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Emberség és igazság hogy megteremjen itt 

Megemlékezésünk élére, rendhagyóan, egyik saját verssorát helyez-
zük, abból a köl teményből idézve, amelyet 1940-ben írt , amikor a 
hitleri fasiszta hadsereg bevonult Rot te rdamba, Erasmus szülőváro-
sába. Életművében a klasszikus filológus, a vallástörténész, a mara-
dandó műalkotások tolmácsa, a kommunista eszmeiségű közéleti 
ember , a fáradhatatlan tudományszervező és a taní tványok ezreit 
legnemesebb eszméink szellemében nevelő pedagógus munkássága 
elválaszthatatlan egységet alkot. N é g y évtizedet átívelő pályája közép-
pontjában a görög-római antikvitásban kialakult emberségfogalom 
változásának és továbbélésének szenvedélyes kutatása állt, s ez a 
kutatás már kora ifjúságától fogva a társadalmi igazságtalanság és 
embertelenség tagadásával fonódot t össze, majd a szocialista társa-
da lom igazságának és korszerű emberségének győzelméért vívott 
harcban teljesedett ki és teremtett időtálló értékeket. 

Emberség és igazság, filológiai hűség és elkötelezett eszmeiség 
kettős vezérelve határozta meg Rot te rdami Erasmus, a 16. század 
humanista gondolkodójának munkásságát. Nem véletlen, hogy Hor -
nyánszky Gyula, Horváth János, Gombocz Zoltán és Kerényi Károly 
if jú tanítványa, a kor haladó eszmeáramlatai iránt fogékony , az átlagot 
messze meghaladó anyagtudású és módszertani iskolázottságú fiatal 
kutató már első publikációitól fogva a gondos szövegkritikai elemzés 
és a széleskörű összefüggések keresése igényével fo rdu l el az ókor 
klasszikusainak munkái t csak mint szöveget tekintő pozitivista irány-
tól, de elutasítja magától az antikvitás értékeit immanensen eszmé-
nyí tő kutatók út ját is, s éppen Erasmus, és az emberi gondolat termé-
szetadta szabadságát hirdető humanitas Erasmiana alapján vallja, hogy 
a klasszikusoknak mindig volt és van is mondanivalójuk minden kor 
számára. 

A fiatal Trencsényi-Waldapfel I m r e sokoldalú és mennyiségileg is 
impozáns munkásságának mégoly vázlatos áttekintése is azzal a tanul-
sággal szolgál hogy az erasmusi gondolat jegyében végzett követ-
kezetes kutatás szükségszerűen ford í t ja szembe művelőjé t a fasizmus 
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antihumánus eszmevilágával, és társadalmi valóságával, s h o g y az 
évezredek kulturális közkincsének hű megőrzése csak látszólag pasz-
szív, valójában bátor ellenállás, amely a társadalom leghaladóbb erői-
nek hű szövetségesévé teszi a fiatal tudóst, törvényszerűen vezeti 
József Attila köréhez, Radnó t i Miklós barátságához. Ez a tudatos 
elkötelezettség hatja át már első vitacikkeit, amelyekben a klasszika-
filológiát az európai öntudat filológiájának értelmezve utasítja el a 
klasszikus stúdiumokat a magyar i roda lom- és történetkutatás alá 
rendelő hivatalos, nacionalista koncepciót . Álláspontja azonban 
korántsem jelenti a nemzeti irodalom és a klasszikus örökség kölcsön-
hatásának lebecsülését, sőt, a felszabadulás előtt írt munkái java részé-
ben, amelyek közül a Humanizmus és nemzeti irodalom (ItK XXII , 
1933, 25—49) c. tanulmányát emeljük ki, éppen a latin és magyar 
nyelvű költői gyakorlat sokrétű kölcsönhatását, a klasszikus örökség 
alkotó felhasználását elemzi már Gyöngyösi Istvánról írott doktor i 
értekezésétől kezdve számos cikkben és utószóban. A keresztény 
kurzus eszmevilágának racionális és szigorúan forráskritikai alapú 
bírálata hatja át első vallástörténeti tanulmányait , köztük az 1933-as 
Christophorust, és a Pásztori Magyar Vergilius (1938) utószavát. Ennek 
a racionális vallásszemléletnek jegyében adja ki Görög—római mitoló-
giáját 1936-ban, amelynek prózai parafrázisaiban csakúgy, mint 
főképp görög lírai fordításaiban (Görög költők, 1942) a legjelentősebb 
antik költők emberség-eszményét dokumentá ló költemények kor-
szerű formájú tolmácsolásával tesz hitet béke és haladás mellett. Végül 
első két nagy monográfiája — a nacionalista tendenciával polemizáló 
Erasmus és magyar barátai (1941) és 1944-ben kiadott Görög iroda-
lomtörténete — is egyrészt a részletekbe világító filológiai elemzés, 
másrészt a népszerű fogalmazás mellett önálló kutatásokban is gazdag 
esszé módszerével a humanitas Erasmiana eszmeisége jegyében áll a 
pozitív hagyományok őrzésének szolgálatába az embertelenség leg-
sötétebb esztendőiben is őrizve — Ady szavaival — „az ember szépbe 
szőtt hi tét" . 

A felszabadulás új perspektívát ad Trencsényi-Waldapfel Imre 
munkássága számára is. A marxizmus —leninizmus alkotó elsajátítása, 
alkalmazása, az emberség és igazság gondolatának új, magasabb szintű 
egysége jegyében végzett lázas intenzitású nevelő, szervező és tudo-
mányos tevékenység jellemzi. Erejét nem kímélve vállalja a külön-
böző feladatok sokaságát a szocialista kultúra és tudomány meg te rem-
tésében. Az üldöztetés évei után végre betöltheti legszentebbnek érzett 
hivatását, előbb a szegedi, majd a budapesti tudományegyetem tan-
székvezető tanáraként kc't évtizeden át többezer hallgatójába oltva az 
antikvitás eleven hagyományainak szeretetét s legjobbjaikat elindítva 
az önálló tudományos munka útján. Tanítványai számára mindig 
talál időt, pedig elfoglaltsága egyre n ő : a Magyar T u d o m á n y o s 
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Akadémia újjáalakulásakor levelező, majd 1950-ben rendes taggá 
választja, feladatok várják ókor tudományunk újjászervezésében, 
számos társadalmi szervezet, hazai és külföldi t udományos társaság 
elnökségében dolgozik, hazai és nemzetközi kongresszusokon kép-
viseli nemcsak szaktudományait , de az egész magyar tudományos 
életet is. Pedagógus hivatástudata és eszmei-erkölcsi elkötelezettsége 
szellemében vesz részt az úttörőszövetség megalakításában és vezeté-
sében, a tudatosan vállalt ügy iránti féltő szeretet ad neki erőt az 
ellenforradalom napjaiban is. Szolgálatnak, hivatásnak érezve minden 
munkáját , nem keresi soha a látványos elismerést, habozás nélkül 
vállal nehéz és korántsem népszerű megbízatásokat, m i n t az ELTE 
rektori tiszte (1950 — 53). 

Az antikvitás, Erasmus és a szocialista társadalom emberségeszmé-
nyének dialektikus egységét a világirodalom gazdag és sokoldalú 
ismeretanyaga alapján mutatja meg Humanizmus és marxizmus c. 
monográfiájában (1948) azzal az egyértelmű következtetéssel, hogy 
az emberi képességek igazán szabad önkifejtéséhez, amely mellett az 
emberiség legnagyobb gondolkodói Homérosz óta állást foglaltak, 
a szocialista társadalom megvalósulása vezet. 

Nagyon nehéz a legjelentősebb eredményei szerint is számbavenni 
25 év mennyiségileg is rendkívüli tudományos termését. A történeti 
alapú társadalom- és irodalomszemlélet, korhozkötöttség és abszolút 
érték egységben látása és a kutatások látószögének az ókor i Kelet, 
sőt távoli népek kultúrája felé való kitárulása vezetett nemzetközi 
szinten is kimagasló eredményekhez. Vallástörténeti tanulmányok 
(1959) c. több hazai és német nyelvű kiadást megért kötete , és az 
ugyancsak több nyelvre lefordított Mitológia c. kéz ikönyve talán 
leghamarabb került be a nemzetközi tudományos élet vérkeringé-
sébe. Termékenyí tő hatásúak és sokszor felfedezés-értékűek azonban 
Trencsényi-Waldapfel Imre antik irodalomtörténeti tanulmányai is. 
Trencsénvi-Waldapfel Imre klasszikus értékű műfordításai is éppen a 
kutatot t költők olyan alkotásait tették hozzáférhetővé százezrek 
számára, mint a hésiodosi eposzok, a Leláncolt Prométheus, az Antigoné, 
a Hippolytos, vagy a menandrosi Embergyűlölő. Antik i rodalomtör té-
neti munkássága színejavát összefoglaló esszéinek gyűj teménye , a 
Klasszikus arcképek (1964) az antik i rodalom tíz nagy egyéniségének 
sajátos portréjával gazdagította a szakirodalmat is. Jelentős görög és 
latin vonatkozású magyar irodalomtörténeti tanulmányai nagy részét 
magába foglalja a Humanizmus és nemzeti irodalom c ímmel kiadott 
gyűj temény (1966). Magyar irodalomtörténeti kutatásunknak mindig 
szerves részei lesznek azok az eredmények is, amelyeket a János vitéz 
antik vallástörténeti vonatkozásokkal teljes újszerű elemzése, a 
Zalán futása filhellén mot ívumának megvilágítása, az anderseni 
Ahasvérus-dríma madáchi recepciójának felfedezése, vagy a Szigeti 
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veszedelem török népköltészeti vonatkozásainak vizsgálata, és a nagy 
kortárs és igaz barát, Radnót i Miklós eklogái genezise még teljesebb 
megmutatása dokumentál . 

Szinte utolsó órájáig dolgozott . Alig néhány héttel az életművet 
méltán jutalmazó magas kitüntetés, az Állami Díj átvétele és mind-
össze tizenegy nappal utolsó nagy előadása, és az Ókor tudomány i 
Társaság elnökévé választása után zárult le életpályája. Azoknak, akik 
elsősorban tőle tanultunk kutatónak, tanárnak és mindenekelőtt a 
szocialista humanizmus jegyében elkötelezett, cselekvő embernek 
lenni, különösen fájdalmas a tudat, hogy most már személyes biztatása 
és segítő bírálata híján kell útmutatásai nyomán, munkássága példáját 
szem előtt tartva, és életműve örökségét méltóképpen, alkotó módon 
elsajátítva munkálkodnunk tovább, mindig az igazság szenvedélyével, 
mindig a korszerű emberségért. 

S z a b ó K á l m á n 
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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE R é g i Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszéke 1970. október 28-án vitaülést rendezett 
Szalárdi János törtenelemszemléletéiő\ Tarnóc Már ton egyetemi ad-
junktus előadása alapján. (A tanulmányt az ItK közli.) Korreferá-
t u m o t Köpeczi Béla akadémiai levelező tag és Makkai László, a 
tö r téne t tudományok doktora mondo t t ; a vi tához hozzászólt még 
N a g y Miklós egyetemi docens. 


