
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

Fáradtság a vallási életben: egyik
Lipikus, jelensége századunknak 
állapítja meg Karl Pausperit ab
ban a tanulmányában, amelyet a
Der Grosse Entschluss közöl. "Hagy
jatok békében l"~ Nemcsak a töme
gek alaphangulata ez, főleg a nyu
gati országokban, de sok, valóban
jóérzésű keresztény is errefelé haj
lik. Isten országának kényelmes
"polgárai" - írja Pauspertl - gon
dohkodás nélkül átengedik magukat
a fáradtság hullámának, gyakran
azonban a buzgók sem tudnak el
lenállni neki. Maga a Szentatya is
szóvátette a minap éppen "a jók
nak fáradtságát", akik szenvednek
vallási ernyedtségük miatt, de kép
telenek szabadulni tőle. Ilyenkor
azután nem ritkán az történik 
fűzi hozzá Pauspertl -, hogy ép
pen ezek a "jók" végkép elvesztik
a 'kedvüket, feladják a küzdelmet
s visszavonulnak egy "vasárnapi
kereszténység" rejtekébe. S áll ez
nemcsak .a világi hívekre, de sok
tekintetben magukra a papokra is.

Mit lehet itt tanácsolni, hogyan
lehet segíteni? - veti fel a kérdést
Pauspertl. Legelső dolog, hogy ne
akarjuk azt az embert, aki valóban
gyötrődik lelki fáradtsága miatt,
rövid néhány szóval "elintézni",
sem az olcsó vigasztalások ópiumá
val, sem a megszégyenítő összeha
sonlítások ostorával, Hatása ennek
úgysem tartana soká, mert az ilyen
könnyű eszközök nem helyettesít
hetik a személyes kezdeményezést.
Ahhoz, hogy az orvoslás rnódjait
megtaláljuk. előbb a fáradtság kü
Iönböző nemeit és okait kell tisz
táznunk. Ne riadjunk vissza attól,
hogy a vallási élet számára is hasz
nosítsuk a modern orvostudomány
és a pszichotherápia eredményeit.

Már az emberi természet alsó
szirrtjón, a testiek körében kétféle
fáradtság mutatkozik : egészséges
és beteges. Az egészséges fáradt
ság egyszerűen a nagy rnegerőlte-
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tésnek. az erők megfogyatkozásá
nak következménye. Az anyaggal
kapcsolatos törvény fejeződik ki
benne, s a pihenés, valamint a meg
felelő táplálkozás magától megszün
teti. Van azonban tartós fáradtság
is, amely nem áJI arányban a vég
zett munkával, A pihenés nem gyó
,gyítja, sőt olykor rosszabbít ja, a
bösóges eledel nem szünteti meg.
hanem csak fokozza. Beteges fá
radtság az, amelyet - ha tisztán
testi okai vannak - toxinok, él
vezeti mérgok, a levegő, fény vagy
természetes táplálék elégtelensége.
vagy azok a természeteJJenességek
váltanak ki, amelyek együttjárói a
nagyvárosi civilizációnak. Helyes.
ha már ezeken az ártalmakon
igyekszünk segíteni, mert a fáradt
test a szellemet is kifárasztja.

Sokkal fontosabb persze a szel
lemi fáradtság, amely szellemi for
rásokból származik. Itt is megkü
lönböztethetünk egészséges ('S be
teges fáradtságot. A szellemi erők

megfeszítése szükségszerűen szelle
mi fáradtságot hoz magával, mert
hiszen szellemi életünk is függ a
testi adottságoktól. kiváltképen al
ideghálózat elektrokémileus folya
mataitól, ennek a hálózatnak
anyagfogyasztását pedig rendszere
sen pótolni kell, Mindannyian ész
lelhetjük, hogy a túlságosan nagy
öröm vagy a túlságosan nagy fáj
dalom egyaránt elbágyasztja az em
bert. Az ilyen elfáradás is beletar
tozik az emberi életrendbe és pi
henők beiktatásával magától el
múlik.

Sze!Jemi fáradtság az egészséges
embernél a gondolkodási folyama
tok csekély anyagszerűsége miatt
csak hosszú idő után áll be. Egy
modern szerző, M. B. Ray kísérle
tekre hivatkozva azt állítja, hogy
úgyszólván független a teljesítmény
tartamától és terjedelmétől. Szerín
te csak akkor jelentkezik, amikor
csömör vagy unalom kezdi béní-



taní az akaratot, Bizonyságul kí
nálkozik erre az a tény is, hogy
egyes emberek, amilyenek a szen
tek között is voltak, néhány órai
alvással beérik s nem fáradnak el.
Alkalmasint azért nem, mert ér
telmük és akaratuk, amely egyet
len határozott célra irányul, nem
tűri meg olyan érzelmi ellentétek:
felmerülését, amelyek korai kif'á
radásra vezethetnének.

Az ilyen korai kifáradás a szel
lemi tevékenység tcrületen is be
tcues filradtság. Erre is az a jel
lenni>, hogy nincs arányban a vég
zett munkúval, és hogy a pihenés
egyáltalán nem, vagy csak elégte
lenül szünteti meg. Reggel fárad
tabban kelünk fel, mint ahogyan
este lefeküdtünk, s már a legkisebb
elmcművelet is kimerít bennünket.
Okai közt szerepelnek: unalom 
különösen a robotszerű munkánál,
amely nem ritkán munkaneurózis
ra vezet -, gondokkal terheltség,
félelem a sikertelenségtől. határo
zatlanság, undorodás a reánk kény
szer-ített teendőktől. az önbizalom
elvesztése, érdektelenség. Az ilyen
fáradtság olyan, mint a korai öreg
ség, Másrészt azonban a szellem
üde frissesége korántsem az élet
kor fi.iggvólye: bele,iátszik a kép
zelőtehetség, a lelki erősség, az
élet-bátorság.

HR a túlgyors szellemi kifáradás
nak okait szemü-vre vosszük 
folytat ia PauspertJ -, lehetetlen rá
nem jőrműnk, hogy a közös össze
levi! bennük a saját lelkük egyen
sútvtalansága, az ellentét a vil"igos
akarás és a homálvos képesség, a
kőtelesséa és a hailarn, a feladat
vállalása és a félelem szülte kité
rés között. Másként kifejezve: a tu
datos és a tudattalan lelki erők

harr-a őrli fel az embert.
Mit tehetünk ellene? Altalában

három üt nyílik előttünk: a kábí
t.is, a gyógyítás, a leküzdés.

A f'áradtsáa ér7ését el lehet al
tetni és az életerőket fel lehet szí
tani az ismert élvezeti mérzekkel:
kávéval és nikotinnal, avagy erő-

sebb szerekkel, amilyen a pervitin,
amely a háborúban napokon át el
feledtette a katonákkal a fáradal
makat s még az alvást is megtaka
rította ' nekik. A visszahatás azon
ban nem marad el s az eredmény
az erők korai kiapadása. Az orvosi
tudomány éppen ezért ma megint
azon dolgozik, hogy a csupán tü
neti kezelés helyett alapjaiban
gyógyítsa a bajt. Igyekszik 'elzárni
a rnérgező forrásokat, amelyek a
testnek ártanak, s igyekszik felol
dani a konfliktusokat is, amelyek
megkötik a szellemi erőket. Mint
azonban Robert G. Jackson han
goztatja, még ebben az esetben is
számolni kell a beteges fáradtság
bizonyos mórvével, amely kibújik
minden beavatkozás alól, akár
azért, mert az életmódot nem vál
toztathatjuk meg a maga egészé
ben, akár, mert a hibás lelki ma
gatartásoknak túl mélyre nyúlik a
gyökere. Ilyenkor már csak a le
küzdés segíthet a gyakorlás és asz
kézis útján.

Mindezeket a felismeréseket 
fejti ki a továbbiakban Pauspertl
- értelemszerűen átvihetjük a val
lási életben mutatkozó fáradtság
magasabb síkjára, A mondottak
nemcsak az ,.előszót" nyujtják eh
hez, de önálló jelcntöséazel is bir
nak, mert a vallási tevékenység
egészséges menete is feltételezi a
testi-szellemi bajok orvoslását. Iz
gató és kábítószerek mit sem hasz
nálnak, mert a szellemi téren szen
vedett hajótörések végeredményben
és tartósan csak a szellem oldalá
ról távolíthatók el. Ami itt a leg
fontosabb, az értelem megvilágo
sodása, hogy értelmünk szabhasson
irányt az akaratunknak. Régi igaz
ság, hogy az önismeret az első lé
pés a javuláshoz. Attól függően.

hogy milyen mélyre hatolunk az
önismeretben, válik lehetségessé a
belső tisztulás és elrendeződés, ami
azután nem sejtett és eddig lekö
tött erőket szabadít fel.

Szükséges volma tehát, hogy ki
nyomozzuk azokat a kapcsolatokat,
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amelyek Iáradtság, kedvetlenség,
határozatlanság, lelki sérüléstől

való aggódás s végül minden bajok
utolsó gyökere, a helytelen önsze
retet között szövődnek. Nem szólva
azonban arról, hogy aligha tudnők

konkrét esetben ebből a kusza cso
móból a kezdő szálat kibogozni,
maga az általános vizsgálódás is
egész könyvet kívánna. Példa rá
Künkel "JeHemismeret"-e. Éppen
ezért Pauspertl csak egyetlen ta
pasztalati tényre hivatkozik. Arra,
hogy a vallási életben a fáradtság
sokkal inkább belülről, mint kí
vülről származik. Lényegében az a
harc idézi elő, amelyet önmagunk
fenntartásának és felmagasztalásá
nak ösztöne vív az esetleges ku
dare fenyegetésével. Elsősorban a
lelkipásztori munkában fi.gyelhet
jük meg ezt. A papnak sokszor
hosszú utakat kell tennie, hogy hí
veit felkereshesse, a késő éjszakába
is bele kell dolgoznia, órákon át
kell beszélnie, a pihenőidejét is
fel kell áldoznia, s mindez köny
nyen megy, mindebben örömét is
leli, amíg sikereket ,ér el és elis
merésre talál. Aldozatosságárt csak
akkor érzi nehéz és nyomasztó te
hernek, ha igyekezetét haszonta
lannak és céltalannak látja. ha meg
nem értésbe, sőt vísszautasitásba
ütközik. Akkor és csakis akkor
törnek rá a "Nem birom tovább"
sötét órái. Holott az ilyen belefá
radásban - ahogy Künkel mond
ja - csak a mi "tárgyiatlanságunk"
mutatkozik meg, mert hiszen a tár
gyi eredményt, annak a mértékét,
hogy mennyire. szolgáltuk ügyün
ket - helyesebben Isten ügyét -,
mi eleve képtelenek vagyunk meg
állapítani, uovanúgy, miként a ku
dare mértékét sem állapíthatjuk
meg. Amiről mi tudomást szerezhe
tünk, csak a hála vagy hálátlanság,
amelyet mi magunk személy sze
rínt aratunk. S amit az utóbbi eset
ben érzünk, az önös, az önmagára
központosuló ember kínja, ha üre
sen kell távoznia. Ugyanakkor pe~

dig a sikertelenség miatt való ag-
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gódás és az állandó menekülés elő

le - sokkal f'árasztóbb és felőr

lőbb, mint maga a sikertelenség.
Jusson csak eszünkbe, hogy kis
testi kényelmetlenségek - például
kiálló szögecske a cipőben a
folytonos odagondolás és fájdalom
keresés miatt végül is kírnerültsó
get és izomgörcsöt idéznek elő, míg
a figyelem elterelése és a kemény
határozottság hamar elfeledteti
óket, A papi tevékenységben s ál
talában az egész vallási életben az
a húzódozás és csüggetegség, amely
visszatart minden lendülettől,ha ez
nem kecsegtet biztos sikerrel, csu
pán a büszkeség és a hamis önsze
retet jele.

"Cselekedjük egyszeruen a jót és
bízzuk Istenre a sikert" így
hangzik a rövid, de klasszikus pa
rancs. Minél nagyobbak és neme
sebbek céljaink, annál könnyeb
ben viseljük el a nehézségeket s
nemcsak nem érezzük a fáradtsá
got, dea valóságban sem fáradunk
el. Igaz - jegyzi meg Pauspertl -,
vannak önző motívumok is, ame
lyek ugyanezzel a hatással járnak.
Erős ösztönök, mint az önfenntar
tás, az érzékiesség és a hatalom
vágy, szintén ráirányíthatják az
akaratot kizárólagosan a célra. Vég
tére is a fáradhatatlanság titka ép
pen abban rejlik, hogy megszűnnek

a belső konfliktusok és ellenállá
sok, ami egyszeriben kimeríthetet
len erőtartalékakat szabadít fel.
Ami azonban ugyanígy bizonyos:
minél jobban elszakad a motívum
a mi kicsiny, örökké változó és saj
nos, rosszra hailó énünktől. annál
tisztább és áldásosabb. annál szi
lárdabb és bőségesebb lesz a "fel
szabadított" belső erő.

Szent Ignác mondta egyszer, hogy
az ördög olyan, mint a civakodó
asszony: gyenge. ha keményen fel
lépnek ellene, dühe azonban nem
ismer határt, ha engedékenyek ve
le szemben. Ugyanez áll az önsze
retetre is. Ha engedünk neki, ak
kor lassan, de biztosan megbénít
minden vallási tevékenységet,



amelyben nem találjuk meg a szá
mításunkat vagy a kielégülést. Eb
ben a vonatkozásban is alkalmaz
ható az, amit Newman a testi fáj
dalom ellenében ajánlott: "Nem
visszariadni vagy ingadozni, hanem
Isten segítségéért könyörögni. Utá
na rendíthetetlenül szembenézni
vele, összeszedve mindazt, ami
erőnk van testben és lélekben,
hogy ellenálljunk támadásainak.
Mindcnt pedig, ami van és létezik,
a mi szabad akaratunk aktusává
kell változtutnunk azzal, hogy
örőrnrne! és készséggel azonosítj uk
a saját akaratunkat Isten akaratú
val."

*
Sokban rokonkérdést vett elő n

folyóirat rákövetkező számában EVCl

Fi;kd orvosnő is, akinek egy-két
f anulrnánvával már rovatunk is
icg131koz~tt. "Vallásosnak lenni
annyi - irja tanulmányában -,
rr in t önkéntesen Istenhez fordulva
élni s őt magánosságunk.ban máso
dik személynek tudni." Másként
l,ifejezve: ,:Érintkezésben lenni az
zal. aki mindenben minden." Ter
mészctcs volna, hogy az ekként ér
telmezett vallásosságból csakis de
rű, nyugalom és békesség áradjon
reánk. A valóság azonban mást
mutat. Mi a magyarázata ennek?
Mindenekelőttaz a tévedés, rnint

ha mi csakis mint éber tudatú és
észtől korrnánvzott lények élnénk,
akiknek minden pillanatban teljes
áttekintésünk van ösztöneink, szán
dékaink és kivánságaink fölött. Bi
zonyos, hogy lényünk egy részét
szilárdan kézben tartjuk és rendel
kezünk vele. Ezt kiegészítően azon
ban él bennünk e,gy olyan "mély
alap", amely többé-kevésbé hozzá
férhetetlen a tudat beavatkozásai
számára. Azt mondtuk, hogy "él".
Az éjet pedig sohasem jelenti a sír
mozdulatlansázát. Érzések. szenve
délvok, elfelejtett élmények kever
len hullámzanak ezekben a mé
lvcbb lej ki rétegekben. Ez az a
..hely", ahová ha be tudunk tekin
teni. az igazi önismeretre jutunk.

Mindaddig, amíg a felszíni tudat
nál maradunk, félemberek va
gyunk: bizonytalanok, Ingadozók.
nyugtalanok.

Megeshetik persze, hogy nem is
fektetünk súlyt a nyugalomra,
amely már egymagában befeléfor
dulást kíván. Olyankor történik ez,
amikor tökéletességre való törek
vésünket egyoldalúan a cselekvésre'
állítottuk be. Az sincs kizárva,
hogy a vallási szárnyalás az "ön
feledés" sajátos alakját hozza ma
gávaJ. Mindazt, aminek nem sze
rotnénk úgy igazában a szemébe
nózní: konfliktusok, csalódások, Id
sértések, kudarcok, sőt egész testi
ségünk - mindezt úgy kezeljük,
mintha nem is léteznének. Az ilyen
"megsemmisítésüket" azután úgy
könyveljtik el, hozzá büszkeséggel.
mínt "vasakaratunk" eredményeit.
S ekként vóljük felmutathatni azt
a teljesítményt, amelyet a vallásos
elittöl várnak eJ. Pedig milyenek
vagyunk a valóságban? Idegesek,
nyugtalanok, testben-lélekben
.,görcsbe vontak". S amíg a görcsöt
fel nem oldjuk, nem is leszünk vi
dámak és másokat sem tudunk fel
vidítani.
Körtnyű mondaní: "Szabaduljon

a feszültségtől ." Igaz, alapjában
egyszerű dolog is ez, csak nem
olyan feladat, amelyet az ember az
akarat összpontosításával különö
sen jól végezhetne el. Az orvosilag
gyakorolt, médszeres el járás éppen
az akarat kikapcsolásával igyek
szik odahatnl. hogy a test szervei
kötetlenül működjenek s ezáltal
mezszűniék a feszültség. Nvilván
való, hogy az akarat edzéset nem
nólkülözh"tjük az erkölcsiek köré
ben. Az iga7.sá~ azonban az, hogy
a vaJJásos élet nem merül ki a7. er
kölcsi teljesítményekben. A vallási
őscselekvés. az ima pediq semmit
sem nver a lázas tevékenvsézael s
nem is függ a mi - rnézannyíra
megfeszített - akaratunktól.

Imádkozni annyi, mint Isten vá
rásában lenni. Az írnától való elfor
dulás, a kedvetlenség, arnellvel
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imádkozunk, mindig annak a bi
zonysága, hogy gyökerében hamis
a magatartásunk. A feszültség fel
oldása, aminek a módjait igyekez
nünk kell megtalálni, végeredmény
ben nem más, mint a "ráhangoló
dásv az írnára.

Első teendőként ajánlja Firkel,
hogy nézzünk utána: nem látszik-e
meg már a külsőnkön is az a bi
zonyos görcsbe vontság ? Hetenként
egyszer vizsgáljuk meg magunkat
a tükörben. Mcrőleges barázdák az
orr fölött, ráncok a homlokon, le
biggyedt szájszöglet, erősen egy
másra zárt fogak, magasan felhú
zott vállak s általában merev test
tartás - mindig a testi kiegyensú
lyozatlanságira vall, amit orvosol ni
kell. A heti szernlélődés terjedjen
ki a mozdulatainkra is. Hadoná
szunk-e a kezünkkel. ha beszélünk
vagy másokat hallgatunk? Milyen
a kézfogásunk ? Úgy lógnak-e tag
jaink, mint egy játékbabáé, vagy
símulékonyan és összhangzatosan
rendeződnek el? Milyen a testtar
tásunk járás. ülés vagy fekvés köz
ben? Laza és ruganyos, avagy ke
mény, szögletes és merev ? Nem
közömbös a beszédünk formája és
hangzása sem. "Esik"-e a szó az
aikunkról vagy kiszorítva a mély
ből érkezik? Rángatózunk-e elal
vás után, csikorgatjuk-e a fogun
kat? Fel van-e dúlva reggel az
ágyunk ? Ök ölbe szorított kézzel,
összevont állkapcsokkal. vagy de
rűscn ébredünk-c ? Mi van az aka
rattalan folyamatokkal: szívdobo
gással, az arc pirosságával, sápadt
ságával ? Összerezzenünk-e, ha
cseng a telefon vagy közeledik a le
vélhordó ?

Már ebből a felsorolásból is lát
hatjuk, hogy milyen sokféle a
görcsbe vontság. Míndegyíkünk a
reá jellegzetes tünetekre figyeljen
fel. Utána pedig határozzuk el ma
gunkat és fogjunk hozzá a lazítási
gyakorlatokhoz. Ezek még nem a
feszü1tségfeloldó módszeres gyakor
latok, elvileg is különböznek tő

lük, mert még aktiv cselekvést kí-
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vánnak. De már ezek a lazító gya
korlatok is kiváltják bennünk a
test-lélek-egység érzését.

A lazítást olyan természetesség
gel kell beillesz-tenünk az életünk
be, mint ahogy a virágokat harmo
nikusan rendezzük el a vázában
Olyan természetessé kell válnia,
mint a mindennapi tisztálkodásnak.
Csak akkor segíthet igazán.

Végezzünk nyujto és lökő moz
dulatokat a karokkal és lábakkal.
Közben ejtsük a törzset, térdhajlí
tással vagy anélkül. Akinek ez túl
nehezére esik vagy akit mcrevsé
gek gátolnak benne, tegyen pár
nyugodt lépést. Lassú, mélv léleg
zetvételek a nyitott nhlaknál. Nem
többször, min t tízszer vagy tizen
kétszer, mert itt is a mórtéktartás
a fontos. Az idő, ami szüksógos hoz
zá, valóban csekélység: három-öt
perc reggel, ugyanannyi este. De
semmi körülménvek közott el ne
haavjuk a gyakorlást. mcrt a rend
szeres ismétlésban rejlik a titok.
Ez egyengeti a jó <'lhatározásokat.
ezáltal leszünk ha ilókonvak. simu
lékorrvak és gyüjtünk friss er6ket.
Az Ilven egészsér~ügyi előírások
eredrnénvessénc rendszerint nem a
technikán, hanem kizárólag az áll
hatatosságon múlik. Semmi sem
lesz "marrától". Ur-al kodni az éle
ten, a többi kőzt annyi is, mint fe
gyelmet tanúsítani.

A vallásos ember jól ismeri a fe
gyelem követelményét - állapítja
meg Firke!. Ujdonsáa számára ta
lán csak az, hogy a test fegyelme
zését a mondott formában ennyire
fontosnak kell tartanunk. Ez a fe
gyelem egyáltalában nem azt je
lenti csupán, hogy ..szedjük össze
magunkat" és .,legyünk kemények".
Harmonikus maratart ás ne-m abból
ered, hogy egész élelteri.ileteket
eavszerúen elnvomunk és Úgy cse
lekszünk, mintha mi. emberek
,.tiszta szellemek" lennénk. Az aján
lott gyakorlatoknak oda kell ve
zetniök, hogy igent mondiunk a
test-lélek-egységre, amelynek alá
vagyunk vetve. és feloldott test-lé-



lek osszjátékot alakítsunk ki. Ter
mészetes, hogy a "szellemi ember
nek" kell uralkodnia bennünk. De
mennyivel jobban sikerül ez és
mennyivel méltóbbá válik az em
berhez, ha tudjuk az igazat önma
gunk felől, ha tudatában vagyunk
az állandóan zajló crőjátékriak,

amely majd ide, majd oda szeretne
rántani minket. Igen, nagy szük
3É:g van a szellemi, a személyi ve
zetésre, egyoldalúság azonban köny
.iycn megmorevedésre visz. Nem
d/>e a feladatunk nekünk, keresz
iénycknck, hogy egyenesen "játsz
\'<.1" legyün', úrrá a mí ndcnnapok
[dbtt? S ebben van segítségünkre
él testi hajlékonyság, amely a szel
iemi tevékenységekre is áthat.

A végtagok "kirázása", a lépe
gctcs és lég/{'s nyornún egyre köny
nyedcbbé válik belsejében az em
ber s valami kellemes emlék vagy
elképzelés merül föl előtte. Minél
csekélyebb, annál jobb. Kis dal
lam, egy kép, egy tájék, foszlánya
,~~y beszélgetésnek vagy kedvelt
eledel, igen, ez is l Mindazt, ami
í lvcnkor felbukkan. ez alá a cím
al'á foglal hatnók : "Jól esik nekem,
:llcgnyuglat engem." A gyakorlat
,cl.ksen elérte célját, ha ez a ben
sij é1ménv bekövetkezik. De ne ve
szítsük ~l bátorságunkat, ha ele
inte a "technika" köti le minden
ligyelmün1,ot. A Jcloldódást csak
hosszabb ismétlés hozza meg, de
me..hozza mindenkinél, csak ne
!li:'c,yozzék a kitartás.

Sujnos, a kitar tásnak ez a faj
t.ija éppen azoknak nem "fekszik",
ak ik nek leginkább szükségük volna
ra. Ezek il. nyugtalanok, az aggá
.voskodók, a pedánsok, akik rnin
dig valami "okosat" akarnak csi
nálni. Nekik a "cselekvés" a vé
rükbe ment át. Szerintük ez az em
beri kötelesség. Pedig - irja Firkel
- terméketlen az a cselekvés, ame
lvet a lelkünk mélyének ismerete
,""Jkül viszünk végbe. Olyan ez,
IniI;~h'l pelyvát vetnénk csíraképes
rn.urvak helyett.

Most pedig tágítsuk ki a fella-

zítást, amivel kissé tovább megyünk
a tornagyakorlatoknál s előkészít

jük magunkat a tulajdonképeni fe
szültségfeloldó gyakorlatok megér
tésére. Utóbbiakhoz ugyanis a már
ajánlottak elsajátítása nélkül hoz
zá sem foghatunk. Kövesse tehát
a fcllazítást a feszültségnélküli fek
vés. Hátunkra fekszünk, kissé ma
gasabbra helyezzük a fejünket, ka
runkat. lábunkat lazán kinyújtjuk
és behunyjuk a szemünket. Elkép
zeljük, hogy a mezőn vagyunk,
lombsuttogást hallunk. Bensőleg

így könnyen az az érzésünk tá
mad, hogy: "En most egészen nyu
godt vagyok." Ennek acélunknak
elérését elősegíthetjük hangtalan
benső beszélgetéssel. Hallhatóan
nem szabad rnegszólalnunk, mert
ez már cselekvés lenne. Nem az
akaratnak, hanem a gondolatnak
kell műkődnie. Érdekes, hogy a le
írt helyzetben és a nyugalmi álla
potnak való odaadással valóban át
is éljük a nyugalmat. Ha pár per
cig így maradtunk, mozgassuk meg
néhányszor erőteljcsen két karuri
kat, lélegezzünk néhányszor be és
ki erőteljesen. Utána nyissuk ki II

szemünket és kezdjük meg a napi
munkánkat.

Hangsulyozza F'írkel. hogy a nem
helyesen végzett gyakorlat pety
hürítté vagy .,viszketőssé" teszi az
embe-rt. a helyesen végzett gyakor
lat viszont felébreszti bennünk az
érzéket egy olyan életmagatartás
iránt. arnelvtől mi, európaiak meg
lehetősen elszakadtunk. Pedig ami
re nekünk is szüksézünk van: az
érzéketlenség a káros ínzcrckkel
szemben és az élesr-bb hatlás azok
nak az erőknek. főleg vallási erők

nek jelentkezése iránt. amelyek a
létr-k mólvében rettőznek. Másként
kifpie;o;ve:· a menérvése és benső fel
ismerése a m;nKPt övező titkoknak.
amelyek közül Isterrnek a saját 1e1
künkhon való megszólalása a leg
nagyobb.

Rátér ezután Firkel arra az el
Járásra, amelyet T. H. Schultz ber
lini idegorvos dolgozott ki és ikta-
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1.01.1. be a pszichotherápiába. Alta
Iában "autogén tréning" néven em
legetik, de pontosabb lenne a "kon~

cantrativ önfeloldás" megjelölés.
A "tréning" szó ugyanis a sport
szerű aktivizmus képzetét kelti,
ami félreértéseket okozhat. "Önfel
oldás" viszont éppen az egyik IL"
nyeges mozzanatra mutat rá, arra,
hogy a gyakorlatot végző "saját ke
zelésében" helyezi magát feloldott
és szabad testtartásba. A másik
mozzanat a "koncentrálás", ehhez
azonban mindjárt hozzá kell ten
nünk, hogy nem az akaratnak, ha
nem a gondolatoknak koncentrálá
sáról van szó,

A gyakorlónak mindenekelőtt a
saját testéről való képzetekre kell
koncentrálnia magát, módszeresen,
meghatározott sorrendben. Csakis
az összeszedett, a minden mást fi
gyelmen kívül hagyó odagondolás
ébresztheti rá tudatunkat testisé
günk valamely meghatározott rész
letének valóságára. Ahelyett tehát,
hogy test-érzéseinket elnyomnók,
egyenesen kiprovokáljuk azokat. A
vallásos gyakorlat fordított jának
tűnhetik fel ez - jegyzi meg Fir
kel -, de korántsem ez a helyzet.
Az önfeloldás által összhangzatos
test-lélek-egységet idézünk elő, ami
megszabadít a terhes, szellemileg
terméketlenné tevő görcstől. Elein
te, sajnos. idegen vezetésre volna
szükségünk, minthogy ezeket a
gyakorlatokat egészen pontoslan
csak közvetlen oktatás nyomán ta
nulhatjuk meg. Eggyel-mással azon
ban mégis megpróbálkozhatunk.

Mihelyt kényelmesen elf'eküdtünk
- kissé magasabban eső fejjel, a
karokat könnyedén behajlítva a
törzs mellett, lábainkat kinvujtva
-, lehunyjuk pílláínkat. Szemünk
egyébként magától is becsukódik,
mihelyt elképzeljük: "Most egészen
nyugodt vagyok." Ha azután elpi
hentünk. arra gondolunk, hogy el
nehezcdést és fáradságot érzünk a
jobb karunkban. Schultz feltételezi,
hogy a dolgozó karunk, amely kö
zelebb esik az ónünkhöz, legelőbb
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engedelmeskedik az elképzelésnek.
Gyakorlatílag így történik ez:
"Jobb karom egészen nehéz." Kap
csolatban ezzel különböző képzete
ink támadhatnak. "Nehéz, mint 82
ólom." A nehéznek érzése rákorlá
tozódhatik en-e a karra, de fellép
het a másik karban, a lábainkban.
vagy egyszerre valamennyi vegta
gunkban. Ha ilyen módon a felol
dást keresztül vittük - ehhez csak
pár pillanat, legfeljebb pár perc
szükségcs -, akkor végtagjaink"!
meglendítjük. néhány erőteljes Ieg
zést végzünk, majd szemünk ki
nyitásával visszaállít juk a normál: s
feszültséget.

Hogy valóban eredményt érjü» k
el, a gyakorlásra napjában három
szor kell sort keritenünk. legnlkal
masabban ebéd és vacsora utá.'.
majd elalvás előtt. Mintegy két h:":
kell hozzá, hogy belejőjjünk. A kö
vetkező lépés a "hiíképz2s". E;~:

belső beszéddel idézzük elő: ,,A
jobb karom egészen melcg.' A fel
oldásnak ezt a továbbfejlesztése,
is két héten át gyakoroljuk. A7.
előbbi szakasz az izmok feloldását.
a hőképző gvakorlatok a véredé
nyek tágítását célozzák, s utóbbi
különöscn fontos. Egvik tagunkat
a másik után melegítjük fel, maid
egész testünkben is Iclmeleuszünk.
Még további lépés a sz ivműködé s
megnyugtatása. Minden orvosi ta
pasztalás an-a mutat, hogy tulsá
gosan igénybe vett és ingerlékeny
emberek is ilyen módon valóban
megnyugodnak. A hatás nemcsak
a testi feszültség morrszűnóse, hr.
nem a lelki összeszedettség is.

Hasznosan véaezhotünk iáró gya-
korlatokat is. Semmi másra nem
kell ügyelnünk. mint arra, hogy a
járásunk nyugodt és feloldott 1('
gyen s hogy a légzések és a lépe
sek egymással összhanéban legye
nek. Lassú belégzés nóav-nyolc ló
pés, kilégzés nyolc-tíz lépés hasz
szan. Utána kis szünetct tartunk :1

legközelebbi belógzésíc. Ami az idő

tartamot illeti, mindenkinek saj~(;



ütemet kell kialakítania és ahhoz
igazodnia.

Gondolataink koncentrálásat min
den helyzetben gyakoremunk kell.
így tudunk majd úrrá lenni mind
a testi, mind a lelki magatartásunk
fölött. A mindennapos gyakorlato
kat azonban sohasem szabad el
hagynunk, ami eleinte, bizony, nagy
türelmi próba. Nem árt talán 
emeli ki F'irkel -, ha újólag fi
gyelmeztet arra, hogy sohasem jut
hatunk hozzá a nyugodt elmélke
déshez, ha "testetlenül" próbálunk
viselkedni. Testünknek követnie
kell a nehézkedés törvényét, szin
te magába roskadnia. Rajta keresz
tül nyílik csak út a benső szernlé
lődéshez, ahhoz az elmerüléshez,
amelyből a vallásos elmélkedés ma
gától k inő. Az ehhez szükséges bel
ső nyugalom csak akkor áll be, ha
.,minden velünk van", ami a rni
énk, s nem akkor, ha el van nyom
va, meg van kötve.

Minden gyümölcsöző vallási élet
nek feltétele a szív rendezettsége.
A szív a mi központunk. a test és
lélek egyesítő helye. Mindazt, ami

a miénk, a szívünkben kell tarta
nunk. Mindent. Érzéseket és kí
vánságokat, fájdalmainkat és "álla
potainkat", aggodalmainkat, vágya
inkat, írigységünket, dühünket 
igen, ezt is -, sóvárgásainkat, sze
rétetünket összes ellentmondásai
val, a még le nem győzött gyűlöle

tet, szomjúságunkat kítüntetésre és
sikerre, követelőzésünket a "több"
után, a csoda után, azután a "csak
nekem szóló- egy csoda után, de a
lemondást is Isten kedvéért, ezt a
tiszta szeretetet irányában és a re
ménységet benne. Mindezt így kü
lön-külön és együttesen zárjuk be
békésen, nyugodtan és szelíden szi
vünkbe, így születik meg bennünk
az a nyugalom, amely kimondja:
"Minden jó úgy, ahogy van, vagy
legalább is úgy, ahogy Isten meg
engedi." Csak ami gonosz, azt keJl
elvetnünk magunktól, Mert amíg
nem vagyunk egyetértésben Isten
nel, addig csakis szuggcrált nyuga
lom lenne, amit találnánk. Viszont
ha megteremthettük igazi nyugal
munkat, akkor nyomban megadja
nekünk Isten az ima ajándékát.
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