
Budaors eflY rc

A filmgyarban dolgoztam,
amikor megismerkedtem Nyiri
Tamassal. Az "Egy ora mulva itt
vagyok!" cimG filmet forgattuk.
Volt benne egy jelenet, amiben
a f6szerepl6 -Harsanyi Gabor -

ministranskent probalt megbuj-
ni az 6t uld6z6 Oszlek e161. A

rendez6 -Wiedermann Karoly
-, azt kerte, hogy a templom-
ban jatszodo jelenet legyen hi-
teles. Feltetlenul kerjek rei szak-
ert6t, aki jelen lesz a forgareson
-mondta. Felhivtam az akkor
meg mGk6d6 egyhazugyi hiva-
talt es kertem, hogy ajanljanak
valakit. Szinte azonnal megkap-
tam a nevet es a telefonszamot:
Nyiri Tamaset. Egy baratsagos
hang jelentkezett be: Tessek!
Nyiri! Miben segithetek? Amikor
befejeztem mondandomat, arra
kert, vigyem el neki a forgato-

k6nyvet. Alaposan meglep6d-
tern, amikor nem egy pap j6tt
ajtot nyitni, hanem egy szikar,
feketekeretes szemuveget vise-

16, kefehaju ember, egyszerG
polgari ruhaban. Nagyon szigo-
ru ember benyomasat keltette.
De amikor kezet fogtunk es be-
mutatkoztunk egymasnak, mar
mas lett a velemenyem. Puritan
egyszerGseggel berendezett al-
berleti szobajaban ultetett Ie, te-
gezett es kaveval klnalt. A be-
szelgetes alatt csapongtunk a
temak k6z6tt. Aztan valahogy
ram terel6d6tt a szo. Elmond-
tam, hogy nemsokara ki kell
k61t6zn6m a csepeli alberle-
temb61, s nem tudom, hova is
mehetnek. Egy kicsit elgondol-
kodott, majd elmosolyodott es
azt mondta: K61t6zz ide! Nem
akartam hinni a fulemnek. Ki-
derult, hogy 6 is k61t6zes el6tt
all, es hazigazdaja nagy gond-
ban van, hogy most kinek adja
ki a lakast, aklben megbizhat.

Jelentkez6k volnanak ugyan.
de rei mindenkit61. mert akkori-
ban az alberl6t nem lehetett kI-
tenni. Vallalom-e. hogy egy ho-
napon belul kik6lt6z6m. ha
SZukseges? Termeszetesen

igent mondtam. Nyiri Tamas
valla Ita ertem a kezesseget. s
tbbb evig laktam otto Mivel uj la-
kasa nem volt messze. gyakran

felkerestuk egymast. Nevnap,
vagy szuletesnap alkalmabol
csodalatos tarsasag j6tt nata

jvid 

t4llomas voLt az E

6ssze. Bessenyei Ferenc, Beres
Ilona, Nagy Laszlo, Szecsi Mar-
gittai, Szervacius libor es Jen6
bacsi, az edesapja, Csoori San-
dor, Sara Sandor. So kat beszel-
gettunk, vitatkoztunk. Ket do-
logrol azonban nem lehetett
szo: a politikarol es a vallasrol.

Ki is volt tulajdonkeppen Nyi-
ri Tamas? Igalban szuletett
1920. augusztus 10-en. Most
lenne 83 eves. A lexikonok sze-
rint vallasos, polgari szGI6kt61
szarmazott. Apja Nyiri Ede, any-
ja: Hardtmann Marianna. Az
elemi iskolat 19a1on vegezte es
Kaposvaron erettsegizett. Az
egyetemet Olaszorszagban, Pe-
rugiaban kezdte meg, majd
1938-ban hazaj6tt es beiratko-
zott a Jozsef Nador Muszaki es
Gazdasagtudomanyi Egyetem-
reo Tanulmanyait vegGI Becs-
ben a Pazmaneumban vegezte.
T6bb nyelven beszelt. A neme-
tet mar gyerekkoraban, a csa-
ladjaban megtanulta. Olaszul a
Perugiaban t6Jt6tt evek alatt,
angolul es franciaul magan-
szorgalombol tanult meg.
Nemcsak beszelte a nyelvet,
hanem ha kellett a tudoma-
nyoscikkeit is megirta, a felso-
rolt nyelvek barmelyiken. A papi
szeminariumban latinul is meg
kellett tanulnia.

Becsben szenteltek pappa a
legnehezebb id6ben: 1945-
ben. A nemetul kitunaen besze-
16 papot Buda6rsre helyeztek
segedlelkesznek, mivel a regi
pap, bucsu nelkGI magara
hagyta hiveit es Nemetorszagba
menekult. A buda6rsiek hamar
megszerettek. Tamas is beil-
leszkedett k6zejGk. 1972-ben frt
egy tanulmanyt: "Hogyan el a
magyar papsag?" cfmmel. Ezzel
az irodalmi erteku szociografia-
val hatalmas vihart kavart. So-
kan meg az eJetet is feltettek.
Ugyanis ellent mondott minden
akkori hivatalos allami es egy-
hazi kinyilatkoztatasnak! NaJa
nem valt be az a modszer, amit
szfvesen alkalmaztak az allam
es az egyhaz vezet6i, vagyis ha
valakit nem lehet meggy6zni,
azzal baratkozni kell. 6 meg a
blboros keresere gem vallalt
magas k6zeJeti szerepet, fgy hi-
vataJos jutaJmat, kitGntetest so-
ha nem kapott. De 1978-ban

:leteben, de h[vei mai~

megszervezte a teologiai okta-
tas levelez6 szakat. A Magyar
Tudomanyos Akademia vezet6i
pedig Nyiri Tamas nagydoktor-
ra avatasakor vettek tudoma-
sui, hogy az addig teljesen
szamuzbtt teologianak is helye
kell, hogy legyen, a magyar tu-
domanyossag berkeiben. Nyiri
Tamas professzor, gazdag es
sokretu tudomanyos munkajat
szamos, altala is elfogadott ve-
zerelv befolyasolta. Ugy gondo-
10m, nem tevedek, ha ezek kb-
ze sorolom az emberi jogot, az
emberi meltosagra epul6 kato-
likus felfogast.

Nem ketseges, hogy Nyiri Ta-
mas, talan nemzedekenek egyik
legsokoldalubb alakja volt. En-
nek kbszbnhet6, hogy minden
id6szeru kerdeshez, nemely va-
natkozasban pedig az egyete-
mes magyar szellemi eletnek is,
maradando erteket teremtett.
Csak ket peldat ezek igazolasa-
ul: 1973-ban, ket alapvet6 mu-
ve jelent meg: az "Antropologiai
vazlatok" es "A filozofiai gondol-
kodak fejI6dese".

Ezek azota is alapolvasma-
nyai az egyetemi ifjusagnak.
Batran jelentem ki, hogy ezek a
kbnyvek beepultek a magyar
szellemi kulturaba. Nyiri Tamas
rendkivGI felkeszulten irt. A ki.il-
fbldi folyoiratok mellett a VIGI-
LIA publikalta rendszeresen ira-
saito III 1965-ben jelentkezett e-
16szbr egy tanulmanyaval. Mar
az elso irasainak egyiket -"A
klinikai halal es az emberi lelek"
-nagy vitak kbvettek. Nyiri Ta-
masnak mindig meg kellett
kuzdenie a sajat igazaert, de
meginkabb, annak elfogadasa-
ert, es ebben a harcban, ellen-
felei, nem mindig a legneme-
sebb eszkbzbkkel eltek vele
szemben. Egyik alapveto irasa-
nak azt a cimet adta, hogy: "Hi-
teles keresztenyseg" (1977) A
hitelesseg legf6bb kriteriumat,
a belso tovabbfejlesztesben, a
vilagra nyitott magatartasban
lalla. A kereszteny magatartas
lenyeget pedig, az uzenet he-
Iyes ertelmezeseben. (Homo
festivus 1977).

Nincs hozza felkeszultsegem,
hogy Nyirirol, mint hittudosrol
es bblcselorol velemenyt
mondjak, vagy jelentoseget ele-

g 

nem feledtek

mezzem. Inkabb Nyiri Tamast,
az embert szeretnem bemutat-
ni. Talan egy kicsit rejtozkodo
volt. Nem kereste a nyilvanos-
sagot. 19azi eur6pai tud6s volt.

1968-ban iratkozott be a filo-
z6fia szakra es 1986-ban meg-
vedte filoz6fiai nagy doktori
disszenaci6jat a Magyar Tudo-
manyos Akademian. Nyolc
konyve, szamtalan tudomanyus
cikke, tanulmanya maradt uta;:a
es orzi meg emleket. Talan egy-
szer, a dinamikusan fejlodo Bu-
daorson egy utcat, teret, netalan
egy iskolat neveznek el r6la. Ar-
r61 a papr6l es filoz6fusr61, aki a
Magyarorszagr61 kitelepitett hi-
veit eJkiserte a bizonytalan vegal-
lomasra erkezo vonatokon, hogy
szemelyesen meggyozOdjon, mi
lesz velGk Nemetorszagban! Sok
eve ismertem, de soha nem em-
litette ezt a hostettet, veletJenGI
es mast61 tudtam meg.

Nyiri Tamas oem elt sokaig
Budaorson: 1945-tol 1946-ig.
Megis orokre emlekezetes ma-
radt hivei szamara.

1946 oszen meghivMk a bu-
dai Szent Jmre kollegiumaba
prefektusnak. 1952-63 kozott
Esztergomban, szeminariumi
tanar lett. 1963-68 kozott se-

gedlelkesz, Budapest Ujlakon.
1968-1969 kozott a Pazmany
Peter Tudomany Egyetem tan-
szekvezeto tanara. 1992-ben,
az MTA filoz6fiai bizottsaganak
alelnoke. Meg felsorolni is ne-
hez Jenne, hogy hany helyen
volt elnok, vagy elnokhelyettes.
1990-ben megkapta elete els6
kitGnteteset a Szechenyi Dijat'
1992-ben, Apaczai Csere Janos
dijat kapott. A rendszervaltas
utan, sarra jelennek meg ujabb
konyvei, aminek eddig nem si-
kerult kiad6t szerezni: "A ke-
reszteny ember kGldetese a vi-

lagban", "Az idokjelei", "Asztro-
l6giai vazlatok", "A filoz6fia!
gondolkodas fejlodese", a "Ki ,
ez az ember?", "Az ember tarsa- r
dalmi lete", "Az ember a viJag-
ban", "A filoz6fia lenyege, alap-
problemai es agai", "Alapvetc
etika", ,.Melyielektan es az athe-
iz-mus", "Freud kultura elmele
te", "A filoz6fia tortenete". Las-
san tiz eve, 1994-ben halt meg
julius 17-en.
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