
tették testüket szenvedélyeíkkel és kívánságaikkal együtt" (Gal 5,24). Szeretetünk
esak akkor igazi, ha mindennapos kereszthordozás, hogy Krisztussal együtt feltá
madhassunk. Ha ugyanis vele együtt meghalunk, akkor majd'vele együtt fel is
támadunk a dicsőséges isteni életre. Nemcsak a feltámadáskor, hanem már most,
kegyelme által véghezvitt minden egyes önzetlen jótettben. Ha ugyanis Krisztus
egészen a halálig szeretett minket, nekünk sem szabad többé önzően magunk
nak élnünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt .(2 Kor 5,14~15). Ez a
nyolc boldogság lényege: "Aki meg akarja menteni- életét, elveszíti azt, de aki
Érettem elveszíti életét, megtalálja azt!" (Mt 16,25).

Az eredeti bún' által bezárult önzésünket csak a személyes isteni Szeretet, a
Szeritlélek tudja kinyitni Jézus és az embertársak felé. Ű működik a szeatségek
ben, hogy ia Tátható jetek közvetítésével személyesen találkozhassunk Jézussal hit
ben és bízó szeretetben. A zsinati liturgikus reformnak nem az a lényege, hogy
most népnyelven szolgáltatjuk ki a szentségéket és szembe fordulva misézünk,
hanem hogyaszentségeket nem tartjuk kegyelmi automatáknak, hogy a hangsúly
nem a dologi teljesítrnényen van. A lényeg az, hogy a szentségek vétele és az
eucharisztia bemutatása által bekapcsolódjunk húsvét misztériumába. Ahogy Krisz
tus azáltal jutott el a feltámadás dicsőségébe, hogy előbb vállalta az önkiüresítő

kereszthalált, mert engedelmesen szerette az Atyát, ugyanúgy mi sem juthatunk
el másképp az isteni életben való részesedésre, csak. ha elóbb meghalunk önzé
süriknek. Ennek lehetőségét biztosítja alapvetően a keresztség (ill. a második ke
resztség: a bűnbánat szentsége), Hisz rnindnyájan, akik Krisztusban megkeresz
telkedtunk. az ő halálába keresztelkedtünk meg, hogy vele együtt új életre támad
junk. Az élet ezernyi helyzetében való öntudatos, szabad és bátor Krisztus-köve
tésre a bérmálás szentségében kapott Szentlélek képesít. Mindkettő pedig arra,
hogy áldozatos szeretetben eggyé forrjunk az eucharisztia ünneplésében mind
Krisztussal, akinek testét és vérét áldozzuk, mind egymással, akik egy kenyérből

részesedve alkotjuk Krisztus titokzatos testét, az egyházat. A liturgikus reformnak
legfőképpen arra kell törekednie, hogy megértsük: Krisztussal nem juthatok más
képp szerétet-közösségbe (communio), csak ha előbb önzésemet feláldozom érte az
embertársak szolgáló, akár halálig menő szerétetében. .

Igy lesz a megújított liturgia, a szentírásból táplálkozó keresztény élet,' a
szabad sl'Jeretetből művelt jótettek által személyíségünk kibontakoztatója, lelkünk
boldog békéjének a forrása és a leghatékonyabb tanúságtevés Krísztus mellett.

Ha így nézzük a keresztény életet, akkor el kell vetnünk a kicsiny hitű re
ménytelenséget. Mi nemcsak hogy feleslegesek nem vagyunk, hanem egyedül mi
tudjuk adni a világnak a személyes Krisztust. És a világnak éppen erre van szük
sége. Ez az, amit lelke mélyén óhajt, hogy valaki istenien szeresse, és hogy et
től felbátorodya viszontszerethessen.

BODA LÁSZLÓ

AZ EMBER ÉS AZ ELŐíTÉLETEK

A keresztény egyházak közeledése és a különböző világnézetúek közös, emberi
célokért való együttműködése olyan kérdéseket vet fel, melyekhez a tudományos
lélektani vizsgálódásoknak is szava van. Ebből a szempontból számunkra igen
érdekesnek és feltétlenül jelentősnek mutatkozik A Személyi Konstrukciók El
mélete, melyet G. A. Kelly dolgozott .kí. Ezt ismerteti D. Bannister Egy új sze
mélyiség-elmélet címmel az Új távlatok a pszichológiában című kötetben (Gondo
lat, 1972, 455-483.).

A jelen vizsgálódás nem ismételni akarja ezt az ismertetést, hanem a ke
resztények egymáshoz való. 'közeledése szempontjából szeretne reflektáln! néhány
gondolatra, amely az elmerevedett előítéleteknek részben lélektani alapját mutat
ja meg, részben ezek feloldását segíti az említett modern személyíség-pszlcholó
gia nyomán. Megfigyelhető ugyanis, hogy a világnézetek között általában nagyobb
az elvi ellentét, mint az emberek között, akik e nézeteket képviselik. A gyakor
latban viszont többnyire mégis nehezebb akadálynak bizonyul az, emberi előíté-
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letek legyőzése, mint az elvi nehézségek áthidalása (természetesen kompromisszum
nélkül, vagyis nem az elvek feladásával).

Nézzük meg tehát, hogyan kell értenünk Kelly elméletének egy alapvető fo
galmát, mely problémánk szempontjából igen jelentős; milyen konkrét megnyil
vánulásait találhatjuk ennek a fogalomnak - legalább néhány példában - az
emberi történelemben, elsősorban a keresztény hitet tartva szem előtt; végül pe
dig milyen gyakorlati magatartást kínál ez a felismerés a keresztények számára?

A "predikció" fogalma

Egy tudományos lélektani elmélettel kapcsolatban egyáltalán nem lebecsülni
való eredmény, ha az csupán egyetlen fogalmat képes elültetni a köztudatba,
úgy, hogy az az élő kultúra része legyen. Ilyenféle például az adleri "kisebbségi
érzés", a Mínderwertígkeítsgefühl. Kelly személyiség-elméletének ehhez hasonló
alapfogalma a "predikció" (prediction). Ez ugyan még nem ment át a köztudatba,
de úton van ahhoz,' hogy közhasználatú legyen, ha nem is kifejezetten ezzel a
terminussal. Annak megértéséhez, hogy mit akar mondani a "predikció" fogalma
és hogyan adható vissza magyar nyelven, ismernünk kell bizonyos előzményeket,

illetőleg a koncepció, alapra]zát.
Kelly 1955-ben tette kőzzé elméletét, melynek alapintuícióját meghökkentő él

mény szolgáltatta, Arra döbbent rá, hogy egy disszertációját készítő tudósjelölt
nek ugyanazokat a tanácsokat adta, mint egyik betegének: figyelje meg a dol
gokat,' tájékozódjék a kérdésben, óvatosan következtessen és a tapasztalás alap
ján igazítsa ki elgondolását. Kellyt az a felismerés kerítette hatalmába, hogy vol
taképpen mínden emberben lélektanilag hasonló folyamat megy végbe, amikor egy
feladatnak nekifog. A tudós ebből a szempontból sem kiváltságos lény a többi
"közönséges halandóval" szemben, hanem csupán módszeresebb, kritikusabb és
tárgyilagosabb valaki a többinél. Olyan ember, aki hivatásszerűen foglalkozik az
zal, amivel mások adott körülményeik sodrában, mintegy gyakorlatilag, személyí
ségük indítása folytán. A tudóshoz hasonlóan tehát a hétköznapok embere is előre

tervez, ,előre lát, bizohyos várakozással van a bekövetkező dolgokkal kapcsolat
ban. Más szóval úgy mondhatjuk, hogy az embernek különböző előfeltevései, ha
úgy tetszik, "előítéletei" vannak. a világgal, a másik emberrel és önmagával szem
ben. Míndez együtt van a "predikció" fogalmában, amely szó szerint jóslást, jö
vendölést jelent. Tudományos lélektani műszóként viszont magában foglalja a
"jövendölés" mellett az "előrelátást", az "előfeltevést" vagy akár az "előítéletet".

Mert a fogalomban különös hangsúly esik a dolgok, események és személyek elő

vételezett megitélésére, az "anticipációra". Kelly nagyon lényegbevágó megállapí
tása szerínt ugyanis "az emberi viselkedés ala.pvetően anticipáló és nem reagáló
jellegű".* Ez a tömör megfogalmazás azt jelenti, hogy az ember nem passzív mó
don fogadja a bekövetkező eseményeket, a másik embert vagy - tegyük hozzá 
a más nézetet, hanem aktíve, többnyire bizonyos harci készültség állapotában, te
hát már kész ítéletekkel. Jellemzően tükrözik ezt a pszichikai "anticipációt" egyes
kífejezéseink: "Róla sem gondoltam volna, hogy ...", "Tőle elvártam volna,
hogy ...", "Nem, ez Iehetetlen l"; "Képtelen vagyok elhinni, hogy meghalt.", "Ugyan
mit várhatsz egy négerlől ?!" stb. Ezek a kifejezési módok Kellyt igazolják. Egyút
tal azt is jelzik, hogy a másikkal .szernben táplált előítéleteinkben mennyí öntelt
ség, mennyí rejtett rosszindulat vagy éppen naivitás húzódhat meg.

A predikciók kétségtelenül bizonyos tapasztalatok alapján alakulnak ki ben
niInk, többnyire azonban nem elég tapasztalat alapján. Olykor pedig equetlet: ta
pasztalat megrögződése kiválthatja bennünk az előzetes ítélkezést. Az ilyenfajta
"predikció" válik aztán - világnézeti szempontból is - a leggyanúsabbá. Persze
a Kelly-értelmezte predikció nem csupán a tapasztalatok által jön létre. Az em
berben fogalmi keretek alakulnak ki a világról, a másik emberről és önmagunkról
is. Emlékeztetnek ezek a kanti kategóriákra és szemléleti formákra, de azoknál
jóval dinamikusabbak és ruganyosabbak. amellett pedig pszichikai [ellegűek, Kelly
ezeket nevezi konstrukcióknak. Bannister pedig a szemüveg hasonlatával világítja
meg jelentésüket. Eszerint minden ember saját személyísége "szemüvegén" át
szemléli a világot, az embereket és - tegyük hozzá - a különböző nézeteket, hi-

'" Tehát amíg az állat "reagál", az ember - egy kissé Játékos, de kifejező terminussal szólva
- "preagál".
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teket. A szemüveg azonban lehet világos és sötét; lehet homályos vagy szeny
nyezett, és lehet torzító is. Szerencsére az üveg tisztítható vagy kicserélhető. Más
szóval az alaposabb, sokoldalúbb, 'tárgyilagosabb tapasztalatok módosíthatják a pre
dikciót, illetve átalakíthatják a konstrukciót. "Egy személy konstrukciós rendsze
re változik" - jegyzi meg Bannister. - Arra azonban már nem tér ki, hogy a
személy látásmódjának ez a sajátos konstrukciója egy bizonyos irányban be is to
kosodhat, olykor hajlíthatatlanná merevedik. Igy válhat más személyekkel, illetve
nézetekkel szemben megrögzött előítéletek hordozójává,

Mindez nagy vonásokban már sejteti a továbbiakban elemzésre kerülő néhány
történelmi példa értékelését. Mert KeUy "konstrukciója" és "predikciója" mint tu
dományos lélektani fogalom egyszerre segít abban, hogy megértőbbek legyünk az
emberrel szemben, és abban, hogy kevésbé legyünk megértőek irányában.

A "predikciók", a hit és néhány történelmi példa

A történelmi tapasztalás meglepő eseteket mutat föl Kelly konstrukciós sze
mélyiség-fogalmának igazolására, s ezzel kapcsolatban az emberi előítéletek jel
legére vonatkozóan is. E személyiség-modell segítségével kétségtelenül jobban ész
revesszükegyes magatartási formák - ha úgy tetszik ~, konstrukciók értékét,
vagy éppen korlátait.

Elsőként érdemes utalnunk a tudományos vonatkozású esetekre. Ezekkel kap
csolatban talán a legmeghökkentöbb épp az átlagember és a tudós már említett
hasonlatossága, amely azonban ezúttal a korlátolt makacsság előítéletében mutat
kozik meg. Mert elég fölidéznünk az új találmányokkal és fölfedezésekkel kap
csolatos gyakori ellenállást. Semmelweis esete bizonyítja, sok mással együtt, hogy
a tudomány emberei sem mentesek a megmerevedett konstrukciók- korlátoltságá
tól. Találóan állapítja meg ezzel kapcsolatban Bannister: "Ha az érvek olyan
konstrukciókat fenyegetnek, amelyek rendszerünk hierarchiájában .. , középponti
jelentőségűek, akkor túl sokat invesztálunk ezekbe ahhoz, hogy feladjuk őket"

O, m. 466.). A tudós tehát maga is ki van téve annak a kísértésnek, hogyaz újabb
és meggyőzőbb ,elméletben ellenséget lásson, S ha erőt vesz rajta ez a kísértés, a
"győztes" és a "legyőzött" kategóriáiban kezd gondolkodni, az érveknél pedig fon
tosabbnak tartja önérzetét. Ilyenkor - folytatja Bannister - "inkább .ellensége
sek' leszünk, vagyis lebecsüljük az érveket, hogy ne kelljen kockáztatni világ
képünk fontos részéinek összeomlását" (uo.).

Tanulságosan mutatja ezt például a Galilei eset. Pedig ennél igazán nem mond
ható, hogy a keresztény létszemlélet lényeges kérdése forgott kockán, Az érzéklő

tapasztalások évezredes "predikciója", helytelen, elvárása, előítélete találja itt
szemben magát egy új tudományos világkép "kopernikuszi fordulatával", Persze
azért ennek is van pozitív eredménye. Az emberi ellenállás szülte nehézségek
ugyanis arra késztetik a forradalmian új igazságok felismerőit, hogy eszméiket an
nál meggyőzőbben kidolgozzák.

Bennünket azonban a jelen vizsgálódás során jobban érdekelnek a vallási ma
ga.tal'táshoz szorosabban kapcsolódó esetek. Az előbbi példa azt próbálta megví
lágítani, hogy a helytelenül alkalmazott hitnek milyen predikcionális veszélyei le
hetnek. A következőkben néhány olyan példára utalurík, mely a hittel szemben
mutatkozó előítéleteket érzékelteti.

A szentírás arról tanúskodik, hogy a mereven ellenszegülő magatartás Jézus
személyével és tanításával kapcsolatban egyaránt [elentkezík, mégpedig mind az
ószövetségi hit, mind a megszokáson alapuló emberi tapasztalás oldaláról: Előbbire
a farizeusok magatartása utal. Ok hisznek Istenben, hisznek a feltámadásban, hisz
nek még az eljövendő Messíásban is, de elzárkóznak attól, hogy Jézust elfogad
ják. Személyiségükben a hit ószövetségi konstrukcíója annyira megmerevedett, hogy
ezen a csodák tapasztalása sem változtat. Pedig Jézus kifejezetten erre utalva
mondja: "Ha nekem nem akartok hinni, cselekedeteimnek higgyetek" (Jn 10,38).
Másfelől a megszekott tapasztalatok által kialakított "predikció" magatartási for
mája adja meg a "hitetlen Tamás" esetének magyarázatát. A feltámadás 'ugyanis
annyira ősi és sokoldalú emberi tapasztalással kerül szembe, hogy idő kell hoz
zá, míg hatása föl dolgozódik a személyíségben, Sokszor átélt és leírt jelenség ez.
Arról van szó, hogy. az egészen váratlan dolgok eljogadásához olykor még a köz
vetlen tapasztalás sem elegendő. Olyan eset ez, amelyben "időbe telik", míg az em-
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ber hozzá tud szokní a teljesen váratlan valósághoz, amikor - J{elly szavaival él
ve - hirtelen kell "átrendezni" személyi. konstrukciónkat az új tapasztalás hatá-
sára. \

Tanulságos' például A. Carrel esete. O Lourdesban "belekeveredik egy csodá
ba", de csak évek múltával érlelődik meg benne, hogy az élmény földolgozása nyo
mán elfogadja a természetfölöttit. Naplójában ezt így okolja meg: "Nem lehet ta
gadni valaminek a' realitását, csak: azért, mivel az rendkívüli". Mert a nyilván
való ténynek az előítéletek jegyében való letagadása már a humor lapjaira tarto
zik. Az "egyszeri székelyről tartják, hogy amikor először látott zsiráfot, szinte.
botránkozó rhítetlenséggel mondta: "Ilyen állat pedig nincs!" - Talán nehezen il
leszkedik a komoly példához: a humoros, a valóságoshoz a kitalált, mégis aligha le
hetne találóbban jellemezni a szűkös tapasztalatok által kiépült konstrukciót, il
letve a teljesen váratlan, víllámcsapásszerű új tapasztalás által előidézett védeke
ző reflexet, mint ez utóbbival. Az ember ugyanis számtalan esetben hasonlóan
reagál, éppen mert "anticipálva reagál".*"

Az eseteket lehetne folytatni, de aligha szükséges, A filozófia és a természet
tudomány ugyanis egyetért abban, hogy a biztos predikcióhoz a tapasztalás önma
gában nem elég. Csak az értelmes, tehát a nyilvánvaló belátáson alapuló tapasz
talás vezet egyetemes érvényű felismerésekhez, törvények meglátásához. de min
dig csak a saját körében (pl. a fizikai törvény nem emelhető 'léttörvénnyéü. A
gyakori megszokáson alapuló tapasztalás mindenhatóságát pedig nemcsak az érte
lem belátása vétózza meg, hanem a merőben szokatlan, a teljesen váratlanul jött
új tapasztalatok is kérdésessé teszik. Az embernek eszerint állandó készültségben
kell lenni a 1,áratlanra. Mert ilyenképpen például a halál oly sokrétű tapasztalata
sem zárhatja ki a megújuló élet, illetve a feltámadás hitét. A természetben ugyanis
épp a halál az új élet záloga (vö. Jn 12,24). Krisztus feltámadása persze az em
ber pszichikai konstrukciójának nagy próbatétele, legalábbis a hivők szemében.
Valami, ami Guardini szerint "széjjelrobbantja a tapasztalás megszekott formáit".
Mert a hit ebből a szempontból épp azt jelenti, hogy személyiségünk konstruk
ciója a halál gyakori tapasztalása által sem merevedik el annyira, hogy a halált
Szent Pállal ellentétben végleges és megmásíthatatlan befejezésnek tekintsük. Amíg
ugyanis a nem-hivő megfellebbezhetetlen "jövendölésnek" tartja a teljes elmúlást,
addig a hit embere elfogadja az apostolok ellenkező előjelű tapasztalatát, és esze
rint "rendezi át" személyíségét, megőrizve a hitben belső nyitottságát és az élet
megújulásába vetett reményét.

A ,,~redikciók" tanulsága

A predikció, vagyis az, hogy az ember előre kialakított konstrukciója "szem
üvegén"közelít a dolgokhoz, a személyekhez és a más nézetekhez, Kelly szerint
lélektani törvényszerűség. Az említett eseteken láthattuk, hogy ez a pszichikai
törvény igen gyakran embervoltunkhoz méltatlan formában jelentkezik. Rossz
értelmű, gátló előítéletként választja el például a közeledésre hivatott kereszténye
ket. Pedig a merevség feloldása nem kompromisszumot követel - ezt ismétel
ten hangsúlyozzuk -, hanem a másik nyitottabb megértését, illetve a teljesebb ta
pasztalás igényét. A "predikció" ugyanis akkor válik általánosan használt, tehát ne
gatív értelmű előítéletté, ha az ember mindenben és mindenkor önmaga igazolását
akarja kicsikarni a tényekből, például a történelmi tapasztalatokból.

Az ilyen értelmű előítéletek embere, míközben egy történelmi eseményt logi
kailag helytelenül általánosít, egyúttal etikailag is hibát követ el, ami viszont már
egyet jelent a bűnnel, mert a személy igazságával kerül szembe, nem csupán a
következtetés igazsága ellen vét. Aki így ítél, gyakorlatilag csak annyit lát meg.
a másikban, hogy. az ellenség, m,ég akkor is, ha keresztény; és ellenség, még ak
kor is, ha munkatárs a közös emberi értékek (pl. a kultúra) építésében. A negatív
értelmű előítéletek embere túlfejlesztett öntudatában .már-már isteni tulajdonsá
gok birtokosának érzi magát, hiszen ítélete előre kiformált és végérvényesnek te-
kintett, kategorizálása alól pedig nincs kibúvó. A bukott nő és a tékozló fiú az:
ő szemében már míndörökké az marad. O tehát már a végítélet előtt meghozza
önmagában az emberekre vonatkozó végérvényes ítéletét, pedig tapasztalatok so
ra tanúskodik arról, hogy az emberek változnak, s még a megszilárdult személyi-

."'JellemzŐen nyilatkozott meg ez az első ürrakétával kapcsolatos kételkedések előftéleteiben.
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ség is k épes a belső átalakulásm. Az ilyen előítéletek birtokosa, ha egyszer k i
mondta a másikról, hogy az " javítha ta tl an", el vár ja, ho gy a m ásik olyan is legy en ,
hiszen JÓ útra térésével konstrukcion ális eleve-elrendeltségét kockáztatná. Meg
figyelhető, hogy az emberek eb ben a min ős égben mennyi re ha jlamosak a kön y
nyelrn ú kategoriz álásra, sőt arra is, hogy a humanitá s értékrendjében kellően ala 
csony rangsorolás sal osszák be a más fa j tá júakat ; hogy lehetőleg a " pin cében"
helyezzék el őket, vagy lega lábbis a "földszinten" , az ar cnélkü li tö megben, vagy
a reménytele n esetek k özott. Mi ntha azt mon dan ák: "Minek erőlk ö dsz, hiszen én
már megítéltelek : . ." .

Gyakran előfordul nyelvünkben az ilyen k ifejezés: "Ugye m egmondtam!", "Nem
m egj ósoltam előre}!" H olott a z emberről ne héz előre m egmond an i m ind azt, ami
benne igaz á n emberi; legalábbis hosszú le jára ton .*** Az üdvösséget vagy a kár
hozatot pedig semmiképpen . H olot t az ilyenféle .,anticipációknak" és "p r edikciók
nak" sem vagyunk híjával. A tanár épp úgy hajlamos arra, hogy mar ad andó kate
gór iá iban elhelyezze a di ákot, mint m egf ordítva. A vezető gyakran kisért ésbe esik ,
hogy alárend eltjét k önnyelm űen "kar totéko zza" egy hirtelen tapasztalat va gy
egy felelőtlen szób eszéd alap ján. A színész fenyegető réme, ho gy "beskatulyáz
zá k", s .a börtönből sza badult elgondolkodhat azon, hogy Isten m egb ocs át, a h ató
ságok letöltöttnek tekin ti k büntetés ét, d e az em berek előtt talán soha többé nem
indulhat " tiszta lappal " . .

Mennyiben mutat rá K elly elméle te a beszűkül t predikciók fö loldására ? El 
sősorban azzal, hogy a z em berben ön m agát alakítan i képes, szabad l ényt lát, aki
"sem környezet ének nem rabja, sem éle ttör téneté nek n em áldozata", ak it "nem
k ü ls ő in gerek lökdösnek és nem belső étvágy ai rá ngatnak" (L m. 459). - Az em ber
tehát ké pes arm, hogy szem éiuis éqe kons trukciójában kitágu ljon. Képes ar r a, hogy
az új és t el j esebb tapasztalá sok hatásám "átrendeződjön". Különösen fon tos ez a
hivő és nem-hivő emberek k özött , valamint az üdvösség k ülön útjá n , de egy
a zon cél ja fe lé haladó keres ztények " interperszoná lis kapcsolatai ban". Ez utóbbi
nál is a személyiség két f ókusza ad ja m eg a fölo ldást és a kellő k ít águl ást: az
ismeret m eg a szeret et. Az első követelménye, hogy jobban, mélyebben és tár
gyilagosabba n m egismerjük a m ás ika t, s ezzel együtt túl tud junk em elkedn i azon ,
hogy fo ly to n csak a ránk né zv e sérelmes tö r té nelm i tapasz tala tokat ídézgess ük.
Mi nden k eresztény k öz öss ég feladata a m ásik iránt az , am it Kelly nyomán így
le het megfogalmazn i : t an u lmányozza tárgyilagosa bban a másik h itvall á sá t , és a
valóságnak megfelel ően , te l jesebb tapasztal ással iga zítsa ki véleményét. A m ásik
fókusz a szeretet , amely fe lo ld és t ágass ág ót terem t. Szent Pál így jellemzi: "nem
önző" , "nem féltékeny,", "nem gondol rosszat" a másikról és "tür elm es" (l Kor'
13.). Örsy László pedig a következőt jegy zi ' m eg a szeretetr ől, ökum en ikus vonatko
zásban : "Nem hitvallás on alapul és n em az on, ki m ilyen k özöss ég tagja".

*** Nilco la i Hartmann is m egá llapít j a : " Nincs bi zt osítékunk a r ra . h ogy az fog tö rtén n i, a m it
elvá rtunk : a tapas ztalat k evés tá m a szt éko t n yúj t eh hez" (L ét elm éle ti vízsgá l ód ásolc, B p.
1972. 524.) .

Góti kus bron z könyvveret a pálos
templom sekresty éjeb ől. 1971. évi

lelet. (A budaszentlőrinci 'pá los fő~

kolostor emlékezete cím ű tanul
m á nyhoz.)
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