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Nevét és munkásságát itthon és külföldön egyaránt jól ismerték 
a középkori irodalmi műveltség kutatói: a paleográfia, a diplomatika, 
az egyháztörténet és a középkori filozófia szakemberei. 

Középiskolai tanulmányait szülővárosában, Egerben végezte, s 
itt alapozta meg a klasszikus és modern nyelvekben való igen mély 
és széleskörű jártasságát. Páratlanul gazdag történelmi, irodalmi, 
teológiai, filozófiai, jogi, zenei tudását Rómában szerezte, melyet 
a budapesti Bölcsészettudományi Karon nagyra becsült tanárai: 
Hajnal István, Horváth János, Szekfű Gyula vezetésével tovább 
gazdagított. Magyar—történelem—olasz szaktárgyakból 1944-ben 
bölcsészdoktori szigorlatot tett, majd rövid katonai szolgálat után a 
salgótarjáni Állami Gimnáziumban tanított; 1947-től 1954-ig a 
Budapesti Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 1952-től mint a Kéz-
irattár vezetője. Innen az MTA Irodalomtudományi Intézetébe 
(1954—1958), később az Országos Széchényi Könyvtárba (1958— 
1969) vezetett az útja. És 1969-ben az ELTE Régi Magyar Irodalom-
történeti Tanszékére került, akadémiai státusban, tudományos tanács-
adói minőségben, ahol haláláig tevékenykedett. 

Tudományos pályája viszonylag későn, harmincéves korában 
indult, amikor Szent István XIII. századi verses históriája című tanul-
mánya a Horváth János Emlékkönyvben (Magyar Századok. Bp. 
1948. 41 — 51.) megjelent. S e pillanattól kezdve, míg a halál ki nem 
ütötte kezéből a tollat, sorjáztak keze alól a nagy elmélyülést, kitartó 
munkát követelő szövegkiadások, tanulmányok, összefoglaló igényű 
monográfiák. 

Textológiai és kodikológiai tevékenysége féltucatnyi kitűnő szöveg-
kiadásban testesült meg, melynek mintegy megkoronázása, legjelen-
tősebb tudományos vállalkozása: a magyarországi kódex-töredékek 
kutatásának első eredményeit magában foglaló Fragmenta latina 
codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis (Akadémiai 
Kiadó, 1983.). 
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Tanulmányaiban — a kései antikvitástól a reneszánsz korszakig — 
az európai és magyarországi irodalmi műveltség és művelődési kap-
csolatok számos fontos kérdését vizsgálta meg és helyezte új meg-
világításba. Becses eredményeket köszönhetünk neki a magyarországi 
latin írásbeliség kialakulásának és fejlődésének bemutatásában. 

A középkori laikus nőmozgalom (a beginizmus) és irodalmi anya-
nyelvűségünk összefüggései, mindenekelőtt az Ómagyar Mária-sira-
lom és a Margit-legenda eredetkérdése pályája indulásától kezdve 
foglalkoztatta. Kutatási eredményeit Irodalmi anyanyelvűségünk kez-
detei az Árpád-kor végén (Bp. 1955) című kandidátusi értekezésében 
foglalta össze. A témát azonban nem tekintette lezártnak önmaga 
számára sem, mint ezt más tanulmányai igazolják. 

A magyarországi középkori írásbeliség letéteményese a latinul 
tudó deák volt. A deákok műveltségének gyökereiről, európai kap-
csolatairól, az írás technikai ismeretétől az irodalmi alkotásig vezető 
útjukról, a világi értelmiség kialakulásában játszott szerepükről, 
nemzeti műveltségünk megalapozásában vállalt feladataikról úgy 
rajzolt hiteles képet Deákság és Európa (Bp. 1979) című akadémiai 
doktori értekezésében. 

Közel négy évtizedes kutató tevékenységéről ez alkalommal min-
denre kiterjedő, részletes elemzést adni lehetetlen, hiszen több mint 
száz publikációja jelent meg rangos hazai és külföldi folyóiratokban. 
Akár a Pécsi Egyetem problémáit taglalta, akár a korai Szent László-
irodalom kialakulását, vagy a reneszánsz előtti szép fogalmát ele-
mezte: hatalmas erudíció birtokában alkotott. Nem mindennapi 
tájékozottsága még az aprófilológiai „szösszenetekben" is magas 
szinten nyilatkozott meg. 

Kutató munkája mellett, évtizedeken át rendszeresen részt vett az 
egyetemi oktató-nevelő munkában a Könyvtártudományi Tanszék, 
a Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék és a Latin Nyelv- és Iro-
dalom Tanszék keretében. Posztgraduális képzést vezetett az Eötvös 
Kollégiumban azon hallgatók és frissen végzett fiatal szakemberek 
számára, akik élethivatásul választották a középkori irodalmi művelt-
ség kutatását. 

Halálával a magyar tudományos élet egyik jelentős alakja és rend-
kívüli személyisége távozott az élők sorából. Nagy feszültségek, 
rokon- és ellenszenvek szüntelen viharában élt. Voltak, akikkel per-
ben-haragban vitatkozott egy életen át, és voltak, akiket az ő szemé-
ben csak hódolat illetett és nem bírálat. Tudott keményen, olykor 
elfogultan bírálni, és olykor ő maga is kemény és elfogult bírálatokat 
kapott. Csodálatos, hogy ez a nagy formátumú tudós, hatalmas 
műveltségű filológus, miután a tudományos problémát felismerte, 
megoldotta, tanulmánya szövegének végére pontot tett, gyakran 
mily kevés gondot fordított a jegyzetek, a filológiai apparátus össze-
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állítására. Mintha a végső megfogalmazás befejeztével kihunyt volna 
belőle a tűz, mely eddig nem hagyta nyugodni, égette, sarkallta. 

Nehéz élete volt. Sok csapást kellett elszenvednie. Mintha földi 
pályáját a görög sorstragédiák árnyéka vonta volna be: gyermekei 
közül kettőnek elvesztésében, és a maga halálában is valamilyen 
végzetszerűség látszott munkálkodni. D e a legsúlyosabb megpróbál-
tatás sem tudta térdre kényszeríteni. Maradandót alkotott. 

TARNÓC MÁRTON 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR 
IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 

1984. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
V Á N D O R G Y Ű L É S E K 

Tavaszi vándorgyűlésünket 1984 május 4—6 között Zalaegersze-
gen tartottuk a TIT Zala megyei Szervezetével, a Zala megyei Könyv-
tárral és Zalaegerszeg város Tanácsával közös rendezésben. Dr. 
Kustos Lajos tanácselnök és Tolnai Gábor megnyitója után Tarnóc 
Márton tartott előadást Régi magyar asszonyok — régi magyar 
műveltség címen. Ez után Sárdi Margit Petrőczi Kata Szidóniáról, 
Németh S. Katalin Bethlen Katáról, Péterffy Ida a Göcseji Helikon 
köréről, Pethő György pedig Szendrey Júliáról adott elő. 

Május 5-én Pálmai Kálmán elnökölt, s Keresztury Dezső beszélt 
Irodalmunk és önismeretünk századairól, majd Nemeskürty István 
Régi irodalmunk a jelen költészetében, Szigethy Gábor Reformkori 
etika és a mai közgondolkodás, Német József pedig Irodalom és ha-
gyomány Zalában a 19. század elején címen tartottak előadást. 

Délután Zalaegerszeg nevezetességeivel ismertette meg a vándor-
gyűlés résztvevőit Molnár Máté tanácselnökhelyettes. 

A vándorgyűlés harmadik napján Kulin Katalin elnöklete mellett 
Az Arthúr-legenda a világirodalomban kérdésköréből hangzottak el 
előadások. Szabics Imre, Perényi Erzsébet és Vizkelety András volt 
az előadó. 

* 

Őszi vándorgyűlésünkön a 75 éve született és 40 éve halott Radnóti 
Miklósra emlékeztünk Győrben november 16—18-án. A vándor-
gyűlést Társaságunk mellett az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, a Magyar írók Szövetsége, Győr-Sopron megye Tanácsa, 


