
BARCSI TAMÁS

Filozófus a változó világban

Az Alexander Bernáttal kapcsolatos irodalom a közelmúltban két fontos kötettel gyara-
podott: 2014-ben jelent meg Zóka Péter Alexander „nemzeti filozófiájával” foglalkozó 
monográfiája, illetve az Attraktor Kiadó ebben az évben publikált válogatást Turbucz 
Péter szerkesztésében a filozófus „háborús” – az I. világháború alatt született, a háború-
hoz való viszony kérdéseivel foglalkozó – publicisztikáiból. Szintén Turbucz munkáját 
dicséri a most megjelent könyv, amely – ahogy ezt az Előszóban Perecz László megfo-
galmazza – az előző kötet folytatásának is felfogható. Az 1914 és 1926 között született 
cikkek olvasói képet kaphatnak arról, hogy Alexander Bernát miként gondolkodott 
olyan lényeges kérdésekről, mint a háborúnak a tudományos életre gyakorolt hatása, a 
Tanácsköztársaság időszaka, a hazaszeretet mibenléte, az olasz fasizmus kibontakozása. 
A szövegek értelmezését Turbucz Péter alapos jegyzetei segítik.

A kötet legfigyelemreméltóbb írása eredetileg 1919-ben jelent meg több részletben 
az amerikai Szabadság (Liberty) című napilapban és a Tanácsköztársaság százharminc-
három napjának személyes hangú értékelését adja (A magyar bolsevizmusról). Turbucz 
kötethez írott utószavából világossá válik az érdeklődő számára, hogy milyen nehéz 
éveket élt meg Alexander a Tanácsköztársaság bukását követően: a felesége betegségé-
nek súlyosbodása miatt Svájcban tartózkodó filozófust itthon igazságtalanul meghur-
colták, kizárták az MTA tagjai közül, és az egyetemen is megállapították a fegyelmi 
felelősségét. Pedig Alexander nyilvánvalóan nem szimpatizált a bolsevik hatalommal, a 
Tanácsköztársaság időszaka alatt visszavonult a közélettől, de – mivel az új rendszerben 
sem távolították el – folytatta egyetemi munkáját és néhány cikket megjelentetett a kom-
munizált Pester Lloyd hasábjain. A Szabadság számára írt cikksorozat célja a százhar-
minchárom nap értékelése és tanulságainak megfogalmazása mellett minden bizonnyal 
az volt, hogy Alexander nyilvánvalóvá tegye: semmi köze a bolsevikokhoz, és az ural-
muk alatt is elhatárolódott tőlük. A polgárság – írja Alexander – nem szabotált, nem is 
tehette, mert az állásról való lemondást a bolsevikok demonstrációnak tekintették (és ez 
végezetes következményekkel járhatott az illetőre nézve – tehetjük hozzá), így azoknak, 
akiket nem bocsátottak el, nem maradt más lehetőségük, mint elvégezni a munkájukat, 
és ezzel valamiképpen fenntartani a „nemzet életföltételeit”. (47.) Alexander már-már 
bátor helytállásként mutatja be a „polgárok” és így a saját viselkedését, ami valószí-
nűleg csupán félelem által vezérelt kényszerű alkalmazkodás volt. Az ellene fellépők, 
rosszhiszeműen magyarázva a tényeket, ezt a magatartást odaadó támogatásként pró-
bálták beállítani. Felfigyelhetünk arra, hogy Alexander ebben az írásában már másképp 
gondolkodik a háborúról, mint korábban, amikor lelkesen támogatta azt: az antantha-
talmakkal szembeni negatív, a Monarchiával és a németekkel kapcsolatos pozitív elfo-
gultságról tanúskodik a kötetben elsőként olvasható 1914-es írás is (Válasz „A háború 
és a tudósok szolidaritása” című körkérdésre). A Tanácsköztársaság létrejöttéhez vezető 
egyik okot 1919-ben már éppen az elhúzódó háború okozta erkölcsi devalválódásban 
jelöli meg Alexander, de úgy látja, hogy: „Magyarország a háború előtt ment tönkre.” 
(24.) A háború elején azért voltak lelkesek annyian, mert úgy érezték, hogy a háború 
megszabadítja az országot a problémáktól, többek között a korrupciótól, a pártviszá-
lyoktól, a nemzetiségek vonatkozásában fennálló problémáktól. Ez nem történt meg, sőt, 
minden csak rosszabbodott, a társadalom szétesése felgyorsult. Mindezen mélyebb okok 
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feltárása mellett Alexander Károlyi tevékenységét is élesen kritizálja. A filozófus esz-
széjében számba veszi, hogy miért is volt szükségszerűen kudarcra ítélve a bolsevizmus 
Magyarországon, és úgy véli, ilyen rendszer nálunk többször nem alakulhat ki. Ha ezt 
a megállapítását a történelem alakulásának ismeretében megmosolyoghatjuk is, számos 
szempontból ma is érdekesek Alexandernek a Tanácsköztársaságról megfogalmazott 
gondolatai, ha írását nem is tekinthetjük az adott időszak objektív elemzésének, persze a 
szerzőnek eleve nem ez volt a célja (és ez nem is elvárható, hiszen 1919 végén publikált 
cikksorozatról van szó). Alexander a saját élményei alapján érzékletes képet ad a száz-
harminchárom napról: a félelem, a bizonytalanság, a túlbürokratizáltság, a fejetlenség 
hónapjai voltak ezek, amikor még az alapvető dolgokhoz is nehezen lehetett hozzájutni. 
A Tanácsköztársaság okozta legnagyobb károk között Alexander a munkások és a pol-
gárok, illetve a városiak és a gazdálkodók közötti viszony megromlását említi, továbbá 
azt, hogy e rendszer bukása után megerősödött az antiszemitizmus.

A kötetben elgondolkodtató írást találhatunk a hazaszeretetről, a nemzet fogalmának 
értelmezéséről is. Mai elemzések számára is hasznosítható a filozófus 1920-as koncep-
ciója: a nemzetet olyan szabad emberi közösségként definiálja, amelynek tagjai – tartoz-
zanak bár különböző „fajokhoz”, vallásokhoz, beszéljenek eltérő nyelveket – egy közös 
történethez és kultúrateremtő tevékenységhez kapcsolódva határozzák meg magukat. 
Érdekesek a fasizmusról, Mussoliniról szóló szövegek is: Alexander – számos kortársá-
hoz hasonlóan – elismeréssel szól az olasz fasizmus eredményeiről, külön kiemelve azt, 
hogy Mussolini rendszerét nem jellemzi a más népekkel szembeni gyűlölet és az anti-
szemitizmus, mint a „fasizmus német változatát” (a nácik a cikkek születésekor persze 
még nem voltak komoly hatalmi tényezők, de a filozófus jól látja veszélyességüket). A 
válogatás utolsó cikke is Mussolini államával foglalkozik, de ebben már kritikai meg-
jegyzéseket is találhatunk a Duce tevékenységével kapcsolatban, hiszen a filozófusnak 
be kell látnia, hogy a dél-tiroli német kisebbséggel való bánásmód éppen nem az olasz 
fasizmus gyűlöletnélküliségére utal.

Befejezésként megismételhetjük Perecz László értékelését: az összegyűjtött írások 
megérdemlik az olvasó figyelmét. Turbucz Péter alapos szerkesztői munkája elismerés-
re méltó, csupán egyetlen kritikai megjegyzést kell tennünk: több helyen (24. o. köze-
pe, 29. o. 10. sor, 65. o. 2. bek. eleje stb.) szóelírásokra bukkanhatunk, ezeket javítani 
kellett volna, bár azt nem mondhatjuk, hogy e kisebb szöveghibák érdemben zavarnák 
a befogadást. A Változások pergőtűzében állva című kis kötet nem csak az Alexander-
életmű kutatói számára ajánlható: mindazok haszonnal forgathatják, akik érdeklődnek 
az eszmetörténeti kérdések, vagy általában az I. világháború és az utána következő, ese-
ményekben bővelkedő időszak problémái iránt.

(Változások pergőtüzében állva. Alexander Bernát írásai világháborúról, bolsevizmus-
ról, hazaszeretetről és fasizmusról. Válogatta és szerkesztette: Turbucz Péter. Miskolc, 
2019, Bíbor Kiadó, 88 p.)


