
- 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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