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A szerző a Tübingeni
Egyetem Katolikus Fakul
tásán a gyakorlati teoló
gia· professzora. A Vigilia
számára írta enekrológot.

A teológia és filozófia
között

Közép- és
Kelet-Európa között

Nyíri Tamás
a pontifex

Jakab apostol levelében olvassuk: "Hogyan mondhatjátok: 'Ma
vagy holnap elmegyünk ebbe és ebbe a városba, ott maradunk egy
évig, kereskedünk és nyereséget szerzünk!' Hiszen nem tudjátok,
mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Pára vagytok csak, mely
egy kis ideig látszik, azután ismét eloszlik" (4,13-15).

Ezek a versek jutottak eszembe, amikor megtudtam barátom,
Nyíri Tamás halálhírét. 1994. július 21-én, röviddel 74 éves életko
ra előtt érte utol a halál. Ez év februárjában még intenzív beszél
getésbe merültünk mindig oly vendégszerető házában, legköze
lebbi munkatársa, Neubauer Irén társaságában.

Már nem emlékszem pontosan, mikor találkoztam Nyíri Ta
mással első ízben. Úgy harminc évvel ezelőtt lehetett, amikor ta
nársegéd voltam a Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai Fakultásán, a
néhány éve már elhunyt Ferdinand Klostermann mellett, akinél a
habilitációs dolgozatomat készítettem, s aki egyben barátságával is
megtisztelt. Attól fogva rendszeres kapcsolatban álltam Nyíri la
mással, s nyitott, őszinte, szellemes és vendégszerető barátra leltem
benne. Halálának híre most arra figyelmeztet - engem, aki immár
63 éves vagyok -, hogy a Jakab levél szavai rám is vonatkoznak.

Nyíri Tamás - szinte úgy mondanám: lényegi alkatánál fogva
- pontifex volt, hídverő. egymással szemben elterülő szellemi vi
dékek összekapcsolója.

Jelentős szolgálatot tett azzal, hogy szüntelenül közvetített a ke
resztény hit és annak reflektált alakja, a teológia, továbbá a hagyo
mányos és a kortárs bölcselet között. Canterbury Anselm tétele -
"credo ut intelligam" ~ az ő gondolkodását is fémjelezhetné. Két
irányban igyekezett hidat építeni: egyrészt a keresztény hívők szá
mára közvetítette a hagyományos és a kortárs filozófiát, mégpedig
a kereszény hit elmélyítésének szándékával, másrészt azon fárado
zott, hogy a filozófusoknak megvilágítsa: a keresztény hit "obse
quium rationale" (ésszerű hódolat) és nem "sacrificium intellectus"
(az értelem feláldozása).
A "létező szocializmus" idején Nyíri Tamás egyike volt azoknak az
igen kis számú csoportot alkotó teológusoknak és filozófusoknak
kelet-európai szocialista országokban, akik a nehézségek ellenére is
párbeszédet folytattak a nyugati filozófusokkal és teológusokkal.
Személye fontos tájékozódási és kapcsolódási pont volt mindkét
irányba. A teológusok, mint jómagam számára, akik előbb Bécsben.
majd Tübingenben dolgoztak - jóval a politikai fordulat előtt -
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A kereszténység és a
szocializmus között

A magyar katolikus
egyház

és a szocialista állam
között

Nyíri Tamás fontos összekötő kapocs volt a közép-európai egyhá
zakkal és teológiákkal folytatott érintkezésben. Mi sem termé
szetesebb tehát, hogy számos nyugati teológiai konferenciára ka
pott meghívást, illetve előadásra szóló felkérést, ahol is éppoly
szenvedélyesen mint amennyire megfontoltan képviselte álláspont
ját. Szívesen emlékezem vissza a budapesti Katolikus Hittudomá
nyi Akadémia és a Tübingeni Egyetem Katolikus Fakultásának
kapcsolatára, melyet legnagyobb részt ő ápolt.
A Paulus-Gesellschaft, melyet Erich Kellner alapított 1955-ben mint a
keresztény hit és a modem tudományok közötti párbeszédre törekvő

tudósok fórumát, hamarosan a keresztények és a szocialisták párbeszé
dét helyezte tevékenységének középpontjába Az 1965-ős salzburgi kon
ferencia (vö. E Kellner, Christentum und Marxismus heuie) éppúgy törté
nelmi jelentőségűnek számít, mint a marienbadi, melyre 1967-benkerült
sor az akkori Csehszlovákiában, s amely kétségkívül egyik érlelője volt
a hamarosan bekövetkező "Prágai tavasz"-nak.

Nyíri Tamás szenvedélyesen elkötelezte magát e párbeszédben,
és a valódi pontifex szerepét töltötte be. Az egyik oldalon auten
tikus keresztény teológus volt, a másikon nyitott a történelmi és
kortárs szocializmus törekvései iránt. Semmiféle kompromisszu
mot nem kötött, de figyelmesen meghallgatott minden érvet, és
mindig kész volt a közvetítésre.
Jól tudom, hogy a következő gondolatokkal síkos terepre merész
kedem, de mégis megteszem.

A következő esetre emlékszem, amely megvilágítja. mit is szeret
nék mondani. Tamás mesélte, hogy egy Bécsben rendezendő teoló
giai konferenciáraszóló vízum ügyében behivatták az Állami Egy
házügyi Hivatal titkárságára. Először megtagadták tőle a vízumot.
Erre ő közölte az államtitkárral: megtagadhatják a vízumot, ő azon
ban garantálja, hogy e tényről másnap minden nyugati sajtóügy
nökség be fog számolni... Végül megkapta a kiutazási engedélyt!

Számomra ebből az ügyből kiviláglik Nyíri Tamás gerincessé
ge. Az egyik oldalon a legcsekélyebb kétséget sem ébresztette afe
lől, hogy lojális és hűséges tagja hazája katolikus egyházának.
Ugyanakkor a másik oldalon kritikus párbeszédben állt a szocia
lista állam képviselőivel.

Nyíri Tamás számomra, aki 1963 óta a fordulatig majd minden
keleteurópai országot rendszeresen látogattam, példaszerűen élte
meg keresztény voltát a létező szocializmus keretei között. Az
egyik oldalon hiteles keresztény és teológus, minden opportuniz
mus nélkül. A másikon viszont nem afféle szektás, aki gettóba
zárkózik, hanem olyan autentikus tanú, aki mindenkor kész a
dialógusra és az érvek megfontolására.

Meghajtom fejem embersége és kereszténysége előtt!

Gáspár Csaba László fordítása
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