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Minden léleknek van egy központi magva, erénye, va
lami készségé, amelyből úgy nő ki az egyén jelleme, mint 
csirából a növény. Igazában ez az alapvető készség dönt a 
sorsa felől, mert a fejlődő, alakuló akarat abban az irányban 
tör előre, amelynek követésére a lélek csirája teszi hajla
mossá, Aki Császár Elemér lelkének mélyére tudott leszál
lani, az könnyen megtalálhatta ott ennek a léleknek magva
ként alapvető készségét: a hűséget- Ez táplálta, melegítette 
át egész lényét és tette különösen értékessé egy olyan korban, 
amikor a hűtlenség, a forradalmi újítás vágya s elvek és 
értékek csereberéje szinte az emberek természetévé vált. 
Császár azonban az egyszer felismert értékekhez utolsó le-
helletéíg ragaszkodott és eleven lendülettel kész volt értük 
bármikor síkra szállani. Ez a jellemvonása tette őt igazi jó-
baráttá s nélkülözhetetlenné azokban a társaságokban, ame
lyek valami értékes hagyomány őrízését és a lelkekben való 
ébrentartását vallják hivatásuknak. Egész lényének ez a hű
ség már eleve valami konzervatív vonást kölcsönzött s benső 
mozgékonysága révén állandó és lankadatlan harcra ösztö
kélte azon áramlatok ellen, amelyek az általa tisztelt értékek 
megsemmisítésére törekedtek, így lett belőle napjaink pole
mikus kritikájának protagonístese, aki az irodalmi élet egyet
len jelenségét sem mulasztotta el mérlegre tenni és érzékelni 
a szerint, hogy mekkora a különbség a szóbanforgó jelenség 
és az általa híven ápolt értékhagyomány között. 

Hihetetlen vitalitás lakott ebben a szikár, friss mozdulatú 
emberben! Lelke a világ felé fordult mohó sensoríum volt, 
amely itta a benyomásokat és gyönyörködve rendezte el 
azokat tudatában. Mindent látni és mindent tudni szeretett 
volna: ezért sokat utazott s még többet olvasott és szeretett 
olyan embereket hallani, akik lelke szomjúságát némileg ki
elégíthették, A benyomások tömege azonban nem nyomta őt 
agyon: elméjében — akárcsak életében — minden elrendező
dött, mindennek megvolt ott a maga helye, s ez valami ál
landó derűt és önbizalmat adott lelkének, Pályájának külső 
sikerei ennek a belső harmóniának voltak az eredményei, 
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mert így egyik emelkedés szinte természetesen következett 
eí a másik után, egyikért sem kellett küzdenie, s a külső 
sikertelenség nem keseríthette el kedélyének meleg és jóleső 
ízeit. Ezért tartották őt sokan a szerencse fiának, aki mindent 
elért és akinek minden sikerült: vágyai és a valóság közt 
nem támadt életében kínzó és áthidalhatatlan szakadék. Fá j 
dalmas veszteségei, gyötrő szomorúságai neki is voltak. 
Melyik emberi élet mentes az ilyenektől!? De a sikerek, az 
öröm alkalmai bővebben hullottak reá. Innen érthető lelké
nek valami benső optimizmusa, mely fogékonyabb volt az 
emberi jóságnak, mint a gonoszságnak észrevételére. Ha 
valakiben százszor csalódott, még mindig nem adta fel a re
ményt, hogy százegyedikszer örömét fogja találni benne. 
Nem egy olyan pályatársának karrierjét egyengette és nagy 
mértékben támogatta, aki előbb ádáz lelkülettel mérgezett 
nyilakat lődözött feléje, Maga tiszta és jóakaratú volt, nem 
hitt tehát az emberek megrögzött gonoszságában és rossz
akaratában. Mindenkiben tudott találni valami értékest és 
ezt megbecsülte: érette kész volt az értéktelen vonásokat és 
az értékellenes viselkedést elfeledni, Méltán mondotta tehát 
ravatalánál búcsúztató társa, hogy „mindenkinek csak jót 
akart", s hogy „sírkövére valóban illik a római epitáfium 
szava: tristem neminem fecit". Ő csakugyan senkit sem szo
morított meg akarattal . 

Császár Elemér pályája és munkássága szinte magától, 
mintegy a csírából bontakozik ki előttünk, ha ezt a hűséges 
lelket belehelyezzük abba a talajba, amelyben virágba szök
kent. 

A szülői házból hozta magával a tanári pálya megbecsü
lését, Ebben sem azt látta, amit az átlagember, hogy t. i. 
quem dii oderunt, praeceptorem fecerunt, hanem vonzotta őt 
e pályának régebbi sok értéke: a lelki függetlenség, az ideá
lis értékek szolgálata, a szabadság, mely módot ád a léleknek, 
hogy elmerülhessen az igazság kutatásában. Akkor még a ta
nári pálya nem volt elbürokratizálva, ezért lehetett egy-egy 
tanári testület a színes egyéniségek igazi galériája. Császár
nak nem kellett magán erőt vennie, hogy folytassa az apai 
mesterséget. De bármily éles volt benne a logikai gondol
kodás, a valóságnak telhetetlenebb szerelme élt lelkében, 
semhogy meg tudott volna maradni az exakt tudományok 
körében, mint édesapja. A logikus mellett eleven erővel lük
tetett benne a szépnek, a szellem alkotásainak csodálata. 
Az irodalom, a művészet még jobban lekötötte érdeklődését, 
mint a természet világa, bár ezt is áhítattal figyelte, s vi
segrádi nyaralásában, vidéki pihenőin, mikor az ég is tisztáb
ban bontakozott ki szeme előtt, mint a nagy város háztetői 
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és villanyfénye engedik, szívesen olvasott csillagászati köny
veket és elmerült a mindenség csodáinak szemléletében. 

Hitében reformátusnak született és maradt a sírig, de 
míndíg nagy nosztalgia élt benne a katolicizmus színesebb 
világa és hatalmas tradíciói iránt. Csak így érthető, hogy 
a református Császár volt míndíg a dunántúli szerzetesházak 
legszívesebben látott vendége, — különösen a bencésekhez 
fűzte meleg barátság, kikben a magyar katolicizmus legszen
tebb hagyományainak letéteményeseit látta mindenkoron. 

A fiatal Császár az egyetemen két kemény mester hatása 
alá került: Gyulai Pál volt az egyik, aki akkor dicsőségének 
tetőpontján állott s a magyar irodalmi életnek szinte szu
verén princepse volt, — a másik pedig Pasteiner Gyula, a 
művészettörténet professzora, Amaz kérlelhetetlen üldözője 
volt az irodalom gyomnövényeinek s magasra tartotta azt 
a zászlót, amelyre Arany, Petőfi és Vörösmarty neve volt 
írva. Ügy élt az ifjúság között, mint e halhatatlanok élő 
helytartója, s a fiatal Császár nem tudott magának szebb 
szerepet elképzelni, mint átvenni és fennen lobogtatni a 
zászlót, ha egyszer leroskad ,,a vén zászlótartó". Pasteiner-
ben pedig a tények logikájának varázsát érezte, hogy t, í. 
míképen lehet a legszabadabb képzelettel alkotott műreme
kekről is a legszigorúbb tárgyszerűséggel, zavaros lelkesedés 
és üres szentimentalizmus nélkül beszélni. Mellettük még 
Beöthy Zsolt színes egyénisége hatott rá fejlesztően, mert 
tudomány és művészet, a tudós és az esztéta érdekesen fo
nódtak benne eggyé, és szavai alatt életre keltek a múlt idők 
alkotásai. Beöthy azonban Császárnak túlságosan művész, 
túlságosan a képzelet szárnyán szárnyaló lélek volt, sem
hogy követhette volna. Mert Császár Elemér fogékony volt 
ugyan minden művészi élmény iránt, s nagy megelevenítő 
fantázia élt benne (életrajzai ezért kerekednek itt-ott kész 
regényekké), de hiányzott lelkéből az alkotó képzelet. Éppen 
ezért nem arra született, hogy új értékeket fedezzen föl és 
új utakra terelje a tudományos kutatást, hanem hogy a meg
levőket megelevenítse és megőrizze, homályos részeiket meg
világítsa. Ez az oka, hogy a tudományban is megmaradt kora 
tudáseszményének, a pozitivizmusnak, a tények tiszteletének 
ösvényein. Művei mindig a tények szilárd alapjára vannak 
építve, s a képzeletnek kevés tér nyílik bennük. Korának 
egyik legszorgalmasabb olvasója volt s a levéltári kutatások
ban is otthonosan mozgott. Nagy tudása, széles látóköre és 
biztos ítélete logikus szerkesztőképességgel párosult, ezért 
művei arányos felépítésűek és gazdag tartalmúak. A múlt 
sokszor szinte művészi módon elevenedik meg tolla alatt 
a nélkül, hogy ezért elhagyná a valóság szilárd talaját. 

Lelkét a magyar szellem történetének az a kora ragadta 
Irodalomtörténeti KözleményeK. LII. 3 
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meg legjobban, amelyben a nemzeti öntudat a törökvilág 
aléltsága után legnagyobb erővel lelt újra önmagára és leg
tisztábban is tudta magát kifejezni. A XVIII. század máso
dik fele és a múlt századból az Arany János halálával záruló 
korszak ez. Császár azért szerette ezt legjobban, mert ekkor 
alakult ki az a hagyomány, mely neki kedves volt, s vilá
gosodtak meg azok az értékek, amelyek követését és meg
tartását élete feladatának vallotta. Ekkor vált nyelvünk azzá 
a művészi eszközzé, amelyen minden érzést és gondolatot ki 
tudunk immár fejezni, s ekkor születtek meg azok a művek, 
amelyek a legmagasabb mértékkel mérve is méltóvá teszik 
nemzetünket a halhatatlanságra. A küzdő és úttörő géniuszok 
érdekelték, mint Verseghy Ferenc és Ányos Pál, akiket sze
rető lélekkel rajzolt élettörténetükkel méltó megítéléshez 
juttatott, — Kisfaludy Sándor, kiben nemcsak a mai líra 
egyik ősét, hanem a régi magyar nemesi élet-stílus képvise
lőjét is meghatott érdeklődéssel szemlélte. 

De nemcsak az emberek, hanem a tettek, a művek is 
biztos kezű méltatójukra találtak Császárban, A maga életé
ben látta a társulás, a valamely körhöz tartozás szükséges
ségét, amely megnöveli az egyén munkaerejét és nagyobb 
tettekre teszi képessé, mint ha magánosan vállalkoznék nagy 
feladatokra. Ezért becsülte meg a kollektív munkát; a tudo
mányos élet szervezésében, az erők egyesítésében hervadha
tatlan érdemei vannak. így lehetett belőle született szerkesztő, 
aki alkotó kedvet sugallt munkatársaiba. A tudományos és 
irodalmi társaságokban nem a kitüntetést akarta élvezni és 
a díszt viselni, hanem szolgálni kívánta azokat a nemes célo
kat és ápolni azokat a tisztes hagyományokat, amelyekért 
azok létrejöttek. Dolgozott a társaságért és a társaság szelle
mében, ezért emelkedett mindenütt a legfontosabb tisztsége
kig. Császár a megtiszteltetésért munkát adott annak a tár
saságnak, amely maga közé választotta. S tette mindezt 
csendben, szinte észrevétlenül, mintha mindez másképen nem 
is lehetne, Szeretetreméltó modora számtalan nehézséget 
hidalt át, s a kitűnő causeur könnyedén megnyert egy-egy 
ügy szolgálatának embereket, akik nélküle talán sohasem 
találkoztak volna egy közös feladatban. 

Az irodalmi és tudományos társaságok fontosságának 
tudata vezette rá, hogy mélyrehatóan megvizsgálja és érté
kelje Bessenyei akadémiai törekvéseit, s a szellemi kölcsön
hatás fontossága kerestette vele azokat az összefüggéseket, 
amelyek a XVIII, század német költészetét a magyarral 
öszefűzik, továbbá amelyek Shakespeare és a magyar költé
szet között állapíthatók meg, E tárgytörténetí művei szintén 
az óriási anyag szuverén urának és a tények éles elméjű 
összehasonlítójának mutatják őt. De legnagyobb szeretettel 
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mégis Arany János világában mélyedt el, noha erről írt leg
kevesebbet. Arany világa kimeríthetetlen kincsesház volt 
Császár szemében, amelybe a magyar költészet minden 
addigi értéke beleömlött és ékességei legművésziesebbek, 
legragyogóbbak lettek. Itt szinte elámulva szemlélődött és 
csak leborulni tudott a géniusz nagysága előtt. Azok az elő
adások, melyeket az egyetemen tartott Aranyról, távol van
nak attól, hogy kimerítsék az óceánt, de sok új és érdekes 
szemszögből tudják Arany művészetét megláttatni, 

A sok jeles tanulmány és életrajz mellett főművének 
mégis a magyar regény történetét tekintette. Hiányzó alkotó 
képzeletét a regény olvasásával, eseményeinek lelki után
érzésével pótolta. Bizonyosan itt van az ojĵ a a különben józan 
és logikus Császár vonzódásának a regény felé. Itt érezte 
legjobban, mily művészi alakító fantázia rejlik a magyar 
lélekben, mely sajátszerű színt és jellemet ad életnek és 
embereknek. Szerető gondossággal nyomozta, miként bonta
kozik ki a magyar képzelet bilincseiből, hogy Keményben és 
Jókaiban megteremtse magának azt a formát, amelyben 
aztán maradéktalanul fejezte ki a világ számára önmagát. 
Ez a könyv, melyet oly nagy elmélyedéssel dolgozott át a 
második kiadás számára, maradandó emléke lesz Császár 
Elemérnek akkor is, ha többi munkájának eredményei már 
az irodalmi tudat névtelen közkincseivé válnak, 

De hiányos volna e szerény megemlékezés*, ha elfelednék 
munkái közül a magyar kritika történetét. Igazolása ez a 
könyv az irodalmi kritikáról szóló fejtegetéseível együtt 
annak, mily alapos készültséggel és öntudatossággal fogta fel 
Császár a maga feladatát, s egyben bizonyság arra is, hogy 
mennyire folytatásnak, a régi értékek megőrzésének jegyé
ben állt életének a munkássága, 

Tiszteletreméltó alkotások jelzik tehát e nemes lélek 
útját a magyar tudományos életben. Az ember emlékezetét 
őrzik barátai, de a tudósé messze látható fénnyel fog ragyogni 
akkor is, ha már e barátok is elporladnak, E hűséges lélek 
hasznos élete nem lobogott el nyomtalanul, 

HALASY-NAGY 'JÓZSEF. 

* Székfoglaló megemlékezés a Kísfaludy-Társaságban, 
3* 


