
(ez a Nietzsche által hangsúlyozott jelenség, amelyet a régebbi analitikus lé
lektan nem vett figyelembe), és reális megvalósulása közben más emberek
megzsarolására vezethet, hogy az utóbbiak az ő lemondásáért örökké hálá
sak legyenek, esetleg egy gazdasági kizsákmányolás eltűrésének formájában
is. Ebben az esetben a neurotikus gátlások által elfojtott érvényesülési vágy,
expanziós törekvés kerülő úton mégis célt ér.

Az "alázat" lehet állandó szemrehányás másokkal szemben míndaddíg,
amíg utóbbiak alávetik magukat, és az eddig gátlásos "alázatos" ember mos
tantól fogva már uralkodik, tehát a saját agresszíóít túlkompenzálva a vi
lágba hajítja ki, és elnyom másokat.

A neurózis meghamisítja a keresztény moralitást, felhasználhatja a ke
resztény tanítást, hogy titokban a neurotikus tünetek elől ott nienekvést ta
láljon. A precíz és egzak! analitikus lélektan tehát nem érinti az oltárt. CS1ak
a tudomány-előtti, romantikus fokon álló lélekelemző irányoknál találjuk meg
a vallásellenességet, vagy pedig a jóakaratú tévelygést a keresztény álláspont
tekintetében, Ámde ugyanezek az irányok tudományos szempontból sem k[
fogástalanok, sok tételük a fantázia termése, és szépirodalmi jelleget visel
magán. Nem azt akarjuk mondani, hogy ezek az irányok, köztük Szondi so TS

elemzése is, csupa olyan tételt hirdetnek, amelyek minden ponton felületesek
és tarthatatlanoik volnának, nélkülöznének minden mélyebb vívmányt. Kriti
kánk nem ilyen természetű volt, hanem meglátott és kiemelt mánden pozi
tívumot.
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BIZTA TÁS UL MAGAMNAK

Mindig ösztönös volt bennem
A jóság követése,
Most lettem tudatos.
Istenben kell-e hinnem,
Hogy legyek, s milcor alázatos?
Mindenre megtanít a kegyelem,
Minden színt megmutat,
Az egyetlen, kimeríthetetlen színű fénv ...
Istenben jó-e hinnem?
Az Ö gyermeke vagyok-e én?
Vagyok-e elég alázatos,
iIogy letérdel,jek, akár az utca kövén?
IUmondjam a világnak, amí bízonyos,
Ami equszerre öröm és szenvedés?
Ami részesedés Benne
Egyre mélyebb es mélyebb öröm!
Mindig velem van, mindig megsegíthet ...
Örömét nemcsak könnyel köszönöm . . .

STETKA E;VA
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