisabb rétegei, 
a radikális társadalmi mozgalmak min
dig is szembekerültek a testkultúrával. 
A régi Kínában a központosító konfu-
cianizmus a testiséggel szemben egyér
telműen a belső bölcselkedést részesí
tette előnyben. Az őskereszténység is 
államvallássá fejlődve nagy erőfeszítése
ket tett a sport visszaszorítására. Tud
juk, a reformáció fő áramlatai sem foly
tatták a reneszánsz testkultúra hagyo-



mányait; különösen a puritanizmus lé
pett fel igen erélyesen a sport és test
mozgás minden formája ellen. A vadá
szatot, úszást „eredendő ledérsége" mi
att tiltották, a középkori „futballt" mint 
a vetést veszélyeztető tömegesődületet 
üldözték. A puritán polgárság minden
fajta sportvetélkedést az „előkelőség 
hasztalan fitogtatásának" tartott, sport
ellenességében azonban odáig ment, 
hogy nemcsak a feudális testkultúra 
arisztokratikus elzártságát támadta, ha
nem a népi játékok hagyományaival is 
leszámolt. A német nyárspolgárság is 
sokáig önmagához méltatlannak tartot
ta a testi vetélkedés bármely formáját, 
a X I X . század elején Németországban 
üldözték a szabadtéri tornázást. A ha
gyományos világkép, a parasztság test-
kultúraellenessége napjainkig továbbél, 
számos előítélettel és babonával fonó
dott össze, melynek számos elemét a 
népi származású értelmiség viszi ösztö
nösen tovább. 

Napjainkban az új baloldal és az el
lenkultúra mozgalmai tüntetnek sport-
ellenességükkel. Alfred Grosser Párizs
ban élő német származású történész és 
politológus e mozgás okait igyekszik fel
deríteni rövid írásában, mely a Die in
ternationale Kolumne című rovatban je
lent meg. Miért a baloldal jár az élen 
a sportellenességben ? És a nyugati or
szágok kommunista értelmisége miért 
nem tartozik a sport ellenségei közé? 

Ezt az ellentmondást szintén törté
nelmi összefüggéseibe helyezve lehet fel
oldani. Annak a társadalmi osztálynak 
az értelmisége, amely a fennálló társa
dalmi renddel való gyökeres leszámo
lásra készül, nem fojthatja rendszerel
lenes dühét másodlagos jelenségek elle
ni küzdelembe (ezért nem léptek fel a 
sport ellen a francia forradalom szel
lemi előkészítői vagy később a szocia

lista forradalom előkészítésében részt 
vevő értelmiség). Szabadságot csak tes
tileg-lelkileg szabad emberek vívhatnak 
ki maguknak. Grosser Rousseau-t idézi: 
„Minél gyengébb a test, annál többet 
követel, minél erősebb, annál engedel
mesebb." 

A mai testkultúraellenes irányzatok 
ezzel szemben másodlagos összefüggé
sekre helyezik a hangsúlyt. Abból, hogy 
a militarista-fasiszta országok rendsze
rint (már csak hatalmi szempontból is) 
nagy gondot fordítottak a testkultúra 
fejlesztésére, azt a következtetést von
ják le, hogy a sport a reakció oldalán 
áll. Bizonyos mértékig érthető, miért nem 
óhajtanak a testkultúraellenes irányza
tok az izomkolosszusok nyelvén beszélni. 
Ez azonban nem kötelezné őket arra, 
hogy lemondjanak a testi korlátok le
győzésének öröméről. 

A sportot gyakran állítják szembe az 
alkotó tevékenységgel — a zenével, a 
képzőművészettel. Így fordulhat elő, 
hogy éppen Franciaországban, ahol az 
értelmiség oly elkeseredetten harcol a 
gépies tanulás ellen, a gyermeki kreati
vitás kibontakoztatásáért, e törekvésnek 
rendszerint a sport esik áldozatul. 

A test harmonikus fejlesztésének, az 
elkorcsosulás elleni harcnak semmi kö
ze az egyoldalú izomfejlesztéshez, sem 
a szurkolók tévé előtt sörözgető hadá
hoz, de még azokhoz a tekintélyes ösz-
szegekhez sem, amelyek neves profi
sportolók zsebébe vándoroltak (olyano
kéba is, akik ott voltak Montrealban). 

A z ellenkultúra rossz társadalmi köz
érzete sorolja tehát a sportot egyértel
műen a reakció táborába, és gondos
kodik arról, hogy a haladáshoz egyolda
lúan a szexet asszociálja. A rossz köz
érzethez valószínűleg a test elhanyago
lása is hozzájárult — vonja le meg
gondolkodtató következtetését a szerző. 

G. Olosz Ella: Ébredés 


