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Az egyik legismertebb magyar filozófus, Alexander Bernát életéről már több cikket és 
tanulmányt írtam. Legutóbb épp jó egy esztendeje, hogy a Valóság hasábjain Alexander 
Bernát életéről címmel publikáltam, amely kapcsán számos érdeklődő levél érkezett 
hozzám, illetve több előremutató tudományos eszmecserében volt részem. Az elmúlt 
időszak tapasztalatai, valamint a biztatások és az újabb kutatási eredmények arra 
ösztökéltek, hogy egy pár kiegészítő megjegyzést fűzzek még az írás utolsó részéhez, 
amelyben a bölcselő 1919 utáni sorsáról írok.

Alexander Bernát életének világháború utáni éveiről évtizedeken keresztül csak közeli 
barátai – Kóbor Tamás, Sebestyén Károly és Szemere Samu – visszaemlékezéseiben 
volt olvasható egy-két megjegyzés, mígnem az 1980-as években a filozófus első modern 
kutatója, Gábor Éva révén vált az időszak úgy-ahogy ismertté. Bár mindannyian jelentős 
darabokkal egészítették ki a polihisztor életéről alkotott ismereteinket, műveikben azért 
komoly hiátusságok mutatkoznak. A hézagok közé tartozik az álltaluk épp’ csak említett 
1919–1922 közötti életszakasz elbeszélése-bemutatása is. Ennek fölszámolásában 
segíthetnek napjaink levéltári kutatásai (MNL OL, MTA KIK, ELTE EL stb.), amelyek 
az évtizedek óta archívumokban lapuló ismeretlen források segítségével teszik újra 
elevenné számunkra a polihisztor személyét, továbbá az uralkodó Alexander-képeket 
egyszerre mélyítik el és pontosítják, vagy hovatovább néha cáfolják meg azokat. 
Ezúttal az előbbi két megállapítás helytálló, amikor a hétről hétre fölbukkanó új adatok 
kristályosítanak ki egy zavaros korszakot, aminek – más hazai tudósokhoz hasonlóan – 
Alexander Bernát ugyancsak áldozata volt.

Amint az Országos Levéltár K szekciójában őrzött egykori Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumi Levéltár (VKM) egyik állagában nemrég fellelt „Alexander dossziékból” 
(K 636. 1923-5-28333. és 1923-5-77815.) kiderül, 1920-ban az ellene folyó rágalomhad-
járatnak a filozófus megpróbált elébe vágni. Az év elején a budapesti tudományegyetem 
vizsgálóbizottsága vádaskodásaihoz nem kívánt asszisztálni, ezért – az 1923-5-77815. 
alapszámú ügyirat tanúsága szerint – február hónapban Genfből a nyugdíjazását kérte. 
Erre lehetősége volt, hiszen április 13-án töltötte be 70. életévét, így joggal hihette, ha több 
mint 40 év tanári munkaviszonnyal a háta mögött önként nyugdíjba vonul, akkor az egye-
tem vizsgálatai azonnal okafogyottá válnak. Angyal Dávid bölcsészkari dékán igyekezett 
eleget tenni a kérésnek és Alexander igényét – a saját jelentésével is megtámogatva – már-
cius 29-én továbbította Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszternek. Azonban a 
kérvény és a jelentés a bölcsészkar dékáni hivatalából nem került azonnal a miniszterhez, 
mert előbb, április 7-én az Egyetemi Tanács tárgyalta meg azt. Ezt követően április 21-én 
Ballagi Aladár rektor az egyetemi szenátus nevében azzal terjesztette föl a kar jelentésével 
kísért kérvényt, hogy „Dr. Alexander Bernát ny. r. tanár ellen fegyelmi eljárás van folyamat-
ban; addig tehát, amíg ez befejezve nincs, a nyugellátás kérdésében intézkedni nem lehet”. 
A nyugdíjazás ügye ezzel tulajdonképpen azonnal lekerült a napirendről, bár a hivatalból 
kényszerszabadságolt tanárnak formálisan még hosszú hónapokat kellett várnia a hivatalos 
elmarasztalására, illetőleg az abból következő 1922. márciusi minisztertanácsi döntésre.

A nyugdíjazás körüli huzavona megindulásával szinte egy időben a Magyar 
Tudományos Akadémia 1920. február 23-i zárt ülése Alexander Bernát és Asbóth 
Oszkár kizárása kapcsán kimondta, hogy „a kizárás ténye csak úgy volna megváltoz-
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tatható, ha a kizárt tagok újra ajánltatnának akadémiai tagokul és rendes tagválasztás 
útján újból fölvétetnek az Akadémia kötelékébe”. Tehát a rehabilitációra semmilyen 
valós esély nem volt; ennek azonnali felismeréséhez elég csak arra gondolnunk, hogy 
megannyi sikertelen ajánlás után hány évbe tellett az is, amíg 1892-ben levelező tag le-
hetett (r.t. 1915), amikor pedig még semmilyen erkölcsi billog nem sújtotta. Persze teljes 
joggal felvethető, hogy akkor mégis mi szükség volt ilyen határozatra? A válasz: e dön-
téssel az Akadémia nyugodtan moshatta kezeit az ügyben, hiszen elhárította magáról 
a tényleges döntéssel járó erkölcsi felelősséget, miközben az új politikai hatalommal 
együttműködő tudósközösség természetesen tisztában volt vele, hogy ha a polihisztor 
újra bele is vágna a folyamatba és esetleg sikerülne ajánlásokat szereznie – figyelembe 
véve a korát – az ő életében akkor sem lenne már ismét rendes taggá választva.

Miként az a Magyar Tudományos Akadémia üléseinek jegyzőkönyveiből nemrégiben 
ismeretessé vált számomra, a nyilvánvalóan rosszindulatú húzással hosszú távon sajnos 
a magyar filozófiatörténet (is) beláthatatlanul sokat veszített. Itt nem a közvetett tervekre 
és „mi lett volna ha…” fikciókra kell gondolnunk, hanem az 1920. június 21-én, a 
huszonötödik akadémiai ülés hatodik összes ülésén elhangzottakra, amikor a napirend 
134. pontjaként jelentették, hogy „Böhm Károly r. tagról (a megbízott Alexander Bernát 
nem lévén többé az Akadémia tagja) Pauler Ákos l. t.” mond emlékbeszédet. Ezzel az 
esélye is végleg elszalaszttatott, hogy megtudjuk, mit gondolt legjelentősebb magyar 
filozófus kortásáról Alexander…

Időközben Balázs Károly, az egyetemi fegyelmi bizottság elnöke levélben felvette 
a kapcsolatot a tudóssal, valamint hivatalosan kikérte az MTA-tól és a Kisfaludy-
Társaságtól az ügyében folytatott vizsgálati iratokat. Mindemellett pedig egész 
biztosan hozzájutott az 1919. szept. 20-i keltezéssel Angyal Dávid bölcsészkari 
dékánhoz, illetve 1919. nov. 16-i dátummal Berzeviczy Albert akadémiai elnökhöz 
írt Alexander-levelekhez is, amelyekben a tudós egyfelől részletesen elbeszéli a 
kommün alatt vele történteket, másfelől elárulja elutazása okát. Emez nagy jelen-
tőségű dokumentumok alapján immár az Egyetemi Tanács mint Fegyelmi Bíróság 
könnyedén formálhatott neki tetsző véleményt, és pillanatok alatt megalkothatta 
elmarasztaló ítéletét egy olyan nagy tekintélyű kolléga ellen is, mint Alexander. Az 
egyetemi Fegyelmi Bíróság elmarasztaló határozatának indoklása ugyan jóval hosz-
szabb volt, mint az – 1919 – A sorsformáló év Alexander Bernát életében című, a 
Magyar Tudomány folyóirat 2017. decemberi számában olvasható írásom révén ismer-
hető – akadémistáké vagy a kisfaludystáké, de amint az a VKM-iratanyagból kiderül, 
lényegileg nem hozott semmi újat. Avagy mégis?

A K 636. állagban található 1923-5-28333. iktatószámú ügyiratban lapozgatva lett 
világos előttem, hogy az 1920. július 17-én kimondott, majd Ballagi Aladár által augusz-
tus 10-én aláírt és a minisztériumba továbbított ítélet indoklása a korábbi cikkeimben 
ismertetett tudóstársaságok vádjaitól sokkal továbbment, egész az abszurditásokig 
(talán már említeni is fölösleges, de az egyetemi vizsgálat ugyancsak a profesz-
szor személyes megjelenésének ignorálásával – mindössze leveleire hagyatkoz-
va – történt). Nem csoda, hogy szeptember második felében a hivatalvesztés 
tényének közlésén túl a hírlapok többsége inkább már nem akart foglalkozni az 
üggyel. Jelen ismereteink szerint mindösszesen a Budapesti Hirlap emelt hangos 
szót egykori alkalmazottjáért az őt rágalmazó Milotay István cikke ellenében, aki 
bölcselőnk korábbi BH-béli munkatársaként pontosan tisztában volt a filozófus addigi 
tudományos és zsurnalisztikai teljesítményével, mégis gyalázta őt. De visszakanyarod-
va, az ismert rágalmak (vagyis színkritikák publikálása a kommunizált Pester Lloydban 
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és az Athenaeum folyóirat bolsevizálása Varjas Sándor Marxról szóló tanulmányának 
megjelentetésével) átvételén túl az Egyetemi Tanács fegyelmi bírósága agg kollégájuk 
további megaláztatásához több új elemmel járult hozzá.

Időrendben haladva, vádjaik még a Károlyi-érától (!) indultak Alexander Bernát ellen, 
aki – az indoklás szerint – az 1919. febr. 6-i kari ülésen „a legkifejezettebben állást 
foglalt amellett, hogy az autonómia felfüggesztése felett a Kar térjen napirendre, 
tehát nem teljesítette kötelességét az egyetemi autonómia védelmében, hanem ma-
gatartásával az azt veszélyeztető forradalmi irányú törekvéseknek volt támogatója”. 
Az abszurditásig elmenő állítás szerint a filozófus nem teljesítette a tőle igazán 
elvárhatót, vagyis ama felvetés támogatását, hogy a bölcsészettudományi kar jelö-
lése nélkül s akarata ellenére a hatalom által az intézményre oktrojált „és a vörös 
világnézetet oda belevinni hivatott tanárokat az eskükivételének megtagadása által” 
ne ismerje el, valamint azok működését lehetőleg megakadályozza, de legalább is 
megnehezítse számukra a katedra megszerzésének elismerését. A tény, hogy kifor-
gatták gondolatait, azt a bölcselő egyik levelében közölt állítása mellett az ELTE 
Levéltárában általam látott 1919/20-as bölcsészkari tanácsülési jegyzőkönyv szin-
tén alátámasztja, amiben annakidején valaki még alá is húzta filozófusunk önmagát 
igazoló szavait. Ám ez nem számított, hiszen mennyivel jobban hangzott, hogy egy 
nyilvános rendes tanár „kifejezetten exponálta magát az ellen, hogy az egyetemi, 
illetve a bölcsészettudományi fakultás a vörös részről jövő és nemcsak az egyetemi 
autonómiát, hanem az egyetemen képviselt minden nemzeti, történelmi, hazafias és 
keresztény irányzatot, szóval azt az irányt és világnézetet melyet az európai fajú 
keresztény társadalom elsősorban tart fenntartónak és közérdekűnek, gyökerében 
fenyegető törekvéssel szemben erélyesen védekezzék”. (Mindenképp említést érde-
mel, hogy Beöthy Zsolt, miként a Kisfaludy-Társaságban úgy itt is kiállt barátja 
ártatlansága mellett, amiért az ítélet megokolása őt magát (!) ugyancsak durván 
elmarasztalta.)

Második vádpontként fogalmazódott meg a tanár Pester Loyd-béli publicisztikai 
működése, amely lapnak fennállása óta ugyan semmi köze nem volt a tudomány-
egyetemhez, ám egy ilyen apróság senkit nem zavart akkoriban. Bár a fejtegetés 
hosszabb volt a tudóstársaságok vizsgálati jegyzőkönyveiben olvashatóknál, ameny-
nyiben kitért a színikritikák áttekintésére, de azokhoz érdemben nem tett hozzá. 
E vádpont egyik kiegészítéséhez tartozott, hogy a professzor akár ismerte Pogány 
Józsefet, akár nem, mindenképpen bűnös volt! Arról volt szó, hogy útlevélszerzés 
reményében – amely Balog Emil „Beszkárt” igazgatóhelyettes 1930-ban Az Est-ben 
tett írásos nyilatkozata szerint hivatalos úton hamar csúfos közjátékba fulladt – 
Alexander sürgönyt írt Pogánynak, de a találkozás soha nem jött létre – egy elítélés-
hez viszont e tény elégnek tekintetett. Végezetül, pedig ami rágalom még a bizottság 
tarsolyában föllelhető volt e vádponthoz, azt mint egy kártyajáték végén a lapokat, 
egytől egyig mind kiterítették. Tudomásuk szerint a bölcselő bizalmas kapcsola-
tot tartott fenn a „bűnös rendszer zászlóvivői”-vel, így például Varjas Sándorral, 
Szemere Samuval, Fogarasi Bélával, és Varga Jenővel is. Veje, Révész Géza a pro-
letárdiktatúra egyik legexponáltabb képviselője volt, míg fia, Alexander Pál éksze-
reket kommunizált, s azokat Révész segítségével a lélektani intézetben rejtette el 
stb. A cél világos volt: mindenáron tönkretenni Alexander reputációját, és rácáfolni 
évtizedeken át tartó nemzetépítő munkásságára, amit úgy kellett ábrázolni, mint 
ami egyenesen a kommün felé mutat. A vádak ezen része mögött nem nehéz felis-
merni (de legalábbis erősen sejteni) Ballagit, aki szerint a filozófus nemzeti iránya 
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„nem volt alkalmas nagyobb próbák elviselésére és hogy ő nem bizonyult annyira 
nemzetivé asszimilálódott magyarnak, aki internacionális forradalmi fajtestvéreivel 
közösséget többé ne vállalt volna akkor, mikor ezek a nemzeti irány rovására felül 
kerekedtek”.

A harmadik vádpont az egyetemtől szintén teljesen független Athenaeum-beli 
szerkesztői tevékenységére irányult. Ez a vádpont szintén egy több helyen előfordu-
ló nevetséges argumentum a tudós bűnössége mellett, így bővebb cáfolatot itt már 
nem igényel.

Összegezvén a vádakat Ballagi Alexander hivatalvesztését, illetményeinek meg-
vonását, de a hatályos nyugdíjtörvény értelmében valamennyi nyugdíjösszeg fo-
lyósítását javasolta. A felterjesztést Haller István kultuszminiszter elfogadta, így 
kezdetét vette a hosszú huzavona a filozófus és a minisztérium(ok) között, miköz-
ben az egyetem vezetése továbbra is elzárkózott Alexander teljes rehabilitációjától. 
A következmények pedig már ismertek: a professzort felfüggesztették, 1920 ősze 
és 1922 nyara között se fizetést se nyugdíjat nem kapott, továbbá a Budapesti királyi 
magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Tanácsa, mint Fegyelmi Bíróság előadási 
jogosítványaitól is megfosztotta, tehát itthon nem taníthatott. Ügye végül 1922 nyarán 
rendeződik, amikor fizetését visszamenőleg kiutalják számára, valamint – Horthy enge-
délyével – rendes illetménnyel nyugdíjazzák.

*
Végezetül egy személyes megjegyzés: miként korábban, jelenleg is úgy gondolom, 

hogy meg kell ismernünk és be kell mutatnunk az Alexander Bernáttal és tudós kortársa-
ival (Marczali Henrik, Beke Manó, Simonyi Zsigmond stb.) a Horthy-rendszer hajnalán 
történteket. Ez a történeti hűség igényén túl, azt hiszem, erkölcsi kötelesség is, hiszen az 
a szakmai és társadalmi megbecsülés, illetve eredmény, amit 1919/1920-ban rövid idő 
alatt tönkretettek, ahhoz száz esztendő kellett, hogy megismerjük, de vajon mennyi időre 
lesz szükség, hogy igazán rendbe hozzuk?


