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A társadalomkutató sokszor csak értetlenül áll, amikor egy-egy tár
sadalmi problémával szembesülve úgy érzi, hogya döntéshozók
és nem egyszer maguk az érintettek számára is falra hányt borsó,
amit tapasztalata és kutatási eredményeinek alapján egy-egy jelen
ségről ír vagy mond, és amikor szerény eszközeinek segítségével
ily módon segíteni próbál. Úgy tűnik, mások kárán a ma emberének
sem sikerül tanulnia. Mintha a sok embert érintő, mégis inkább
egyéni problémák csak akkor kerülnének a figyelem középpont
jába, csak akkor válnának a köztudat részévé. amikor már a társa
dalomnak (is) pénzébe kerülnek, azaz amikor egy adott problémá
nak már van mérhető- természetesen negatív - nemzetgazdasági
következménye is. Sajnos ilyenkor, orvosi nyelven szólva már nem
a betegség gyógyítása a cél, hanem a szövődmények okozta fájda
lomenyhítés. Legtöbbször ekkor jön a már jól ismert, közhelyszerű
kérdés is: Miért nincs/nem volt prevenció?

Úgy gondolom, a magány mint társadalmi probléma és a magu
kat magányosnak érző, gyakran minden emberi kapcsolatot nél
külöző emberek élethelyzete is a fent leírt jelenségek közé tartozik.
Az elmagányosodás nem új keletű probléma; a modern városi élet
hez tartozó tapasztalat, hogy az ott élők, sajnos egyre jelentősebb

része nap mint nap azzal szembesül, hogya körülötte lévő nagy
tömeg ellenére, vagy inkább annak köszönhetőenteljesen egyedül
van, és/vagy egyre kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Szociológusok
nak, szociálpszichológusoknak és pszichológusoknak egyaránt
kedvenc kutatási témája a városok forgatagában, a végtelen lehe
tőségekkel kezdeni mit sem tudó egyedül élő, magányos tömeg.

"Látszólag tehát az ember még soha nem volt magányosabb, mint
manapság. Azonban, ha sajnálni kell őt bármiért is, akkor biztosan
nem az egyedüllét miatt kell, hanem sokkal inkább azért, mert sosem
lehet egyedül. Ez azonban csak látszólagos paradoxon. Nincs ellent
mondás a pszichikai magányosság és a fizikai egyedüllét között. Va
lóban sehol sem lehet kifejezettebben,fájdalmasabban megtapasztalni
a magányosságot, mint a tömegben, a nyüzsgő sokaság közepette.?

A nemzetközi szakirodalmat és a nemzetközi pályázatok priori
tásait is figyelve úgy vélem, hogy a magányosság, mint társadalmi
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probléma, kezdi átlépni azt a lélektani küszöböt, ami után az em
berek és főleg a döntéshozók nemcsak a helyzet átgondolására, ha
nem a cselekvés mezejére is lépni kényszerülnek. A magány, mint
"káros és drága" probléma, több aspektusból is vizsgálható, a ma
gányos ember "előfordulása" több területen (gazdasági, szociális
és egészségügyi) is súlyos következményekkel járhat. Ebben a ta
nulmányban a magányosság problémáját két jelenséggel összefüg
gésben kívánom bemutatni: magányosság és egyedüllét, magányos
ság és (lelki) egészség. Úgy vélem, a következő években, évtizedekben
mindkettő terület külön-külön és együtt is komoly kihívások elé
néz, a helyzet szociológiai leírása a problémát, ha megoldani nem
is tudja, de a felelős gondolkodást mindenképpen segítheti.

Mennyire vagyunk magányosak?

Egy kérdés elbagatellizálásához, ahogy ennek oly sok esetben tanúi
vagyunk, nem kell más, mint vissza kell kérdezni: Mit jelent magá
nyosnak lenni? És Pandora szeleneéje máris kinyílt: ahány kutatás,
ahány kérdőívés ahány mérés, annyiféleképpen megfogalmazott kér
dés és válaszlehetőség. Egyenként mindegyik fontos és valószínűleg

érvényes is, mindössze egy baj van: az adatokat lehetetlen összeha
sonlítani és megbízható módon valamiféle tendenciára következtetni.
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l.ábra: A magányosok aránya Európában

A "Mennyire vagyunk magányosak?" kérdés megválaszolásához ki
indulásként, az 1. ábrán egy 1990 és 1993között készült európai ösz-
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szehasonlító felmérés adatait és a pontos kérdést is közöljük. Záróje
les megjegyzés, hogy Európában ilyen jellegű kutatás azóta nem ké
szült, ésmég a legfrissebb, 2009-espublikációk is ezeket az adatokat
használják.' Az ábra szerint Magyarország a középmezőnyben, annak
is inkább a felső részén foglal helyet. A rendszerváltozás körüli évek
ben minden ötödik magyar ember érezte magányosnak magát.

Az országok közti eltérések nem pusztán az eltérő politikai rend
szerek szerint mutatkoznak meg. Nem mondhatjuk, hogy a volt szo
cialista blokkba tartozó emberek inkább vagy kevésbé magányosak.
A magányosok kisebb aránya jellemzi a nyugati blokkhoz tartozó
országok mellett - igaz, egyedüli volt szocialista országként - Len
gyelországot, ahol alig 10 százalék feletti a magányosok aránya. Ér
dekes adat, az ábrán nem lehetett feltüntetni, hogy Szlovákiában és
Csehországban két évvel késöbb is készült egy hasonló felmérés;
akkor mindkét országban már jóval kisebb, 10 százalék körüli volt
a magányosok aránya. Ilyen rövid idő alatt egy 8 százalékpontnyi
csökkenés jelentős és mindenképpen figyelemre méltó,

A .Jístavezetö" Németország esetében sajnos nincs külön adat a volt
NSZK és a volt NDK-ra vonatkozólag, pedig más felmérésekböl' tud
juk, hogy jelentős szocio-demográfiai attitűd-, illetve értékrendbeli kü
lönbségek vannak aszerint, hogy a kérdezett melyik Németországban
él. A lista élén, politikai berendezkedés szerint sokkal"vegyesebb" a
kép: Ausztria mellett találjuk Romániát, de még Finnországot is.

A magányról Magyarországon 1998-ban kérdezték meg ismét az
embereket.5 Ekkor négy lehetőségközül arra kellett válaszolniuk,
hogy mennyire igaz rájuk az a kijelentés, hogy gyakran érzik ma
gányosnak magukat.6 Eszerint 1998-ban a válaszolók fele (52 száza
lék) úgy gondolta, hogy a kijelentés rá egyáltalán nem igaz, 17 szá
zalékukra részben és 10 százalékukra teljesen igaz volt. Azaz ebben
az időben minden tizedik felnőtt ember nagyon magányos volt.

Rögtön felmerül a kérdés, hogy vajon az alatt a nyolc év alatt
csökkent vagy nőtt a magányos emberek aránya. A kérdésre nem
lehet megbízható választ adni. Mégis, a már említett szlovák és cseh
adatok? alapján, illetve azt figyelembe véve, hogy az 1990-ben fel
tett kérdésre igennel felelők inkább azokkal hasonlíthatók össze,
akik 1998-ban nagyon magányosnak érezték magukat, optimistán
úgy válaszolhatunk, hogy a nagyon magányos emberek aránya
1990 és 1998 között Magyarországon is csökkent.

2004-ben az 1998-ban feltett kérdést megismételve a számok né
mileg javultak: az egyáltalán nem magányosak aránya 57 százalékra
nőtt, és ha nem is ennyire, de 3 százalékkal (7 százalékra) csökkent
a nagyon magányosak aránya. (Az l-tól 4-ig fokozatú skálán, ahol
négy jelenti a nagyon magányost, az átlag 1,7 volt.) A kutatás külön
érdekessége volt, hogy az országos lakossági felméréssel egy idő

ben egy közel 800 fős roma" mintán is feltettük ezt a kérdés. Az első

meglepetés akkor ért minket, amikor a próbakérdezés során kide
rült, hogy a roma emberek nem értik/ismerik magát a magányos
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szót, illetve értelmét. Antropológusok segítségével az eredeti kér
dést kiegészítettük: Előfordult-e, hogy a kérdezett még a minden
napi dolgait sem tudja senkivel megbeszélni? A cigány ember szá
mára a magánya másik embertó1 való teljes elszigetelődést jelenti,
azt az állapotot, amikor már semmiféle kommunikáció sem műkö

dik a két ember között. Összehasonlítva a válaszok megoszlása két
ponton, a skála két végpontján tér el: a cigány megkérdezettek kö
rében magasabb (64 százalék) azoknak az aránya, akik nem magá
nyosak/ illetve azoknak is, akik nagyon magányosak (lD százalék).
Az átlagot tekintve a két csoport között nem volt eltérés.

Magányosság és egyedüllét

"Abarátság minden közösségi kapcsolat közül a legátfogóbb és leg
nemesebb. Csakis ez vezetheti ki az embert a magányosságból."?

A társadalmi és gazdasági változások következménye, hogy akár
tudatosan, akár kényszerűségbó1egyre több ember (főlegnő) él egye
dül. A tudatosan egyedül élni akarók a regényekbó1 és filmekbó1is jól
ismert szinglik: Bridget Jones Angliában, vagy Kéki Kata 10 Magyaror
szágon még mindent megtettek azért, hogy megtalálják a nagy 6-t.
Mára főlegEurópa északi felén (skandinávoknál, hollandoknál vagy
épp a németeknél) a szingli lét már nem kérdés, már nem egy köztes,
átmeneti állapot két párkapcsolat között, hanem nagyon tudatos és
hosszútávra szóló döntés: Én egyedül kívánok élni!

Ma az Európai Unió tagállamaiban az egyszemélyes háztartások
aránya 16 százalék (Ciprus) és 43 százalék (Dánia) között szóródik.
Magyarországon minden harmadik háztartásban egyedül élnek, ez
éppen az uniós átlagnak felel meg (29 százalék), Az egy fős háztar
tások aránya folyamatosan nő, és a növekedés nem csak az idős,

hosszabb ideig élő özvegy nőknek "köszönhető".Egyedül inkább
a nők élnek, Szlovákiában minden második egy fős háztartásban
nő él, Írországban - a skála másik végén - ez az arány fele-fele.
Magyarországon az egyedül élők 65 százaléka nő, Családi állapot
szerint vizsgálva Európában két csoport létezik. Az egyikben az
egyedül élők többsége sohasem volt házas: ide tartoznak a régeb
ben csatlakozott, úgynevezett EU-IS országok. A másik csoportban
egyedül főleg az özvegyek élnek, ide a közelmúltban csatlakozott
országok mellett még Görögország sorolható.n

Az egyedüllét és a magány az érem két oldala: mi történik, ha
nincs vagy megszűnikaz összekötő kapocs a társadalom ésaz egyén kö
zött? Az egyedüllét objektív állapot, ami az egyén számára az ösz
szekötőkapcsolat hiányának fizikai megtapasztalása, más szövalez
a társadalmi izoláció vagy kirekesztettség. A magány pedig olyan
pszichés állapot, amikor a kapcsolathiányt szubjektíven és negatív
érzésként éljük meg: ilyenkor a "nem hiányzom, nem kellek senki
nek" életérzés a domináns. Ahogy a mottóként olvasható idézet is jól
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érzékelteti, az egyedüllét nem szükségszerűvelejárója a magány,
ugyanakkor nem véletlen, hogya két jelenség gyakran összefügg.

A magányosság szocio-demográfiai jellemzőit feltáró, már emlí
tett két felmérés (1998 és 2004) szerint is jelentős és nem véletlen
szerű bizonyos társadalmi csoportok között az eltérés. A nők, az idő

sek (65 év felett), az alacsony iskolázottságúak és a kis településen
élők közül jóval többen érzik magukat magányosnak. Értelemsze
rűen itt egymással összefüggő és azt felerősítő csoporthatásokról is
szó van: a vidéken élő, idős özvegy nőkmagányosabbak. Ilyen köz
helyes összefüggés leírásakor az izgalmas kérdés mindig az, hogy
vajon melyek azok a körülmények, amelyek az érintett csoporton
belül a különbségeket meghatározzák. A mottóként szereplő idézet
tökéletesen fejezi ki, hogy ki és mi segíthet egy egyedülálló nőnek,

hogy ne legyen magányos: az emberi kapcsolatok, a régi vagy új ba
rátok és barátnők alkotta társaság. Olyan emberek, akik nagyjából
hasonló tapasztalatokkal megértik és meghallgatják egymást.

Az 1998-as adatokból derült ki az is, hogy önmagában az anyagi
helyzet nem befolyásolja a magányosság "mértékét". A gazdag em
bert pusztán a vagyona nem tudja megvédeni, a szegény embert
pedig lehet, hogy az ág is húzza, de a magány nem biztos. A ma
gány ellen nem a pénz az orvosság, elkerüléséhez másféle tőkére

van szükség.
Ahogya pénz önmagában nem befolyásolta a magányosság

"mértékét", ugyanúgy az sem, hogy ki mekkora méretű háztartás
ban él, illetve, hogy legszűkebbkörnyezetében kit hány ember vesz
körül. Talán meglepő, de önmagában az, hogy valaki nem egyedül,
hanem több emberrel él együtt, még nem nyújt"védelmet". A csa
ládi környezet esetében a hangsúlyaminőségen, nem pedig a
mennyiségen van: azaz nem a méret, hanem a háztartás összeté
tele, illetve annak típusa határozza meg azt, hogy az egyén magá
nyos-e abban a közegben, ahol él, vagy sem.

3,40
3,20 t----,..,...,..,.----------------j_férfi
3,00 o romaférfir-----I

~ m~
2,60
2,10 e romanö
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00

egyedül él családban - társ
nélkül-él

társsal- kettesben - él családban - társsal- él

2. ábra: A magányosság mértéke családtípusok szerint (2004)

A 2. ábra 2004-re vonatkozó adatai is alátámasztják azt a kétségte
len tényt, hogy legmagányosabb az egyedül - társ nélkül - élő
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12Azonos helyzetben
lévők között (azonos

korú, lakhelyű, iskolai
végzettségű) anők

mindig magányosabbnak
érzik magukat.

ember. Ugyanakkor nagyon magányos a gyerekét egyedül nevelő
szülő - elsősorban az anya - is. Akár az egyedül élő, akár a gyer
mekét (gyermekeit) egyedül nevelő felnőtt főleg azért magányos,
mert nincs társa. Az adatok szerint legkevésbé magányosnak a társ
sal, vagyis kettesben élő, illetve a gyerek(ek)et együtt nevelő em
berek érezték magukat.

Az egyedül élő férfiak és különösen a több gyerekkel együtt élő'

férfiak - szemben az általános trenddel" - magányosabbak a ha
sonló helyzetben lévő nőknél. Egy nagycsaládban a sok gyerek mel
lett elképzelhető,ho~ a férfi sokkal inkább úgy érzi, rá kevesebb
mennyiségi idő jut. Igy már nem is annyira meglepő, hogy miért
- sajnos egyre gyakrabban - hallunk három, négy vagy esetleg
öt gyermek mellől "lelépő" apukákról. Magányosnak érezték ma
gukat és "csak" egy társra vágytak?

Az 1998-as felmérést kiegészítendő,a 2. ábrából további markáns
különbségek rajzolódnak ki a nők és a férfiak között. Az egyedül élő
roma nők extrém módon magányosak: a nem romákhoz képest
szám szerint nagyon kevesen vannak, de úgy tűnik, ők teljesen el
szigetelődnek a többiektől. A gyerek nélkül kettesben élő nők 
akár roma, akár nem - magányosabbak a férfi társaiknál. Talán
azért, mert nekik hiányzik a gyerek? Érdekes és elgondolkoztató
adat az is, hogya romák (férfi és nő egyaránt) a nem romákhoz ké
pest sokkal inkább magányosak, ha családban, társukkal és gyere
keikkel (és más rokonaikka1) együtt élnek.

Több változós modellek segítségével meg tudjuk vizsgálni, hogy
az ismert, eddig felsorolt, egymással szorosan összefüggőtényezők

(például nem, kor, iskolai végzettség és családi állapot) között mi a
fontossági sorrend. Melyik az a tényező, amely leginkább össze
függ, leginkább meghatározza a magányosság mértékét. Úgy tűnik,

ez az érzés elsősorban attól függ, hogy az egyénnek van-e társa
vagy nincs, vagyis van-e olyan, hozzá hasonló korú ember a leg
szűkebb környezetében, akivel meg tudja osztani örömét és bána
tát. Fontossági sorrendben a kor hatása csak ezután következik. Az
öregség természetes, de nem feltétlen velejárója a magány. Férfiakat
és nőket külön vizsgálva kiderül, hogy a férfiak magányosság-ér
zetére a kor erősebbenhat és a személyes barátok száma/léte fon
tosabb, mint a nők esetében. A nők számára a társ léte vagy nem
léte a legfontosabb. A roma nők adatait (2. ábra) is alátámasztandó,
a modellből kiderült, hogy a nők magányérzetét a szubjektív tár
sadalmi rétegbesorolás jobban magyarázza, mint az, hogy hány
ember (barát) veszi őket körül. Minél alacsonyabb osztályba sorolja
magát a megkérdezett nő, annál magányosabbnak, annál elszige
teltebbnek fogja magát érezni. A korcsoportokat vizsgálva a fiatalok
esetében legkisebb a modell magyarázó ereje. A középkorúak eseté
ben már egyre fontosabbá válik a társ megléte, a háztartás mérete
és a személyes barátok száma. Az időseknél a társ léte még lénye
gesebb és a rokoni kapcsolatok fontossága is előtérbe kerül. Az
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egyén magányosság-érzetét döntően nem baráti kapcsolatainak,
hanem legelsősorbanpárkapcsolatának (házastárs / élettárs/ part
ner) léte vagy hiánya befolyásolja.

Nyilvánvaló, hogy idősebbkorban emberi kapcsolatok tekinte
tében is egyre több veszteség éri az embert: elveszti társát és a ba
rátok száma is megfogyatkozik. Mégis, ha hiszünk a számoknak,
akkor a helyzet kulcsát mi is a kezünkben tartjuk. Hogyan? Fiata
lon, ahelyett, hogy elhitetjük magunkkal, hogy tudunk egyedül
élni, és hogy sokkal jobb nekünk, ha nem kell senkihez és semmi
hez sem alkalmazkodnunk, ameddig lehetséges, éppen ellenkező

leg, azért igyekszünk, hogy sikerüljön magunknak társat keresni.
Igyekezzünk a társunkkal jóban-rosszban kitartani, és a sok nehéz
ség ellenére saját jól fel fogott érdekünkben együtt maradni, hogy
előreláthatólaghosszú nyugdíjas éveinkre derűs idős, nem pedig
magányos, magukba zuhant öreg emberek legyünk.

Magányosság és egészség

"A leprás nem a lepra vagy a szegénység miatt hal meg, hanem
mert magányos.T'"

Tudományosan bizonyított, hogy a valahová tartozás érzése, az
egyén fontosságának elismerése, illetve annak tudata, hogy az egyént
szeretik és törődnek vele, komoly védelmet nyújt a betegségekkel
szemben. A társas támogatás nélkül, izoláltan élő emberek halálozási
aránya két-háromszor magasabb. Egyre több kutatás bizonyítja az
ember társas létének nélkülözhetetlenségét, pótolhatatlanságát és
fontosságát, fizikai és talán még fontosabb, hogy pszichológiai szem
pontból is. Mára komoly népegészségügyi probléma, hogy a magá
nyos ember beteggé válásának esélye (az elhízással és a dohányzás
sal hasonló méretű kockázat) és gyógyulásának (például szívbetegek
körében) lehetősége sokkal rosszabb, mint a nem magányosoké.'!
A társas támogatás mellett, illetve azzal együtt a szociális kohézió
- az az összetartó erő, ami egy adott közösség tagjai számára a tár
sadalmi rendszer és egymás jóléte iránti elkötelezettség és felelősség

érzésébó1 fakad - szintén védi az egyén egészségér."
Az egyén személyes kapcsolatai alkotta társas tér egyik legfonto

sabb funkciója, hogy az egyén számára a valahová tartozás érzését
biztosítsa. Az alkoholisták és a depressziós betegek évről évre nö
vekvő számának egyik lehetséges oka, hogy azok az emberek, akik
magányosnak, elszigeteltnek és a többi ember számára feleslegesnek
érzik magukat, előbb-utóbbolyan önpusztító megküzdési (coping)
stratégiát választanak, mint az alkohol, vagy a teljes befelé fordulás.

Az egyén magányosság érzetét a már bemutatott szocio-demo
gráfiai tényezök mellett az egyén körüli társas tér kiterjedtsége és mi
nősége határozza meg. Úgy gondoljuk, hogy az az egyén, akinek a
társas tere kiterjedt, vagyis több kapcsolata van, kevésbé magányos,
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mint az a személy, akinek ez a tere "kisebb" . Ugya nak kor az egyént
körülvevő társas tér minősége is fontos: az egyén magányosság ér
zete sze mpo ntjáb ól nem mindegy, hogy a különböző személyes (csa
ládi, rokoni , baráti) kapcsolatok közül melyik áll a rendelkezésére.
A magányosság szempontjáb ól a családi, különösen a társkapcsola
toknak kitüntetett szerep ju t, amit az egyéb (baráti, rokoni) kapcso
latok csak részben tudnak helyettesíteni, vagy kiegészíteni.

2004-ben nem roma és rom a ada tbázisokon a társas tér nagysá
gá t a különböző személyes kap csolatokat leíró változók segítségé
vel mértük, illetve az úgynevezett klaszteranalízissel egy négy cso
portból álló kap csolati tipológiát alakítottunk ki: a kapcsolat nélkül
élők, a depriváltak csoportja ; az elsősorban baráti kapcsolatokkal
rendelkezők, intenzív baráti társaságokat fenntartók csoportja (ez a
tipikus szingli életforma); a legnépesebb csopo rt, tradicionális a csa
ládi kapcsolatokat ápolók és fenntartók csoportja; valamint azok,
akik erős család i kapcsolatokkal és szé les baráti körrel is rendel
keznek, azok, akiket sűrű és tág társas tér vesz k örűl ."

2,60 ' .-te-,rli---,
2,40 t-- - -Ei------ - - - - ---i o rorra terlil-- -

2,20 o nO

2,00 El rorra nO 1---
1,80

1,60

1,40

1,20

1,00
kapcso lat nélkü) él csak ba rá t er ös csa lád szociábilis

(család és baráti kő r)

3. ábra: A magányosság mért éke kapcsolati tipológia sze rint (2004)

3. ábrából egyértelmű kép tárul elénk: a magán yosság mért éke leg
alacson yabb abban a csopo rtban, aho l az egyén több lábon áll: a
család i kapcsolatok megtartása mellett a szé les/ tág kapcsolatháló
za tba a barátok, ismerősök, sőt még a szomszédo k is bekerültek.
A nők, a rom a nőkkel együtt is minden ese tben magányosabbak:
kivéve az élénk társadalmi kapcsolatokkal rendelkezők csopo rtjá
ban, ahol a nem roma nők érzik legkevésbé a magányt.

Összegzés helyett

A magányosság érzésétől emberi kapcsolataink védenek meg. A ma
gány elkerüléséhez leginkább igazi társra lenne mind egyikünknek
szüksége.

Idősödés (betegség) és egyedüllét; két megállíthatat lan és egy
előre visszafo rdít hatatlan társad almi változás. Egyre hosszabb ideig
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élünk. Hogyan óvjuk magunkat, hogy ne legyünk magányosak, ha
fiatalabb korban éppen ennek az ellenkezője történik. Egyre többen
választják az egyedüllétet, mert nem akarnak alkalmazkodni, mert
nem akarják az elkötelezettséget vállalni, mert a megosztozás he
lyett a maguk urai kívánnak lenni. Úgy gondolom, hogya ma em
berének ez az igazi csapdahelyzet. Mire rádöbben, hogy egyedül
nem megy, már késő lesz.

Mi a magány? Irracionális, mégis borzasztó erős érzés. Érzés,
amit a tudatalatti tapasztalatok alakítanak és irányítanak. Az em
beri lét fontosságának önnön maga számára való bebizonyítása.
Szükség van-e rám, kellek-e bárkinek is, tartozom-e valakihez, eset
leg valakikhez, illetve a puszta egyéni létezésen túl vajon része va
gyok-e egy tágabb univerzumnak?

Nézzünk magunkba, feltettük-e már magunknak ezeket a kér
déseket? El kellett már gondolkoznunk ilyen kérdéseken? Próbál
tunk már válaszolni rájuk?

Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy mit válaszolunk ilyen és
ehhez hasonló kérdésekre. Nem mindegy sem a jelenünk, sem a jö
vőnk szempontjából. Nem mindegy sem a jól-létünk, sem az egész
ségünk szempontjából. És végezetül egyáltalán nem mindegy be
tegségünk, és földi létünk befejezése szempontjából sem .

A Vigilia Kiadó ajánlata

Lukács László:
Az Ige asztalánál

A II. Vatikáni zsinat után megújított liturgiában
a vasárnapi miséken három olvasmányt hall
gatunk meg: az evangéliumot egy ószövetségi
olvasmány és egy újszövetségi levélrészlet
világítja meg. Az új rendszerben az olvasmá
nyok három éves ciklusonként térnek vissza,
az "A", "B" és "C" év rendjében. A szerző évek
óta jelen van a magyar egyház életében, sokan
ismerik lelkigyakorlataiból, előadásaiból, vagy
éppen a Vigilia főszerkesztőjeként, esetleg a
Sapientia Főiskola alapító rektoraként . Húsz
éven át Kecskem éten, majd immár negyed
százada a budapesti Orökimádás templomban
a hívekkel közösen elmélkedik a vasárnapi
olvasmányokról. Könyve a három éves ciklus
mindegyik vasárnapjáról közöl elmélkedést,
hasznos kísérője lehet vasárnapi szentmisé
inknek.

Ára: 2.900 Ft
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