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Nehéz megszólalnom barátom és kollégám, Tarnai Andor koporsója mellett. 
Gyászbeszédben kellene búcsúznom tőle a Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézete és barátai nevében. Gyászbeszédben, mely ünnepé-
lyességbe foglalja az elemi szomorúságot, a történelmi vigasszal feloldhatatlan 
veszteségérzést. Mert ünnepélyesség felé tévedő szavaimat bénítják az emlékek. 
Itt és most sem tudom elfelejteni szótlan kedvességét, amely negyvenhét évvel 
ezelőtt biztató erőként sugárzott az Eötvös Collegium utolsó nemzedékének 
gólyáira. Nem tudom elfelejteni beszélgetéseinket az Irodalomtudományi Intézet-
ben, amelyeknek mindig szilárd alapot adott az ő pontos feladatmeghatározása 
és vállalása, s a közös kollégiumi emlékekből fakadó kölcsönös bizalom és 
örömmel folytatott beszédmód. És most is előttem áll a tudományos konferenci-
ákon előadó Tarnai Andor, aki a tényekből, oknyomozásból, szembesítésekből és 
meggyökeresedett, de sohasem ellenőrzött illúziók rombolásából épített fel rend-
szert, koncepciót és szellemi izgalmat. S előttem áll alakja harmonikus családi 
világában, amelyet tartózkodó elegancia és szeretet hatott át. Tudtam, hogy már 
régóta megérdemelte volna a legnagyobb tudományos elismerést, de azt is láttam, 
hogy a filoszi köznapiságban eltöltött évtizedeit ugyanolyan belölről kiegyensú-
lyozott kedéllyel élte át, mint sikereit. Vendégprofesszorként ugyanaz a kutatói 
értékrend vezérelte, mint pályája elején a Széchényi Könyvtárban. S amikor az 
Akadémia tagja lett, azonnal azok közé került, akik tisztségüket a többletmunkával 
azonosítják, s megnövekedett lehetőségeiket szaktudományuk iránti felelősséggel 
párosítják. A középkori katedrális építőmestereihez volt ő hasonlatos, akiknek pil-
lantása ugyan a rendszer végtelen értékcéljára, Istenre irányult, de céljukat mégis-
csak úgy tudták szolgálni, hogy jó kézműves munkákat hoztak létre. 

A történelem ítéletét azonban ez az alkotó típus sem kerülheti el, s ha ennek 
élete-munkája a halálon túli létnek is forrása lesz, a búcsúzás nem lehet hiteles a 
mégoly kedves hétköznapokon túllépő szavak nélkül. A szomorúság, amelyet egy 
egyszeri és megismételhetetlen élet elmúlása vált ki, a létezés legegyetemesebb 
kérdésével szembesíti a gyászolót, de az alkotó halálon túli léte nemcsak vigasza az 
emberiségnek, hanem a felfogható örökkévalóság tartama is. Ha valaha megírják 
korunk irodalomtudományának történetét, abban fontos fejezet szól majd Tarnai 
Andorról. S a fejezet középpontjában bizonyára az a huszonkét év áll, amelyet Tarnai 
Andor az Irodalomtudományi Intézetben töltött el és dolgozott végig. Szerencsés volt 
ebben a találkozásban, de a szerencse az ő történetében sem vakon járt. Már első 
nagyobb intézeti munkájában, az akadémiai irodalomtörténeti szintézis létrehozásá-
ban olyan feladatot kapott, amelyben találkozott filológiai elszántsága és iroda-
lomismerete ugyanúgy, mint diszciplínánk határait áttörő érdeklődése az eszmetör-
ténet és a művelődéstörténet iránt. Alig néhány évvel később ez a kutatói előtörténet 
kapott széles teret, amikor Intézetünk kezdeményezte a magyar irodalomtudomány 
történetének megírását. Kortársként is bizton mondhatjuk, hogy tudománytörténeti 
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érvényű kezdeményezés volt ez, amelyben a főszerep Tarnai Andornak jutott. 
Évtizedeken át ő volt a kritikatörténeti munkaközösség vezetője, s mivel e munka 
a kutatás minden fázisát átíveli a forráskutatástól a szintézis-alkotásig, egyszerre 
kellett vállalnia a tárgy meghatározását, s a módszertan és a rendszerező elv 
kidolgozását, valamint a szükséges fogalmak tisztázását vagy megalkotását. Ideális 
munkaközösségi tevékenység volt ez, mert az ismeretlen célok csak dialógus 
formájában voltak elérhetők. S ideális szerep Tarnai Andor számára, mert éppen a 
dialógus adott formát szellemi nyitottságának, s mások iránti tiszteletének. E hosszú 
dialógus eredményeit a kritikatörténet sajátszerűségeiről tanulmányban is összefog-
lalta, de még hasznosabb volt az a példa, amelyet a terv egyik megvalósítójaként 
felmutatott. Élete fő műve a kritikatörténeti szintézis első kötete, amely egyszerre 
szolgálja egy szűkebb téma kidolgozását, s az egész szintézis módszertani és 
koncepcionális továbbvitelét. Az irodalmi gondolkodás folyamatát vizsgálja ez a 
könyv a középkori Magyarországon. Feleletet ad olyan alapvető kérdésekre, hogy 
miképp változott az irodalmi művekkel szemben támasztott társadalmi igény, 
hogyan születtek meg, alakultak át és szűntek meg műfajok, s hogyan szabadult 
fel a magyar szöveg a latin uralma alól. Meggyőzően bizonyítja a fordítási 
gyakorlat fontosságát irodalmunk létrejöttében, s az irodalom szóbeli formáinak 
szerepét a folyamatban. S mert Tarnai Andor pontosan látta az irodalom mibenlétét 
a magyar középkorban, az irodalmi gondolkodás vizsgálatán át az egész középkori 
szellemi élet széles körképét volt képes megrajzolni. Éppen ezért méltatói nemcsak 
anyagfeltáró következetességét és szívósságát ismerték el, hanem az összkép 
korszakos tudománytörténeti hatását is. A korszak jó ismerői meggyőződéssel 
írták Tarnai Andor könyvéről, hogy utána középkori irodalomtörténetünknek 
immár új utakon kell tovább haladnia, s le kell bontania azokat a koncepciókat, 
amelyek ingatag alapokra épültek. Ha ehhez hozzávesszük Tarnai Andor könyvét 
az Extra Hungáriám non est vita... mitikus értelmezésének lerombolásáról, s tanul-
mányait a toposzról, a felvilágosodás koráról, valamint a Bessenyei kritikai kiadás 
munkálataiban betöltött szerepét, ünnepélyes túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Tarnai 
Andor intézeti korszaka pályája termékeny magaslata volt, az ő munkája pedig 
egykori intézményének eredményeit gazdagította. Én, a huszadik századi kutató, 
némi nosztalgiával, szakmánkon belül kemény tudományként emlegettem Bandi 
barátomnak az ő alkotásait. De metaforát nélkülöző jellemzése is bizonyítja, hogy 
nagy műveltsége, széles látóköre, pontos elvi, történeti és irodalmi anyagismerete, 
kritikai érzéke, tiszta fogalomhasználata és fogalomalkotása, s jártassága az iroda-
lomtudomány sok műfajában s a művelődés- és eszmetörténetben történeti értékké 
teszi életművét. Szomorú, hogy ily hamar és ily váratlanul kritikatörténeti jelenség-
ként kell róla szólnunk, miközben tudjuk, hogy munkái nemcsak szilárd eredménye-
ket mutatnak fel, hanem éppen az alapos feldolgozásból láthatóan új feladatokat is. 

Búcsúzik Tőle az Irodalomtudományi Intézet, s az egyik nagy vesztes, a Kritika-
történeti Munkaközösség. S búcsúznak barátai, akiknek nélküle egyre nehezebb lesz 
megtartani a munkát, jó kedélyt és szép emlékeket egyesítő emberi világot. Miközben 
hűségesen emlékezünk rá, megkíséreljük ragaszkodásunkkal vigasztalni feleségét, 
Évát, akinek derűje nekünk is oly sokszor erőt adott. S tisztelettel gondolunk 
családjára, amelyben az alkotás és az értékteremtés hozzá méltóan tovább folyik. 

Kedves Bandi, Isten nyugosztaljon!* 
Bodnár György 

* Elhangzott Tarnai Andor temetésén, Lovason, 1994. szeptember 3-án. 
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