
ÉGER GYÖRGY

Milyen megfontolásból
hozták létre a bécsi Ma
gyar Egyházszocioló
giai Intézetet?

Mi volt az Intézet ku
tatási területe? Csak
Magyarországra össz
pontosítottak, vagy a
határon túli magyar
egyházak helyzetével is
foglalkoztak?

A következő húsz év
nek mi volt a termése?

Morel Gyulával
Fiatalkorom óta foglalkoztattak a társadalom mint egész problémái.
Úgy gondoltam, hiába vagyok jó szívspecialista, ha valaki májbe
tegségben meghal a szemem láttára. Jó volna olyan foglalkozást
űzni, gondoltam, amely az egészet tartja szem előtt . Amikor a jezsuita
rend keretében lehetőségem nyílt az előírt bölcseleti és teológiai
tanulmányok mellett még egy szakmát kitanulni, teljesült gyerek
kori álmom: elvégezhettem a szociológiát. Természetesen ez az
egész két szempontból érdekelt: egyrészt magyar szempontból,
másrészt hívőként, papi hivatalomban és a jezsuita szerzetesrendi
közösségben. így született meg az ötlet, hogy magyar egyházszo
ciológiai intézetet kell létrehozni és működtetni. Az ötletből azután
1957-ben valóság lett. Fölkerestem az egyházszociológiai intézetek
akkori promótorát, Zeegers holland szociológust, aki egymás után
alapította az ilyen profilú tudományos intézeteket Hollandiától Új
Zélandig. Zseniális menedzserként és mélyen hívő katolikusként
lelkesen fogadta a tervemet. Az ő segítségével született meg a Ma
gyar Egyházszociológiai Intézet Bécsben.

Gyakorlatilag csak Magyarországgal, noha mindig iparkodtunk
"analóg" esetek megismerésére és feldolgozására főleg Erdéllyel
kapcsolatban. De még szűk hazánkra nézve is nagyon nehéz volt
az ötvenes és a hatvanas években adatokat szerezni. Közvetlen fel
mérésekről szó sem lehetett. Arra voltunk utalva, amit az újságok
közöltek, folyóiratok írtak, amit egy-egy statisztikai könyvből kiol
vastunk vagy otthoni látogatókkal való beszélgetésekből leszűr

tünk. Ezekből a mozaikdarabkákból raktuk össze azt a képet, amely
a magyar egyházra, remélem, valóban jellemző volt. Egyik nagyobb
könyvkiadványunk a Bilanz des Ungarischen Katholizismus címmel
jelent meg, amelyben valóban mérleget próbáltunk készíteni vázol
va a magyar egyház történetét, életét a háború előtt és után, a kom
munista elnyomás ideje alatt. Számbavettük a templombajárókat, a
papokat, szerzeteseket és a teológusokat, az egyház főbb műveit,

anyagi és jogi helyzetét. Ez a könyv 1969-ben jelent meg.

Három kiadványsorozat jelent meg az Intézet munkájának gyü
mölcseként. Az első terjedelmesebb, tudományos jellegű tanul
mányokból áll. A sorozat címe UK! Berichte über Ungarn volt. Évente
adtunk ki egy-egy szakmába vágó munkát a magyar kommunista
sajtó vallással kapcsolatos közléseiről, a magyar papokról, a mar
xista etikáról, a népi mozgalomról, a magyar püspöki körlevelekről

stb . A második sorozatban 5-10 oldalas sajtótájékoztatókat k űld-
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Mi lesz az Intézet jövő
je?

Milyennek ítéli meg a
mai magyar katolikus
egyház helyzetét a ma
gyar társadalomban?
Érvényesíti-e a zsinati
elveket? Konzervatív-e
a magyar egyház?

Hogyan látja avilágiak
szerepét a magyar ka
tolikus egyházban?

Véleménye szerint mi
lyen értékek mellett
vagy milyen értékek
mentén szerveződik

ma az európai polgár
élete?

tünk szét magyar, német és angol nyelven tömegkommunikációs
eszközök szerkesztőinek és egyéneknek aktuális eseményekről és
azok hátteréről. Végül pedig sok cikk jelent meg a legkülönbözőbb

újságokban és folyóiratokban, elsősorban András Imre rendtársam
tollából, aki munkatársam lett, majd átvette az intézet vezetését is.
Az 1989-es fordulattal természetesen lényegesen megváltozott az
Intézet szerepe és profilja is.

Az Intézet emberi szánútások szerint folytatni tudja munkáját a
következő években is. A jezsuita rend magyar tartománya értékeli,
és gondoskodik fennmaradásáról. Az Intézet dokumentációjának
együttmaradása is biztosítva van. A jövő szempontjából fontos,
hogy találjunk munkatársat és utódot, hiszen András Imre ugyan
úgy közel áll hetvenedik születésnapjához, mint én.

Otromba tévedés volna, ha "kívülről" akarnék fölényesen jegyeket
osztogatni, ítéletet mondani. Ugyanakkor kötelességemnek érzem,
hogy kívülállóként a nagyobb összefüggések ismeretében véle
ményt mondjak. E szempontból jellemző A jövő biztosabb, mint a
múlt című könyvem hazai fogadtatása, melyet azért írtam meg elő

ször magyarul, mert világossá vált számomra, hogy olvasására ott
hon van sürgősebb szükség. Tudom, hogy nagyon vitatható ennek
az írásnak a gondolatmenete és stílusa, mert nyersen nyílt, kritikus
és provokáló. Dehát ébreszteni nem csak suttogva szabad, főleg, ha
a késedelemben veszély rejlik. Annál nagyobb öröm volt számom
ra, hogy a könyv visszhangja eddig várakozáson felül pozitív volt.
Rangos újságok ismertették, személyes leveleket is kaptam, néha
megható baráti visszajelzésekkel. Egyházunk a modem világban
nagy késéssel vetkőzte le feudális hagyományait. Annál szebb él
mény az otthoni klérusban hitünk üzenetének nyílt szellemű kép
viselőivel találkozni, megélni - elsősorban a kis közösségekben 
az őskeresztény felfogás lényegének megvalósítását a modem vi
lágban.

A napnál is világosabb, hogy a világiak szerepe messze nem kielé
gítő. 1989 óta gombamódra szaporodnak új katolikus értelmiségi,
ifjúsági és más mozgalmak. Megítélésükhöz hosszabb időre lesz
szükség. De egyelőre megalapozottnak látom reményemet, hogy
általában a jobb jövő csíráját hordozzák.

A mintegy kétszáz évvel ezelőtt gyökeresen megváltozott új világban
már nem hagyatkozhatunk arra, hogy felsőbb világi hatalom előírja,

hogyan kell gondolkodnunk és mit kell tennünk. Már nem primitív
analfabéta tömegek alkotják társadalmainkat, hanem gondolkodni, írni
és olvasni képes személyek. Ezt a történelmi változást az emberiség
fejlődésében még nem tudtuk igazán felfogni: az így keletkezett káosz
ban a legfájdalmasabb veszteséget az értékrendek felbomlása jelenti,
amelynek következménye volt a nemzeti szocializmus vagy legutóbb
a délszláv háború. Ma fontosabb, mint valaha, hogy ebbe az értékvá
kuumba újra értékeket juttasunk. Az "egyszerű" vagy az "egyszerűen
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Létezik-e még keresz
tény Európa?

A pápa is Európa újra
evangelizálásáról be
szél. Erről a programról
mi a véleménye?

Az egyesült Európá
nak lehet-e hatása az
értékek ésanormákva
lamiféle tisztázására?

elfogadott" értékrend már a múlté. Új értékrend, illetve a regI er
tékrendnek mai emberek számára is érthető megfogalmazása szük
séges. Elsősorban olyan értékmegfogalmaaásokra van szükség,
amelyek meggyőzöen hatnak a mai fiatal generációra, hiszen tőlük

függ, lesznek-e újra náci vagy sztálinista intemálótáborok.

Nem. Ez anakronisztikus kifejezés, amelynek nagyon komoly tör
ténelmi alapjai voltak.de ma már nem tartom érvényesnek. Sőt,

bizonyos értelemben veszélyesnek is ítélem, mert önmagunk álta
tásához vezethet. Megszűnésében a mintegy kétszáz évvel ezelőtti

fordulatok is szerepet [átszhattak,

A folyamatra nagy szükség van, ahogy mi azt eddigi beszélgeté
sünk során már többször .érintettük. Más lapra tartozik azonban a
kifejezés. Minél nagyobb szükség van Jézus "jó hírének" új inplan
tálására a még ma is fontos szerepet játszóeurópai világban, annál
fontosabb ezt a feladatot olyan nyelven megfogalmazni és olyan
formákba önteni, amely a kereszténység iránt (még) érdeklődő és
tanai felé (alapvetően) nyitott emberek számára nem csak etimoló
giailag érthető, hanem gondolkodásuk és felfogásuk világába is be
leillik, szellemi hátterük alapján elfogadhatónak, sőt szinte magától
értetődőnek tűnik. Erre az "újraevangelizálás" kifejezés a legtöbb
esetben nem alkalmas: ismét valamiféle "tolvajnyelvnek" tűnik,

amely "bennfentesek" számára érthető. Természetesen elengedhe
tetlen, hogy a jól képzett keresztény hívők "kis nyája" számára
mintegy ezoterikus nyelven is megfogalmazzuk a teendőket, de ez
zel nem szabad megelégednünk, főleg, ha az akció célja éppen az
egyház belső köreinek határain kívül állók felé irányul. Valakiknek
vállalniuk kell a feladatot az "újraeyangelizálás" mögött rejlő spe
cifikus keresztény értékek és a "világ nyelvén" gondolkodó és be
szélő emberek közt szükséges híd megépítésére, ha azt akarjuk,
hogy az akció eredményeként kevesebb öldöklés, kevesebb ember
telenség, kevesebb igazságtalanság jellemezze keresztény hátterű

európai történelmünket.

Az egyesülési folyamat véleményem szerint elkerülhetetlen. Min
den vita feleslegesnek tűnik számomra ezen a téren, hiszen a hát
rányok, nehézségek ellenére is előbb-utóbb az egység győz majd a
szétdaraboltság és megosztottság felett. Nemcsak gazdasági, ha
nem sok más érv is szól mellette. Például nem lett volna elképzel
hető az elmúlt.négyév tragédiája a volt Jugoszláviában, ha előtte

már megszületett volna a "régiókEurópája", és semmiféle hasonló
tragédiától nem kellene tartanunk Szlovákiában vagy Erdélyben,
ha messzemenőenönálló tartományok alkotnának teljes mértékben
reális és az ésszerűség törvényei alapján megvalósított egységet. De
ideáig csak akkor jutunk majd el, ha mindazok, akik értékrendsze
reket képviselnek, tehát elsősorban a nagy vallások, az iszlám, a
buddhizmus, a kereszténység stb. megtalálják azt a hangot, amely
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Kérdéses az Európai
Unióésanemzetiiden
titáskapcsolata, hiszen
a szuverenitás önkén
teskorlátozása az Unió
ára.

Egyes teoretikusok ar
raakövetkeztetésre ju
tottak, hogy az 1989
óta egyre jobban szét
tagolódott Európa új
középkor felé halad.
Mások azt mondják,
hogy Brüsszelből irá
nyított szupranacio
nálisállam lesz belőle.

1989ótavan-emégér
telmeazemigráció szó
nak, vagy inkább csak
magyar diaszpóráról
beszélhetünkanyugati
világban?

a mai ember számára érthető, alkalmas az emberhez méltó érték
rendek diadalra juttatására.

Nem félek attól, hogy az egyesülés folyamatában a nemzeti kultú
rák megszúnnek. Sok példát látunk az ember társadalmi létében a
sokféleség egységére. A szegedi ember másképpen beszél, mint a
budapesti - sokak szerint szerencsére, mert a budapesti "tájszólás"
nem a legszebb -, de mindkettő bizonyíthatóan magyar nyelvet
használ. Ilyennek remélem az "azonos nyelvű", egységes Európát,
ahol mindenki nyugodtan használja "saját nyelvét", ápolja sajátos
kultúráját, gyakorolja jellegzetes hagyományait, de ahol mindenki
megfelelőmódon "megérti a másikat."

Nagyon bízom abban, hogy megteremtődikaz egyensúlya regio
nális és az egységes Európa között. Áldozatok árán, de megszületik
majd Európa, mint a régiók, kulturális területek föderációja. Remé
lern, viszonylag gyorsan, hiszen már ma a földkerekségen élő min
den ember "értesül mindenről", politikailag és gazdaságilag egy
csónakban ülünk. Nem mehet tönkre valahol egy nagyobb állam
anélkül, hogy ne lenne hatással az összes többire. Bízom az emberi
értelem végső győzelmében.Bízom abban, hogy sok elképesztőok
talanságból végül mégiscsak tanulni fogunk, belátva azt, hogy a
dzsungel törvénye alapján az erősebb ugyan csatákat nyer, de vég
ső fokon elveszti a háborút, hogy csak alapvetőerr elégedett embe
rekkellehet tartós biztonságban együttélni.

A fogalom meghatározása nehéz feladat. Nem feltétlenül azonos
személyek alkotják a magyar állampolgárok, a magyar anyanyel
vűek és azoknak a csoportját, akik magyarnak vallják magukat. Ha
azonban ezeket a megkülönböztetéseket zárójelbe tesszük, akkor
elég nagy általánosságban megállapítható, hogy a helyzet egyrészt
lényegesen javult, másrészt nehezebbé is vált. Mi, külföldön élő

magyarok már bármikor nyugodtan hazautazhatunk. hiszen
ugyanabban az értelemben jogállammá vált hazánk, mint minden
nyugati demokrácia. Ezzel szoros kapcsolatban áll a tudatbeli vál
tozás. Évtizedeken át joggal úgy éreztük, hogy emigráns sorsunk
megváltoztathatatlan, mert Magyarországra csak igen súlyos áldo
zatok árán térhetnénk vissza. Tanulmányok vannak a bezártságnak
erről a könnyen betegségbe vezető lélektani állapotáról. Ez ma gyö
keresen megváltozott. Persze a szabadságnak árnyoldalai is van
nak. Köztudomású, hogy a szabadság a döntés felelősségének a
vállalásával jár együtt. Gyönyörű élmény, hogy magunk határoz
hatjuk meg, hol folytatj uk életünket és munkásságunkat. De sokak
nál sokszor keserves tépelődések tárgya, hogy az adott körülmé
nyek között az egyes családtagok szempontjait, például a már kül
földön született gyermekek elvárásait is szem előtt tartva hazaköl
tözzenek-e, vagy csak időről időre látogassanak-e haza.
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Mi a diaszpóra feladata,
felel5ssége?

Ebben a helyzetben mi
lesz a nyugati magyar
egyJuíz jöv5je?

Kérem, beszéljen sze
mélyes életútjáról.

A legkönnyebbnek tűnik megkerülni a kérdést azzal, hogy ez min
den ember személyes problémája. Egy példa: sok emigráns boldog
talan, mert évtizedek után se bírja hibátlanul a befogadó ország
nyelvét, mások viszont azt érzik, hogy magyar anyanyelvükkel már
nem boldogulnak a legjobban, akcentussal beszélik. Ezért fontos
figyelembe venni a személyi adottságokat és körülményeket. De
általánosságban szólva jogosnak, sőt talán bizonyos értelemben kö
telezőnek is tartom a magyarság közösségi ápolását az ország ha
tárain kívül is. Ebben jelentős szerepe van a magyar egyházközös
ségnek, a magyar nyelvű közös imáknak és az együtt énekelt ma
gyar templomi énekeknek. Ez az igény természetesen változik az
évek és évtizedek során, de nem olyan gyorsan, mint azt egyesek
gondolják. Az első világháború utáni amerikai és kanadai emigrá
ció értékes tapasztalatokat szolgáltat arra nézve, mi jellemzi a har
madik vagy negyedik generációs magyar közösségeket. A tényeket
tudomásul kell vennünk. Kisebbségi kultúrák átalakulnak, új ele
mekkel gazdagodnak, más szempontokból elsorvadnak stb. Igen
szép, ha az egyén és a közösség egy bizonyos értelemben "kettős

kultúra" hordozójává válik, elviselve mindkettőnek a hiányosságát
és élvezve a kettősség általi gazdagodást. Akinek azonban ez a
megoldás elviselhetetlen, annak belső békével kell döntenie vagy
az egyik, vagy a másik kultúra és hivatás mellett.

Minden jel arra mutat, hogy a magyar egyházi szerkezetek után
pótlása és szerepe csökkeni fog. Már évek óta probléma, hogy a
magyar lelkész kiesését nem lehet magyar lelkésszel pótolni. Ezzel
a ténnyel szinte párhuzamosan csökken a magyar pap iránti igény
is. Az öregek már nem tudnak elmenni a magyar templomba, mert
az messze van, a fiatalok már nem értik meg a magyar nyelvű

homiliát - a heti magyar miséből havi magyar mise lesz. Fájdalmas
veszteségek ezek. De szerencsére létezik magyar állam, egy magyar
társadalom és magyar egyház Magyarország határain belül is!

1927-ben születtem Budapesten. 1946-ban léptem be a jezsuita
rendbe, 1957 óta viselem a papi hivatalt. Tanulmányaimat "vándor
diákként" végeztem: a filozófiát Szegeden, Chieriben és Leuven
ben, a teológiát Enghienben és Chantillyban, a szociológiát Bécs
ben. 29 éve élek Innsbruckban és tanítok szociológiát az egyetemen.
1996 szeptemberében mentem nyugdíjba az osztrák törvények sze
rint, amelyek sok kedvező lehetőséget biztosítanak az ún. emeritált
tanárnak: minden kellemetlen kötelezettségtől mentesen folytatha
tom kutatói, előadói és írói működésemet, ameddig egészségem
engedi. Ezekkel a lehetőségekkel szeretnék is élni - mindkét ha
zárnban.

313


