
tos útját. Azt sem lehet mondaní, hogy kétkulacsos, nyárspolgári -életszemlé
letre vezet, amely nem ismeri a lemondást és rosszabb Freud analitikus elmé
leténél. Amikor Szondi az ösztön kielégüléséről beszél a lelki élet valamely
magasabb sikjában, akkor már tulajdóriképen a Szellem szava szólal meg-. Az
ösztön csak a nyersanyagot szolgáltatja, amelyet a szellem alakít. Ez a kielégü
lés nem is a szó biológiai értelmében vett kielégülés. Hiszen az ösztön biológiai.
ígényei közvetlenül nem érvényesülnek. Sőt éppen ellenkezőleg: ennek a maga
sabb síkban történő kielégülésnek ára: a lemondás; lemondás az alacsonyabb
nívón történő kielégülésről. Az elmélet azt 'tanítja, hogy valamilyen módon
az ösztönös hajlandóságnak meg kell találnia az érvényesülését. Megtalálhatja
a természet rendelése szerint az etikum követelményeinek megfelelően termé
szetes úton is, - hiszen a keresztény erkölcstan nem a természet kiirtását,
hanem megszentelését hivatott előmozdítani -, ha pedig ez a természetes út
nem járható, akkor fordul a kerülő út felé. Az ösztön természetéből következik,
hogy ezt tényleg meg is találja. Nem kell mesterségesen keresni az utat: aki
saját lelkiismeretének szava szerint keresi az életprobléma ideális megoldását,
aki követi azokat a vonzásokat, amelyre egyéni alkata hajlamosítja és ezeket
a hajlandóságokat a keresztényetikum igényei szerint bontakoztatja ki, az ter
mészetszerűen megtalálja az ösztönproblémák megoldását. A megoldáshozsok
értékes irányítást adhat Szondi elmélete és kísérlete. Az ösztönök nyersanyagá
ból így épülhet fel a Szellem és a Kegyelem világa az emberi lélek mélységeíben,
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Noveinberl
Mintha az esztendő minden jaja
ködös kavernáidba sűrűsülne,

te, évszakoknak sepulcretuma!
Halottidéző, rom-tájaidon
borzongva járok föl-le, föl-le.

A lombzúgásra, mondd, emlékszel-e?
O, hol van a tűrkiz-visszfényű sátor,
színes gyümölcsök. kandi ékszere
- mikor a kert hörgésektől zajos
s apró nyöszörgések karától ...

Egy véghetetlen, csuklyás gyászmenet
megy harminc éjt-napot vigasztalatlan,
nyomában iszonyú gyász-zene zeng 
így vivék Bocskay úr tetemét
Kassától Kolozsvárig bús csapatban.

NovemberI
Már átitattad .minden idegem
s mintha az őskori növényi létre
emlékezném. úgy vacog a szívem
ha öldöklő szeled cibální kezd,
s testvérként nézek mínden falevélre.

Jékely Zoltán
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