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Alexander Bernát életéről

„Ferenc József-rakpart huszonhét, negyedik emelet huszonegy. Az ajtón egy kis sár-
ga névtábla hirdeti elárvultan, hogy szombat estig ott lakott Alexander Bernát.” – 
Kezdődött ekképp az Esti Kurir nekrológja annakidején.1 1927. október 23-án a ma is ál-
ló Belgrád rakparti házban ugyanis végleg lecsukódtak a nagy filozófus szemei. Halálát, 
amint az ismeretes, szívszélhűdés okozta.2 A „művelt magyarság” emlékezetében – bár 
komoly kísérletek történtek elfeledtetésére, illetve munkásságának redukálására3 – e 
név máig nem merült teljesen feledésbe, és ha még oly lassan is, de a XXI. század olva-
sóközönsége újra kezdi fölfedezni szellemi hagyatékát. Ezért, e pillanatnyilag még kis 
létszámú, de annál hűségesebb követőtábor – illetve azok, akik még nem ismerik nevét 
– talán méltányolni fogják a törekvést, ha a teljesség igénye nélkül néhány gondolatban 
felelevenítésre kerül a nagy tudós élete, pontosabban annak néhány ismert és kevésbé 
ismert időszaka, illetve irodalmi-tudományos munkásságának egy-két alapköve.

(1850–1880): Alexander Bernát 1850. április 13-án született Pesten, neológ zsidó csa-
ládban.4 Tanulmányait az V. kerületi királyi katolikus gimnáziumban végezte,5 ahol Reidl 
Szende, Reidl Frigyes apja, és Rómer Flóris voltak rá kiemelkedő hatással.6 A gimnázium 
utolsó osztályát még be sem fejezte az ifjú, amikor külön miniszteri engedéllyel 1867-
ben már jelentkezett a Pesti Királyi Tudományegyetem bölcsészeti karára, mint rendkí-
vüli hallgató.7 Itt megismerkedett Horváth Cyrill piarista áldozópappal, akinél filozófiát 
tanult.8 Horváth hatására Alexander nemcsak megszerette a filozófiát, de ekkor született 
meg benne a gondolat, hogy az orvosi pálya helyett – amelyről még évekig nem mondott 
le teljesen – inkább a bölcseletet választja. Mester és tanítvány viszonya hamar barátság-
gá vált. Horváth Cyrill hatására és Arany János bíztatására két szemeszter után 1868-ban 
Alexander külföldön tanult tovább.9 Tanulmányai színhelyei az elkövetkező években 
Bécs,10 Berlin, Göttingen, Lipcse, Párizs és London lettek.11 Nyelvérzékének köszönhetően 
a német mellé hamar abszolválta a francia és az angol nyelvet is.12 Tanárával azonban távo-
zása után sem szakadt meg kapcsolata, akivel folyamatos levelezésben álltak.13 Alexander 
fiatalkori naplója14 mellett e sorok jelentik az egyedüli bepillantást az egyetemista minden-
napjaiba, valamint tanúskodnak első irodalmi sikereiről és fél évszázados alkotómunkája15 
kezdetéről. Az első nekirugaszkodásokból adódó kedvező fogadtatáson felbuzdulva a 
fiatalember írói pályája 1870-ben, a Reform hasábjain való publicisztikáival vette igazán 
kezdetét.16 Amint azt visszaemlékezéseiben Rákosi Jenő is megjegyezte:

„Itt jutott szóhoz először Alexander Bernát is, aki Bánóczival együtt mint fiatalem-
ber jelentkezett és alkalmat nyert arra, hogy kimehessen Németországba hazai egyete-
men nyert képzettségét kiegészíteni. Fel kell jegyezni az igazság parancsára Alexander 
Bernátról, hogy tehetségének komolyságát és tudásának gazdagságát, melyet mi kezdő 
írásaiban megláttunk, további munkálkodása bőven igazolta.”17

A fiatal Alexander Bernát a külföldi tartózkodás évei alatt többek között megismer-
kedett Hippolyte Taine-nel, Eötvös Józseffel, Munkácsy Mihállyal, valamint barátságot 
kötött Deák Ébner Lajossal.18

Hazatértekor hiába volt kezében egy külföldön szerzett doktori cím,19 hiába beszélt 
több nyelven és rendelkezett rangos lapokban közreadott tanulmányok és cikkek tucat-
jaival,20 mégis nehezen talált munkát. A nélkülözéseknek részben az 1876-os év vetett 
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véget, amikor helyettes tanár lett a Markó utcai állami főreáltanodában,21 ám szegényes 
anyagi helyzetén érdemben csak a következő évben elnyert rendes tanári kinevezés 
segített.22 1878-ban aztán habilitál a budapesti egyetemen is, A filozófia történetének 
eszméje tekintettel a történetre általában című munkájával,23 amivel így magántanári 
minőségben taníthatott,24 ám a ny. r. tanári kinevezésre még több mint 20 évig várnia 
kellett.25 A középiskolai és egyetemi tanári tevékenységen túl továbbra is rendszeresen 
publikált. Cikkeit-tanulmányait egyebek között a Fővárosi Lapok, a Magyar Nyelvőr és 
a Budapesti Szemle is közölte,26 ekképp neve országszerte mind ismertebb lett. Az idő-
közben megnősült fiatalember számára (házastársa Brössler Regina bécsi polgárlány)27 
az igazi áttörést mégis az 1880 novemberében – gyermekkori jóbarátjával Bánóczi 
Józseffel28 közösen – indított Filozófiai Írók Tára (FIT) könyvsorozat jelentette.29

(1881–1910): A Tár sikerét jelzi, hogy 1881 és 1919 között 29 kötete jelent meg, majd 
néhány év szünet után még 6 mű készült el (a 35 kötetből többet ő maga fordított vagy 
ellenőrzött).30 Ezzel a szerkesztőpáros nemcsak egy több szempontból hiánypótló vállal-
kozást teremtett, de tulajdonképp megalapították a modern magyar filozófiai műnyelvet 
s kultúrát,31 ezen felül nagymértékben hozzájárultak a XIX–XX. század magyar szellemi 
fellendüléséhez.32 A sorozaton keresztül a műveltségre szomjazó olvasók olyan ma is je-
lentős filozófusok írásaival ismerkedhettek meg mint Kant, Descartes, Hume, Diderot, 
Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche stb.33 A tiszta ész kritikája első magyarnyelvű meg-
jelenése a Tárban szintén az ő és Bánóczi fordítói tehetségét tükrözte.34 A FIT mellett a 
Franklin-Társulat kiadásában megjelenő Jeles Írók Iskolai Tára című sorozatban is pub-
likált, ahol Descartes és Schiller egy-egy művét bocsátotta közre 1881-ben, illetve 1884-
ben.35 Alexander filozófusi tevékenysége azonban nem merült ki a fordításokban és szer-
kesztésekben. 1881-ben megírta Kant. Élete, fejlődése és philosophiája. című könyvét,36 
amely az első modern filozófiatörténeti kötet volt Magyarországon,37 majd néhány évvel 
később, 1884-ben megjelent A XIX. század pesszimizmusa. Schopenhauer és Hartmann cí-
mű monográfiája is.38 Munkásságát ekkor már a két legnagyobb tudóstársaság is elismerte; 
a Magyar Tudományos Akadémia Gorove-díját 1881-ben,39 Marczibányi-jutalmát 1884-
ben kapta meg,40 valamint a Kisfaludy-Társaság Somogyi-díját 1897-ben adományozták 
számára.41 Később mindkét társaságba felvételt nyert (MTA lev. t.: 1892.; KT 1899.)42

A szakfilozófiai művek publikálása mellett a későbbi polihisztor már ekkor felismerte 
a napisajtóban rejlő lehetőségeket, ezért több német és magyarnyelvű lapban közöltette 
írásait. 1892-ben a Budapesti Hirlap állandó munkatársa lett,43 ahol Alfa álnéven44 ve-
zetett kulturális tárcáival és színkritikáival nemzedékek véleményét formálta konzer-
vatív-hazafias irányba. Alexander ugyanis egész életében meggyőződéssel hitte, hogy 
gondolkodóként a magyarságot, annak szellemi fellendülését kell szolgálnia. Ennek 
előmozdítása érdekében tanárként részt vett az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
munkájában (az egyesület Közlönyét is évekig ő szerkesztette),45 és több neveléselmé-
leti elképzelése végül a gyakorlatba is átültetésre került. E mellett hosszú évekig ott 
találjuk nevét a hazai iskolán kívüli közművelődés és népoktatás pregnáns intézményei, 
az Erzsébet Népakadémia,46 a Szabad Lyceum47 és a Budapesti Népszerű Főiskolai 
Tanfolyam48 előadói között is.49 Egyetemi óráihoz hasonlóan, ezen intézmények kere-
tében rendezett előadásait ugyancsak hétről hétre rendszeresen százak látogatták, ami 
jelzi, hogy a legnépszerűbb előadók egyikének számított az akkori Magyarországon.50 A 
Népszerű Főiskola tanfolyam és álltalában az iskolán kívüli népoktatás ügyét olyannyi-
ra szívén viselte, hogy elvállata a Népszerű Főiskola Könyvtára viszonylag rövid életű 
sorozat egyik szerkesztői posztját is.51
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Időközben tagja lett a bp.-i középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak (1890),52 kinevez-
ték a m. kir. zene- és színművészeti akadémiához, a dramaturgia, mythologia és lélektani 
tanszékre (1892),53 illetve a bp.-i József Műegyetemen az esztétika és a művelődéstör-
ténet előadó tanárává (1892),54 valamint néhány év múlva a budapesti tudomány-egye-
temen a bölcsészet történetének nyilvános rendkívüli tanárává (1895).55 1896-ban már 
az országos közoktatási tanács előadó-tanácsosa,56 – időközben 1900-tól a Nemzeti 
Színház drámabíráló bizottságának is tagja57 – végül 1904-ben a bp.-i tudományegyetem 
nyilvános rendes tanára lett.58 Ez utóbbi kinevezést már majd’ az egész ország sürgette 
és ünnepelte.59 Az 1905-ben kibocsátott népiskolai tanterv és utasítások szerkesztőbi-
zottságában a legnagyobb munkát ő fejtette ki. A tanterv utasításokat tartalmazó részét 
nagyobbrészt egymaga írta.60

A Diderot tanulmányok megjelentetése után61 az 1900-as évek elején Alexander Bernát 
más művei mellett Emlékbeszédet tartott Domanovszky Endréről és Hippolyte Taine-ről,62 
valamint jelentős tanulmányokat írt a lélektan köréből.63 Továbbá részt vett az 1904-es 
genfi és az 1908-as heidelbergi filozófiai világkongresszusokon, ahol előadásaival nagy 
sikert aratott (a világkongresszusokról készült magyarnyelvű beszámolókat szintén ne-
ki köszönhetjük).64 E mellett évekig tagja volt a kongresszus állandó bizottságának is.65 
Alkotókedve és teherbírása ekkorra már olyannyira legendás volt, hogy arról nem kisebb 
helyen, mint a Képviselőházban is megemlékeztek – igaz sajnos dehonesztáló értelem-
ben.66 A rágalmazásokkal azonban Alexander mit sem törődve munkálkodott tovább.67

Teoretikus orientációja a filozófiatörténet, a nevelés- és oktatáselmélet, a dramaturgia 
és a lélektan mellett azidőtájt mindjobban a művészetelmélet és a művészetbölcselet 
felé fordult, amelyről 1898-ban (A művészet)68 és 1908-ban (Művészet. A művészet ér-
tékéről. A művészeti nevelésről) is könyvet ír.69 Mindeközben pedig arra is jutott ideje, 
hogy A Pallas Nagy Lexikona és a Révai Nagy Lexikona szerkesztésében is folyamato-
san részt vállaljon, illetőleg rendszeres jelleggel cikkeket-karcolatokat írjon, amelyek-
nek ekkorra már se szeri se száma.

Az időszak következő nagy vállalkozása a bölcselő életében A Műveltség Könyvtára 
sorozat szerkesztésében történő közreműködés volt. A sorozat Lenhossék Mihállyal kö-
zösen szerkesztett egyik részében (Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátsá-
gai) a tudós nemcsak szerkesztőként, de szerzőként is kimagasló teljesítményt nyújtott, 
mivel több mint 100 oldalban szintetizálta addigi lélektani és filozófiai kutatásait.70 A 
sok munka azután 1910-ben kifizetődött, amikor 60. születésnapja alkalmából a korábbi 
tanítványok nemzedékei köszöntötték őt, mesterüket. A jeles alkalomból tisztelői egy 
több mint félezeroldalas tanulmánykötettel is megajándékozták.71

Alexander az említett tudományok magasszintű művelésén túl – egyebek között – 
rendkívül sokat tett még a magyar irodalom fellendítéséért is, hiszen tagja volt a mai 
napig ismert Magyar Remekírók- könyvsorozat szerkesztőbizottságának és a Remekírók 
Képes Könyvtára sorozat szerzőgárdájának,72 továbbá Madách Imre és William 
Shakespeare műveinek iskolai tananyaggá válását szintén neki köszönhetjük. Előbbi 
esetében tudvalevő, hogy – a hazai irodalomtörténetben elsőként – iskolai használatra 
jegyzetekkel és kísérő tanulmánnyal látta el Az ember tragédiáját (1900),73 amely 1928-
ig öt kiadást élt meg, s irodalmi segédkönyvként közel harminc évig maradt használat-
ban. Ranschburg Viktor szerint:

„aki Alexander Bernát lelki gazdagságát, mélységét, ítéleterejét, gondolatainak éles-
ségét és kristálytisztaságát meg akarja ismerni, olvassa el az Ember tragédiáját az ő ma-
gyarázataival. Ezen az úton nemcsak ezt a nagy remekművet fogja tökéletesen átérteni 
és átélvezni, hanem gyönyörűségét tökéletessé fogja növelni az a benyomás, amelyet a 
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magyarázatok benne ébreszteni fognak és azt fogja mondani: így, csakis így szabad gon-
dolkozni, csakis így kell dolgozni – és bámulni fog azon, hogy volt ember, aki a tudás eny-
nyi kincsét őrzi lelkében és aki a kifejezés művészi készségével ennyire meg van áldva.”74

Shakespeare esetben pedig kijelenthető, hogy kezdeményezésére a Kisfaludy-
Társaság újra felállította a Shakespeare-bizottságot (1907-ben),75 amely az ő vezetése 
alatt a hazai Shakespeare-kutatást nemzetközi szintre emelte,76 és akkor hovatovább 
a Magyar Shakespeare-tár köteteiben megjelent műveiről még egy szó sem esett.77 
Az angol drámaíró kutatása terén Alexander nemcsak szervezőmunkájával, hanem 
írói tehetségével is kitűnt. A Shakespeare Hamletje című könyve, illetve Shakespeare-
kismonográfiája megjelenésük idejében már-már bestsellernek számítottak.78

(1911–1927): Polihisztorunknak hála, az 1910-es évektől Shakespeare művei nemcsak 
felújított, hanem több esetben teljesen új fordításban jelentek meg, minden esetben kísé-
rőjegyzetekkel és egy magyarázótanulmánnyal. A sorozat kötetei közül az A hogy tetszik 
(1916), a Hamlet, dán királyfi (1914), és A windsori víg asszonyok (1914) Alexander 
szerkesztései – a jegyzeteket és a tanulmányokat ugyancsak ő készíttette.79

Az első világháború idején a magyar tudóstársadalom elitjéhez hasonlóan Alexander 
sem vonult hallgatásba, épp ellenkezőleg: a tudományegyetem bölcsészkarának akkori 
dékánajaként80 háborús előadásai tucatjaival százakat,81 háborús írásaival82 (ezek száma 
is 100 fölött van) pedig tíz- és százezreket bíztatott a harcra és a kitartásra. A filozófus 
ugyanis nem kételkedett a háború jogos voltában, mi több 1914 nyarától határozottan 
meg volt győződve róla, hogy ha Ausztria-Magyarország elveszíti a háborút, akkor 
végérvényesen felosztják, és ezzel letörlik a világtérképről (e véleményben külföldi 
barátai még a háború előtt megerősítették). A Budapesti Hirlapban vezetett ún. Hadi 
naplójában – amely kis túlzással egyfajta hátországi haditudósítások gyűjteményének 
tekinthető, ám par excellence a társadalom mobilizálását szolgálta – mások között – e 
véleményének is rendszeresen hangot adott.83 A Budapesti Hirlapon túl a Pester Lloyd, 
a Budapesti Szemle és a Tisza István alapította Magyar Figyelő is folyamatosan hozták 
háborús gondolatait. A hadi idők viharjában, 1915-ben a magára immár katonaként te-
kintő Alexandert az MTA rendes tagjává választották84 (akadémiai székét a híres Magyar 
filozófia című felolvasásával85 foglalta el), továbbá átvette a hanyatlásnak indult Magyar 
Filozófiai Társaság vezetését (első elnöki megnyitóját a Cselekvő gondolat címmel86 
tartotta meg), amiből néhány hónap alatt az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság szakmai 
szintjén működő tudóstársaságot formált. A társaság lapja, az Athenaeum szintén meg-
újult az ő szerkesztésében.87 De filozófusunk hallatlan munkabírását mi sem reprezen-
tálja jobban, mint a Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára sorozat alapítása, amelyet 
a háborús viszonyok közt fennálló infláció és papírhiány ellenére sikerült elindítania 
1917-ben, ám mindösszesen csak egy kötete jelenhetett meg.88

A hírnév persze nagyszámú ellenséget szült a háború idején is, ekképp a 
Tanácsköztársaság alatt katedráját bár megtarthatta, de publicisztikai tevékenysége 
rendszerellenesként a minimálisra csökkent, és majdnem teljes egészében színházi 
és kulturális írásokra korlátozódott az időközben kommunizált Pester Lloyd hasáb-
jain.89 (E lapnak a korábbi évtizedekben ugyancsak vissza-visszatérő zsurnalisztája 
volt Alexander.) A kommunizált Lloyd és maga a rendszer sokat profitált a tudós-
ból, aki életszínvonala fenntartása érdekében, valamint útlevélszerzés reményében, 
illetve a zaklatásokat elkerülendő döntött a lapba való írásról. Ezt persze sejtették a 
hatalom vezetői, így Lukács György is, aki egyik legnagyobb rosszakarói közt volt 
akkoriban.90 A proletárdiktatúra tehát politikailag megbízhatatlannak tartotta, ennek 
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következtében aztán útlevelet sem kapott, amire pedig felesége külföldi gyógykeze-
lése miatt nagy szükség mutatkozott.91 Végül csak a tanácsuralom bukását követően, 
1919 augusztusában utazhattak Ausztriába, majd onnan tovább Svájcba, hogy az asz-
szony megfelelő orvosi kezelésben részesülhessen.92

Távollétében a hazafiatlanság abszurd vádjával megbélyegezve a Kisfaludy-
Társaság és az Akadémia is törölte tagjai sorából.93 Nem sokkal ezután az egyetem 
és a Magyar Filozófiai Társaság is vizsgálatba kezdett ellene. A megpróbáltatásoknak 
elébe menve a bölcselő lemond a Filozófiai Társaság vezetéséről, az egyetemen pedig 
nyugdíjazását kérte.94 Lemondása folytán a Társaságban – ahol befolyása a legna-
gyobb volt – végül nem indult ellene vizsgálat, ám az egyetemen nem járt sikerrel és 
évekig tartó huzavona után kapott csak rendes nyugdíjat. Alexander az őt ért alaptalan 
vádakra személyesen nem tudván védekezni, levelekkel, nyilatkozatokkal és cikkekel 
próbált válaszolni az igazoló bizottságoknak – amint ismeretes, sikertelenül.95 Ebből 
az időszakból származik nagyszabású, A magyar bolsevizmusról című kissé sza-
tirikus hangvételű műve is,96 amiben a maga ártatlanságát és mindennapi szenve-
déseit hosszan bizonygatja – sajnos eredménytelenül. Az ebenhauseni szanatóriumból 
1920. április 8-án Szemere Samunak címzett levelében így írt akkori helyzetéről: 
„A hazamenetel ügye el van intézve. Nem mehetek haza, ha bármi függ is tőle, mert 
feleségem nem bírná el távollétemet.”97 Közben idehaza szinte forrt a levegő már a neve 
hallatán is. A Nemzetgyűlési napló tanulsága szerint az Alexanderrel történtek még a 
honatyák körében is éles vita tárgyát képezték.98

Amíg itthon „keresztes hadjárat” folyt ellene s családja ellen, 1920-ban a genfi egye-
tem a filozófust magántanárává választotta,99 aki felesége kórházi költségeinek fedezése 
érdekében emellett az amerikai Szabadságban publikált, valamint minden szabadide-
jében németnyelvű Spinoza monográfiáján,100 illetve a Dante Kiadó megbízásából az 
Alkotóerő a művészetben és a művészet(ek) című művén dolgozott. Ez utóbbi könyv 
végül soha nem jelent meg.101 Az asszony két évvel utóbb bekövetkezett halála után102 
egy rövid ideig még külföldön élt, majd az 1922. év végén (vagy legkésőbb 1923 ele-
jén) aztán hazatért103 és az írásnak szentelte hátralévő éveit. Ebből az időszakból 
maradtak ránk például Madách Imréről és Spinozáról írt monográfiái,104 valamint 
két vaskos tanulmánykötete 1924-ből.105 Hazaköltözése után a háború utáni szegény-
séget elkerülendő, ismét rendszeres újságírója lett a Pester Lloydnak (e lapnak már 
külföldről is küldte flekkjeit), illetőleg dolgozni kezdett Az Ujságnak. Utolsó napjait 
is emez elfoglaltsággal töltötte.106 A zsurnalisztika mellett szerzőséget vállalt a barátja – 
Benedek Marcell – szerkesztette Irodalmi Lexikonban.107

1927. október 23-án bekövetkezett halála után tanítványai még sokáig ébren tartot-
ták emlékét – ennek jeleként 1930-ban díszes keretek között síremléket is emeltek 
számára.108 Eközben családja a legnagyobb gonddal vigyázott irodalmi hagyatékára, 
amely azután Budapest végzetes 1944–45-ös ostroma idején máig tisztázatlan körül-
mények között semmisült meg109 – ezért az csak a nyomtatásban megjelent művekből 
rekonstruálható.

Alexander Bernát a budapesti Rákoskeresztúri izraelita temetőben nyugszik gyermek-
kori barátja és kollégája Bánóczi József, illetve tudóstársa Marczali Henrik mellett. 
Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította. A halála 
óta eltelt 90 év alatt nevét az Akadémia rehabilitálta, életét és munkásságát folya-
matosan kutatják, és műveit is – egyre többen – újra olvassák. De az egykori Ferenc 
József rakpart 27. szám alatt, ahol évtizedekig élt és alkotott, ma (még) nem jelzi 
emléktábla nevét.
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