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Negyedszázadig viselte címlapján folyóiratunk Császár 
Elemér nevét mint szerkesztőét. 1914-ben az elfáradt Szilády 
Áron kezéből az övébe került a szerkesztésnek minden teendője ; 
de «az öreg sas» érzékenységének kímélése végett még kilenc 
esztendeig ennek a neve is szerepelt a címlapon. Csak 1923-tól 
kezdve olvasható egymagában Császár Elemér neve szerkesztői 
minőségben. 

Ez a választás minden tekintetben szerencsés volt. Császár 
Elemért legjava korában, tet tvágyának és erejének teljességében 
érte ez a kitüntető megbízatás. Akkor már tagja volt 
Akadémiánknak és a Kisfaludy-Társaságnak s szerkesztője az 
Egyetemes Philologiai Közlöny modern irodalmi részének. 
Ajánlói mind a két tekintélyes intézménybe mint «a magyar 
irodalom történetének egyik legbuzgóbb és leghivatottabb 
művelőjét» ajánlották. Kifejezték egyszersmind azt a remény
ségüket is, hogy mint megválasztott tag kiváló szolgálatokat 
fog tenni. Kiemelték, hogy «fáradhatatlan és lelkes buzgóság 
jellemzi egész működését», s nagy elismeréssel szóltak acélos 
munkaerejéről, eredeti és mélyreható kutatásokon alapuló sok
oldalú tudásáról, módszerbeli biztosságáról, az irodalmi művek 
értékelésében határozott krit ikai magatartásáról, szilárd meg
győződéséről, éleslátásáról és kitűnő intuíciójáról. 

Ezeken az adományokon kívül nagy előnyéül említik már 
ekkor sokoldalúságát. Első ajánlója, Heinrich Gusztáv kiemelte, 
hogy «képzett klasszikus-filológus és nemcsak a külföldi irodal
makban, hanem a képzőművészetekben is igen jártas». Első önálló 
munkája (Firenzei praerafaelisták, 1897) is ebbe a körbe vágott. 
Ezt még egy terjedelmesebb dolgozata követte A középkori 
szobrászat és festészet története címmel a Beöthy Zsolt által 
szerkesztett nagy művészettörténetben. Ezirányú tanulmányai 
megszakadtak ugyan, mikor már elsősorban az irodalomtörténet 
kötötte le érdeklődését, de igaza volt Riedl Frigyes megálla
pításának : «Kétségtelen, hogy alapos művészettörténeti kép
zettsége előnyös módon bővítette már úgyis széles széptani 
horizontját.» 

Irodalomtörténeti Közlemények. L; 22 
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Egypár év múlva (1903) megjelenik Császár Elemérnek, 
a tudósnak főműve, Verseghy Ferencről írt munkája, mely 
megbecsülést szerez nevének a tudós világban. Széleskörű, 
önálló forrástanulmányok alapján készült ez a nagyterjedelmű 
munka s élénk és hű képet fest Verseghyről és koráról. 

A művészi életrajz terén Verseghyjèt a Kisfaludy-Társaság 
Költők és írók című vállalata számára Kisfaludy Sándorról 
írt életrajza (1910) követi, mely alapos tanulmányok alapján, 
vonzó módon tárgyalja hősének regényes fordulatokat mutató 
életét és érdekesen elemzi költészetét. Két év múlva a Magyar 
Történeti Életrajzok számára Ányos Pálról í r t könyve folytatja 
a jeles írói életrajzoknak ezt a sorozatát. 

Közben munkássága nemcsak gazdagságával, hanem sok
oldalúságával is meglepő módon bontakozik ki. A tárgytörténet 
terén megírja 1909-ben az utolsó nemesi fölkelés századik 
évfordulója emlékére kiadott emlékkönyv számára Az utolsó 
nemesi fölkelés az irodalomban című tanulmányát, az össze
hasonlító irodalomtörténet terén pedig A német költészet hatása 
a magyarra a XVIU. században (1913) című alapvető dol
gozatát bocsátja közre. Tanulmányai között is több kelt meg
érdemelt figyelmet, köztük Mikes ni Örökországi leveleiy>-nek 
keletkezése (1895) című doktori értekezése; Faludi Ferenc költészeté-
ről írt értekezése (1903), melyet Riedi Frigyes azzal dicsért meg, 
hogy «példa arra, hogyan lehet egy költő jellemzésénél sikerrel 
összekötni az esztétikai szempontot a lélektanival»; majd két év 
múlva (1905) igen jelentős tanulmányt bocsát közre egyik 
fontos tárgyköréről, A deákos iskolával s ebben meggyőzően utal 
arra a kapcsolatra, mely a klasszikái iskolához tartozó íróinkat 
koruknak kulturális törekvéseihez fűzi. Figyelmet keltettek 
Bessenyei Györgyről írt tanulmányai, köztük különösen a 
Bessenyei természetérzése (1911), mely a költői egyéniségnek 
e g y addig kevés figyelemben részesített elemét, természetérzé-
sét vizsgálja. Szerencsés felfedezése volt a Bánk bán első 
szövegének fölismerése és közrebocsátása (A Bánk bán első 
kidolgozása, 1913). Nagy rendszerező és összefogó képességének 
is bizonyságát adta azzal, hogy ő dolgozta ki részletes terve
zetét annak a tudományos nagy magyar irodalomtörténetnek, 
melyet az Akadémia szándékozott megvalósítani. Igen tanulságos 
munkálatát mint vázlatos alaptervet az Akadémia irodalom
történeti bizottsága egész terjedelmében elfogadta (A magyar 
irodalom története. Tervezet. Akadémiai Értesítő, 1911), de a 
nagy mű munkálatai, sajnos, meg sem indulhattak. 

Ezeken a nagyobb dolgozatain kívül számos könyvismer
tetése és bírálata, melyek főként a Budapesti Szemlében, 
Magyar Figyelőben, Egyetemes Philologiai Közlönyben s e 
folyóirat lapjain jelentek meg, sokirányú képzettségéről és mű
veltségéről, valamint biztos ítéletéről szolgáltatott meggyőző 
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bizonyságot, szövegkiadásai pedig lelkiismeretes gondjáról 
tanúskodtak. 

Ezek a legkiemelkedőbb tételei annak a munkásságnak, 
mely Császár Elemér szerkesztői megbízatását megelőzte s 
melynek számszerű adatait Ferenczi Zoltán a Kisfaludy-Társa-
sághoz 1912-ben benyújtott tagajánlásában í g y foglalja össze: 
nagyobb értekezéseinek száma 18, a kisebb értekezéseké és 
cikkeké 88, bírálataié és ismertetéseié 114, összesen 220. 

Ennyi képességgel fölvértezve állott elő s ezt az eredményt 
hozta tarsolyában Császár Elemér, mikor elvállalta folyóiratunk 
szerkesztését. S hozta fáradhatatlan tettvágyát, lelkes és lan
kadatlan buzgóságát s egyéni szeretetreméltóságát és másokat 
is munkára ösztönző agilitását. 

Szerkesztői beköszöntőjében elődjének, Szilády Áronnak 
emlékét idézve nagy megbecsüléssel és méltányló tisztelettel 
szólt az ő munkásságáról s kijelentette, hogy a szerkesztés 
terén követi őt mindabban, amit az Ő szerkesztői tevékenysé
gében helyesnek, célravezetőnek és értékesnek ismert meg. 
Hűséges hagyománytisztelettel vallotta, hogy Szilády munka
tervét magáévá tet te, módosításának nem érzi szükségét s 
a folyóiratot továbbra is egészen a régi szellemében fogja 
vezetni. 

«Szilády Áron formálta ki — ír ta ebben a beköszöntőjében 
— az IK. jellemét, az ő vezetése alatt v á l t . . . a magyar irodalom 
történetének értékes orgánumává, a iegnemzetibb tudománynak 
céltudatosan, határozott elvek szerint irányított folyóiratává. 
Az irodalomtörténeti kutatás számára kívánván teret nyitni, 
elsősorban anyagot nyújtott a további földolgozásra, melyre 
a tudósnak még nagyobb szüksége van, mint a költőnek. S 
valóban, Szilády Áron vezetése alatt az IK. gazdag tárháza 
lett az irodalmi kincseknek. Adattárában beláthatatlan sorát 
közölte régibb irodalmunk lappangó vagy egészen ismeretlen 
termékeinek, meg az írókra vonatkozó, a feledés porából kiásott 
adatoknak ; kisebb-nagyobb dolgozataiban alapvető irodalmi 
kérdéseket tisztázott. . . Ehhez a komoly föladathoz igazodott az 
IK. egész szelleme : komoly hang, tárgyszerű felfogás, objektív 
ítélet uralkodott benne, tudatos tartózkodás mindattól, ami a 
tudományos érdeket kockára tenné, elsősorban az alkalomszerű
ségtől. A jövőnek dolgozott s eleve lemondott arról a népszerű
ségről, mellyel a jelen mozgalmainak kiaknázása kecsegtette. 
Sugarait nem szórta szét messze körbe, de a maga körében 
annál tartósabban világított.» 

Mindezt elmondhatjuk Császár Elemér szerkesztői irányá
ról és programmjáról is. Célkitűzéséhez hű maradt s ez a 
folyóiratnak nem hátrányára, hanem előnyére vált. Nyugodt 
lélekkel ismerhetjük el páratlanul gondos szerkesztői munkás
ságáról, hogy anyag dolgában nagy mértékben gazdagította, 
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színvonal tekintetében emelte irodalomtörténetünket. Nagyon 
bőséges és értékes anyagot szolgáltatott neki s igen sok példaadó 
dolgozatot tá r t eléje szerkesztői tevékenysége idején. Maga is 
sokat dolgozott folyóiratába, gyakran írt belé tanulmányokat, 
bírálatokat s tet t közé adatközléseket. Azt a megbecsülést, mely 
lelkiismeretes, pontos és bölcs szerkesztői munkáját kísérte, nagy 
mértékben növelte saját munkássága, mely a pártatlan szemlélő 
előtt tiszteletet keltő mértékben bontakozott ki. Példaadó volt 
hivatásszeretetben, kötelességteljesítésben s a munkának szinte 
mohó vágyában. Tudományos és irodalmi világunk nem volt 
vele szűkmarkú érdemeinek elismerésében és jutalmazásában. ' 
0 ezt fokozott munkával hálálta meg. De a szakadatlan munka 
nem jelentett nála az eleven élettől való elzárkózást, szürke 
szobatudóssá való betokozódást. Tudatában volt annak, hogy 
nálunk az irodalomtörténet egyetemi tanárának szinte hagyo
mányosan szép hivatása, hogy ne zárkózzék el irodalmi köz
életünk mozgalmaitól, hanem vegye ki részét ezekből s működjék 
közre ezek irányításában. Császár Elemér ezen a téren is követte 
Toldy Ferenc, Q-yulai Pál és Beöthy Zsolt nemes és sugalló 
példáját. Akadémiánknak s irodalmi társaságainknak egyik 
legkészségesebb felolvasója volt s egyik előkelő szépirodalmi 
társaságunknak a vezetésében is nagy szerepet vállalt. Egyébként 
is szerette s tudta is okosan élni az életet. 

Lankadatlanul folytatta tudományos írói tevékenységét is. 
A tudományos tevékenységét mutató számadatok hatalmas 
mértékben megnövekedtek negyven évi irodalmi munkásságá
nak eredményéül. Önálló munkáinak száma mintegy 30-ra, érteke
zéseié 90-re, a kisebb dolgozatoké s újságcikkeké 290-re, a 
bírálatoké 937-re emelkedett, tehát számuk ezernél többre 
rúgott. A sok részletmunka után elérkezett számára a nagy 
összefoglalások, a szintézis ideje is. Megírta A magyar regény 
történetét (1922), melyet a Kisfaludy-Társaság a Grreguss-
éremmel tüntetet t ki, s megírta A magyar irodalmi kritika 
történetéi 1848-ig (1925). A Heinrich Gusztáv által szerkesztett 
Egyetemes Irodalomtörténet befejező kötetéül a magyar iroda
lom történetét tervezték s ennek megírására Széchy Károly 
halála után Négyesy László és Császár Elemér vállalkozott. 
Császár Elemér el is készítette a reá bízott két nagy fejezetet. 
Egyik A magyar irodalom története 1711-1825-ig, a másik 
A magyar dráma és széppróza története 1825- 1896-ig. A munka 
azonban mégsem jelenhetett meg, de ez nem Császár Eleméren 
múlt. Bevégzetlenség, elakadás lett az osztályrésze annak a 
másik nagy munkának is, amelyet a Kisfaludy-Társaság indított 
meg. A Kisfaludy-Társaság Nemzeti Könyvtára volt ez, melynek 
tervezetét ő állította össze s amely mintegy 200 kötetben 
magában foglalta volna a magyar irodalom minden számottevő 
termékének kritikai kiadását. 
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Tevékeny, termékeny és sokoldalú szellem volt. Nagyon jól 
tudott gazdálkodni idejével s nagyszerűen be tudta osztani azt. 

Nagyhatású egyetemi tanári tevékenységének egyik ter
mészetes ós tiszteletreméltó törekvése arra irányult, hogy 
jelesebb tanítványaiból munkatársakat neveljen maga és folyó
iratunk mellé. Hatvanadik születésenapjára ezeknek a tanítvá
nyainak egyik csoportja egy tartalmas emlékkönyvet (Irodalmi 
dolgozatok Császár Elemér hatvanadik születésnapjára, 1934) 
adott ki az ő tiszteletére s ezzel mintegy bizonyságot te t t 
a mellett, hogy az ő általa mutatott úton kivannak haladni 
s az ő szellemében, az ő eszméiért és eszményeiért óhajtanak 
dolgozni. Mik voltak ezek az eszmék és eszmények ? A nemzeti 
hagyományok tisztelete, szigorú erkölcsi felfogás, a józan iro
dalmi fejlődés elősegítése s az újabb eszmeáramlatok és ízlés
irányok tárgyilagos megismerése és elbírálása. Méltók arra, 
hogy sugallói és vezérlői legyenek minden irodalommal 
komolyan foglalkozó embernek. 

Eletének ezt a fordulóját lankadatlan munkakedvvel s 
még évek hosszú sorát ígérő testi és lelki frisseségben lépte 
át. A sors azonban másképpen végezett. Két évvel ezelőtt 
alattomos kór támadta meg. Ez s családi életének katasztrófája, 
szeretett feleségének elh unyta, megtörte az elpusztíthatatlan-
nak hitt életerőt és munkakedvet. A fáradhatatlan kézből 
kiesett a könyv és a toll. De áldozatos munkálkodásának emlé
két megőrzik művei s megőrzik ennek a folyóiratnak kötetei, 
melyek tanúságot tesznek későbbi korok előtt is az ő tevékeny. 
munkás életéről. 

KÉKY LAJOS. 


