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ALEXANDER BERNÁT LEVELEI LUKÁCS GYÖRGYHÖZ 
(1908-1913)-

Alexander Bernát és Lukács György korban két egészen különböző 
generációhoz, érdeklődésben, filozófiai és esztétikai felfogásban pedig 
két egymástól eléggé távol álló szellemi körhöz tartozott. 

A tízes évek elején közöttük kialakult viszony részleteiről — néhány 
késői Lukács-utalást leszámítva - eddig nem sokat tudtunk. Hosszú 
évekig nem bukkant fel a múltból fennmaradt olyan dokumentum, 
amely tényszerűen és hitelesen is rögzítette volna e viszony néhány 
jellegzetes momentumát. Csak az utóbbi években vált ismeretessé, hogy 
az 1917-ben Heidelbergben letétbe helyezett Lukács-hagyatékban akad 
néhány AleHndertől származó levél is, amelyek tartalmuknál fogva 
éppen az enätetett vonatkozásban tölthetnek be hézagpótló szerepet. A 
levelek tanulmányozása során kitűnt, hogy mondanivalójuknál fogva 
páratlan dokumentum értéket jelentenek, több vonatkozásban is 
gazdagítják az eddigi ismereteinket. 

Alexander és Lukács kapcsolata a két család nőtagjai révén jött létre: 
Alexander egyik leánya, Erzsébet és Lukács húga, Mária között m eg lütt 
barátság alakult ki a századforduló utáni években, amely azután össze-
hozta az apát, illetve a fivért. Az ismeretségből, majd a kontaktusból 
barátság, vagy eszmei szövetség sohasem lett, tulajdonképpen még 
szellemi rokonság sem, de a filozófia, az irodalomesztétika bizonyos 
kérdései, a századeleji kulturális élet eseményei mindkettőjüket foglal-
koztató érintkezési pontokat teremtettek közöttük, amelyek néhány 
éven keresztül lehetővé tették az eszmecserét és az alkalmi együtt-
működést. 

Alexander igen nagyra becsülte Lukácsot, s már akkor felfedezte 
zsenijét, amikor a hazai kritika még jórészt hallgatott róla, vagy éppen 
érthetetlenül fogadta írásait. Különösen nagyra értékelte A modern 
dráma fejlődésének története című munkáját. Egyes megállapításait 
vitatta ugyan, de nem hallgatta el pozitívumait sem. A mű legfőbb 
érdemének azt tartotta, hogy szerzője elejétől végig egyformán magas 
nívón mozog. A Kisfaludy Társaság pályadíjára 1907-ben ő terjesztette 
be a kétkötetes művet és a maga részéről - mint az első leveléből is 
kitűnik - messzemenően támogatta a Lukács Krisztina-díj odaítélését. 
De kiállt Lukács mellett más egyéb vonatkozásban is, például a 
budapesti habilitációja ügyében. 

Az 1908 és 1913 között Lukácshoz írt 15 Alexander-levél 
bepillantást enged a néhány éven keresztül folytatott eszmecseréjükbe 
és alkalmi együttműködésükbe. Az első levél arról tanúskodik, hogy 
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már ezt megelőzően is fennállott közöttük bizonyos kapcsolat, ami 
1910-től kezdve vált intenzívebbé és rendszeresebbé. 1912-ben azután 
hirtelen elapadnak a levelek és a következő évben meg is szakad 
közöttük a kontaktus, majd teljesen elhidegülnek egymástól. Ennek 
okai csak részben voltak eddig ismertek Lukács korai és késői utalásai-
ból. Az itt közölt levelekben viszont Alexander a maga szemszögéből 
tár föl közülük néhányat. 

A filozófiai és irodalomelméleti kérdésekben egyre jobban kiütköző 
nézeteltéréseik, különböző irányú, sőt gyakran egymást keresztező 
ambíciójuk már nem tette lehetővé a további együttműködést, kap-
csolatuk meggyengülése, majd megszakadása szükségszerűen követ-
kezett be. A tízes évek második felében már semmiféle kontaktus 
nincsen közöttük. 

A viszonylag rövid ideig tartó kapcsolatuk néhány figyelemre méltó 
és érdekes epizódját idézik fel az itt közölt levelek. Alexander 
generációk egész sorát vezette be a filozófiatörténet, az esztétika, az 
etika egyetemi diszciplínáiba. Eddig ismeretlen leveleinek a közlése 
egyben a róla való megemlékezést is szolgálja. 

* 

Ezúton mondunk köszönetet dr. Szemere Samu professzornak, 
Alexander Bernát egykori tanítványának és munkatársának azért a 
messzemenő segítségért, amit a levelek szövegének megfejtésében, 
Alexander és Lukács kapcsolatára vonatkozó emlékek felidézésében, 
valamint a korabeli eseményekre, tényekre és a levelekben szereplő 
személyekre vonatkozó információk kiegészítésében és pontosabbá 
tételében nyújtott. 

* 

A levelek az MTA Filozófiai Intézet Lukács Archívum és Könyvtár 
tulajdonában vannak. 

(boríték nélkül) Budapest, 1908. jan. 21. 
/ . 

Kedves Doktor Ur! A Saintsbury rendelkezésére áll. 
Ne higgye, hogy komolyan gyanúsítom Hevesit, ellen-

kezőleg önt gyanúsítottam kezdettől fogva s boldog vagyok, 

1 G.Saintsburynek, a századforduló neves angol irodalom-
történészének valamelyik munkáját ajánlja fel itt Alexander. 

IS Irodalomtörténet 
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hogy a pályakérdés kitűzése által részem van2 e nagyszerű, 
nagyszabású, friss érdekes mű létrejöttében. Majdnem 
bizonyos, hogy ön, illetőleg a kétkötetes mű szerzője kapja a 
díjat.3 Jöjjön el minden esetre a vasárnapi közgyűlésre4, intéz-
kedtem, hogy mindjárt a titkári jelentés felolvasása után 
hirdessék ki a jutalmakat, ne úgy, mint eddig az ülés végén. 
Nem akarom várakoztatni. Ha ráér, jöjjön fel hozzám egy 
pillanatra vasárnap, vagy hétfőn ebéd után. 

Szíves üdvözlettel 
Alexander 

A borítékon: Nagyságos 
dr. Lukács György Úrnak 
Budapest VI. Nagy János u. 15. Budapest, 1910. jan. 23. 

Kedves Doktor Úr! 
Tudtomon kívül változtatták meg az első matinék5 

programját azzal a megokolással, hogy nem tudták, itt van-e 
ön és számíthatnak-e idejövetelére, a dolog pedig sürgős volt, 
mert az I. előadás programját ki kellett nyomtatni. Bele kellett 

1 A Kisfaludy Társaság Alexandert bízza meg az 1907. évi jeligés 
pályázatok kiírásával. A modern dráma fejlődésének története című 
kétkötetes munkáért adott Lukács Krisztina-díj odaítélésében is szerepe 
van. 

3Alexander már a szavazás biztos eredményének tudatában 
közölhette Lukáccsal a pályadíj elnyerését. 

4 A Kisfaludy Társaság közgyűléséről van szó. 
5 A Kisfaludy Társaság 1907-ben hozta létre a második Shakespeare-

bizottságot, amely éveken keresztül a Nemzeti Múzeum dísztermében -
kiváló művészek közreműködésével - Shakespeare-műveket inter-
pretáló matinékat rendezett. A Sh.-bizottság igazgatója Alexander B. 
volt, belső tagjai között ott találjuk Beöthy Zsoltot, Gyulai Pált, Riedl 
Frigyest, külső tagjai között Hevesi Sándort, Sebestyén Károlyt és 
másokat. Ugyancsak 1907-ben indult meg - Bayer József szerkeszté-
sében — a Sh.-Tár, amely 1922-ig összesen XII. kötetben dokumentálta 
a magyarországi Sh.-kultusz főbb eseményeit, többek között tájékoz-
tatott a Sh.-matinék programjáról. 
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nyugodnom, mert nem állott módomban egyebet tenni. Most 
választhatja a következő előadási napok közül bármelyiket, 
talán március 6? rendelkezésére állana persze febr. 13. 
febr. 20. febr. 27. is. Ha kegyed nem volna Budapesten, én 
olvasnám fel az értekezését.6 

A kéziratot, mint mondottam, másnap átadtam Gárdos 
igazgató7 Úrnak és erről értesítettem Vargha Gyulát8 is. 

Szíves üdvözlettel 
igaz hive 

Alexander 

(levelezőlapon) 
Herrn Dr. Georg v.Lukács St.Ukich in Groden 
Berlin Pension Hohenwart 
W. Bayreutherstrasse 45 1910. jűl. 8. 

Igen tisztelt Barátom! íme az első igen sovány törlesztés az 
én nagy, nőttön növő adósságomra, melybe önnel szembe 
sodródtam. De a jó akarat mégis meglátszik. Tegnap érkeztem 
ide és ma már bejelentem, hogy fizetni akarok. T.i. az utolsó 
hónap sok nagy dolgot hozott nekem, de sok gyötrelmet is. 

6 Az itt említett előadások javaslatát Alexander így teijesztette elő: 
1910. január 30. Berzeviczy Albert: II.Rikárd; Ivánfy: szavalat ugyan-
abból; Lukács György: Shakespeare kortársai. - Magyar Shakespeare-
Tár. kiadja a Kisfaludy Társaság Shakespeare-Bizottsága. Bp. 1910. 
(III. köt.) 79. Az előző évi Sh.-Tár. 1909. (II. köt.) 158. már említ egy 
elhangzott Lukács előadást: Sh. és a modern dráma címmel. Erre az 
előadásra Lukács az 1910-ben benyújtott magántanári képesítési folya-
modványában is hivatkozik. Vö.: Lukács György folyamodványa, mely-
ben az irodalom aesthetikából való magántanári képesítést kéri. ELTE 
Levéltár, ВТК 1210/1910-11 . , ahol többek között ezt írja: ,JSh. és a 
modern dráma . . egy részletét a Kisfaludy Társaság Sh.-bizottságának 
ez évi március 5.-én tartott előadásomban vázoltam." 

'Gárdos Alfréd a Franklin Társulat kereskedelmi igazgatója volt. 
8 Vargha Gyula 1900 óta volt a Kisfaludy Társaság titkára. 

15» 
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Először itt volt születésem napja, és oly áradata az üdvözle-
teknek, hogy közel ötszáz levelet, lev.lapot, sat. kellett írnom. 
Igaz, hogy nyomathattam volna köszönő iratot, de annyira 
ellenkeztem ezzel a gondolattal, hogy nem lehetett. De a 
legkedvesebb levelekre, köszöntésekre csak most felelek. 
Azután jött leányom esküvője, amely az apát úrrá tette 
mindenek fölött. Sok lefoglaltság is járt ezzel, de nem annyira 
külső mint belső. S mindezt a folytonos teendők áradata közt, 
melyekből nem csak ma nem mulasztottam semmit, ellen-
kezőleg kétszer annyi volt mint rendesen, a többi közt egy 
nagy 34 órás kurzus a Ludovikumban, melyről hiába 
mondtam le, egyszerűen kényszerítettek rá. Nem olvashattam 
a magam Emlékkönyvét9 sem, kivéve néhány cikket, azok 
közt az Önét10 természetesen. Mindent elhoztam magammal, 
az ö n dolgát is és nyolc napon belül felelek mindenre. De ne 
haragudjék rám! Hová utazik? Még Berlinbe? Sok minden 
írni valóm van. Most kissé kimerülve (de meg nem törve!) ide 
jöttem, pihenni és nyugodtan dolgozni. Kérek egy levelező 
lapot következő címével és berlini tartózkodása terminusával. 

Egy estét kedves családjánál töltöttem a Svábhegyen, 
nagyon nagyon kedves volt, kivéve, hogy Miczi(? ) ' 1 ekkor 
sértette meg súlyosan a lábát az elektromosról12 leszállva. 

Számt?lan üdvözlet 
igaz híve 

Alexander 

'Alexander B. hatvanadik születésnapjára 1910-ben készült 
Emlékkönyvről van szó, amelyben tanítványai, tisztelői egy-egy írással 
kedveskedtek neki. 

I 0 Lukács Gy. : Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez. -
Emlékkönyv Alexander Bernát hatvanadik születésnapjára. Bp. 1910. 
3 8 8 - 4 2 2 . 

I I A név nem olvasható ki tisztán, de valószínűleg Lukács húgáról, 
Máriáról van szó. 

' 2 Elektromos=villamos 
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A borítékon: 

Herrn Dr .Georg von Lukács 
Weimar 
Pension Höhn, 
Lassenstrasse 6. 

St .Ulrich in Groden 
1910. jül. 29. 

y 
Kedves Doktor Ur! 
Abban igaza lehet, hogy Budapesten sokat pletykáznak, én 

is éreztem és érzem saját testemen, de én kivételes helyzetben 
vagyok, nekem nem mernek pletykát elmondani. így hát csak 
mint áldozat, nem mint áldozó működhetem közre. Hogy 
Beöthy miért nem írt, igazán nem értem, mert nagyon 
pontosan szokott felelni. A Nyugat nagyon bántja és idegessé 
teszi, nem önző motívumokból, ámbár a lenézés hangja, 
melyet ott használnak igazán bántó, hanem magyartalan-
ságával és úgy látszik önt oda számítja. Nem szól nekem 
mindezekről, de talán nem csalódom föltevéseimben. 

Könyvéről13 most nem írok, nem olvastam még el egészen, 
a leányaim konfiskálták, és míg ők el nem olvasták, én ugyan 
el nem jutok hozzá. Az első essayt, az ideit14 olvastam és 
ennek sokszoros visszhangját találtam a Kernstock15 — 
Renaissance16 — Irodalom tört.17-essayben. Amit ö n ír, 
minden érdekel, bár nem értek mindenben egyet önnel, de a 
diszkusszió folytatása levélben bajos, nem is fontos, ö n megy 
a maga útján és még nagyon evolvál, ami nagyon megnehezíti 
másnak a hozzájárulást. Teljesen egynek érzem magam abban 
önnel, amit az esztétizmus ellen mond (ezt megkülön-

1 'Lukács Gy.\A lélek és a formák. Bp. 1910. 
1 4 Lukács Gy.: Arról a bizonyos homályosságról. - Nyugat 1910. 

378-387 . 
"Lukács Gy.: Az utak elváltak. Megjelent: Esztétikai kultúra. 

Tanulmányok, c. kötetben. Bp. én. 3 1 - 3 9 . 
" A kötet címadó tanulmánya - Esztétikai kultúra - megjelent: a 

Renaissance сГfolyóiratban. 1910. 1 2 3 - 1 3 6 . is. 
1 7 Lukács Gy.: Megjegyzések • • . i.m. 
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böztetvén az esztéticizmustól) és objektív törekvéseiben. 
Kitűnő, elsőrangú a Kernstock-cikk18, friss közvetlen, kevés 
közbeszúrt mondattal, csak egyet csodálok, hogy Kernstock-
kal kapcsolatban mondja azokat az arany igazságokat, melyek 
ő reá alig alkalmazhatók. Gyönyörű szép a Renaissanceban 
megjelent essay19, melyben a negatív részek oly erővel, 
velleitással vannak megírva, hogy ebből nagy írói ereje is 
kitűnik. A pozitív rész nem oly világos. Mélységes sejtés-
hangok hangzanak ki belőle, de a dolog még nem érett. A 
forma - aktivitás, a forma a centrális fogalom igaz is nem is, 
sokat mond és mégis keveset. Oly általánosságban jelenik meg 
a forma fogalma, hogy már egészen üresnek látszik. Azt 
hiszem nem szabad fétist csinálni semmiből, a forma fogalom-
ból sem. Végre is formája van mindennek, mi teszi a formát 
értékessé, mikor aktív? ezen fordul meg a kérdés. 

Oly fogalommal dolgozni, melynek eredetét, természetét, 
tartalmát, ható erejét nem ismerem eléggé, nekem vesze-
delmesnek tetszik, önnek a lelkében bizonyára megvan már e 
fogalom megalapozása, de az olvasó még nem látja eléggé. Ami 
irodalomtört. jegyzeteit20 illeti, azokban sok érdekeset, meg-
lepőt, újat is találtam, de (— mindig van egy de, azt ugyebár 
megbocsájtja nekem, úgy írok, mintha ketten vitatkoznánk, 
minden kritizáló, oktató szándék nélkül) módszertani jegy-
zeteknek sokkal módszeresebbeknek kellene lenniök. Kelle-
metlenül hatott rám a szociológiai szempont hánytorgatása. 
Természetes, hogy az irodalom szociol. funkció, de mi nem 
az? A tudomány nem az? Sőt! Ép így mondhatnám filozófiai 
funkció, amivel a Feuerbach-féle der Mensch ist was er isst-hez 
érkezhetnénk. Még nem mer ebben is ana az objektív állás-
pontra helyezkedni, melynek szükségességét az esztétikában 
átlátja, átérzi, sőt átélte magában. Valóban e példák, melyeket 

1 8 Lukács Gy. :Az utak elváltak . . . i.m. 
1 ' Lukács Gy.: Esztétikai kultúra. Renaissance 1910. 1 2 3 - 1 3 6 . 
2 0 Lukács Gy. : Megjegyzések, i.m. 
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ott felhoz, mutatják a szempont fetisizálását.21 Az irod. 
tört.ben vannak a nagy egyéniségek (ezt a szempontot ö n nem 
felejti el) de a költészetben is vannak, és ezért nagy a költészet 
és ezért, vagy van költészet és akkor irod .tört. is van, vagy 
nincs irod.tört., akkor történet egyáltalán nincs. Vagy csak a 
funkcionális kapcsolatok tartoznának ide, nem a lényeg, a 
művészet. De hiszen ön maga már megtalálta az indi-
vidualisztikus függés fényes cáfolatát. Az én összehasonlítási 
követelményeimmel nagyon nagy úriasan bánik el2 2 , de nem 
csodálkozom rajta (sértődésről még kevésbé lehet szó) mert 
sejtem, hogy a természettudományi módszereket kevéssé 
becsüli. Az összehasonlítás éppen ana való, hogy nagy 
művekre alkalmazható, hogy egyéni eltérések kiküszöböl-
tessenek. (A nagy számok törvénye.) Az egyik út, mely a 
lényeghez elvezet, saját bensőnkben van, az élmények útja, a 
másik a művek útja. A kettő ellenőrzi egymást, azért kell mind 
a két utat járni. No de ezek csak össze-vissza hányt meg-
jegyzések, de látja, hogy nagy érdekkel olvasom mindig dolgát. 
A legfontosabb kérdés volna, hogy a kritika micsoda. (Lélek és 
a formák I) A gondolatot még valahol érinti azt hiszem a 

' 1 Alexander itt Lukácsnak azt a gondolatát bírálja, miszerint „a 
forma az igazán szociális az irodalomban: a forma az irodalomból 
nyerhető egyetlen fogalom, amelynek segítségével külső és belső 
életének összefüggéseihez eljutunk". Megjegyzések . . . Lm. 395. 

í 3 V ö . Lukács Gy.: Megjegyzések. . . i.m. 4 0 8 - 4 0 9 , ahol Alexander 
összehasonlító módszerét bírálva ezt írja: „A kísérlet jelentősége éppen 
az, hogy általa a tudomány fogalmainak megfelelő valóság teremthető, 
amelyből minden „véletlen" ki van küszöbölve, de ami mégis valóság és 
így a fogalmakat ellenőrző valami. Ez hiányzik az összehasonlításból, 
amit Alexander Bernát ajánl az irodalomtörténetnek a kísérlet helyébe. 
A valóság, amely minden összehasonlítás alkalmával előttünk van, a 
lehető legszövevényesebb és teli (a mi szempontunkból) véletlenekkel. 
Ha most már az összehasonlításhoz fogunk, csak több, kizárólag fogalmi 
világot absztrahálunk több valóságosból és talán óvatosabban 
konstruálunk, de konstrukciónk lényeges, elvi hiánya a régi maradt." 
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Ren.czikkben.23 Forma kell a kritikának is, magától 
értetődik, de mégis más forma. Művészi forma, ha úgy tetszik, 
de más művészi forma. A műalkotás az intuíció és az érzés 
műve, a kritika feladata a bonczolás, megértés, egyetemesből 
való megértés. Ellaposították az igaz, mert a Lessingek ritkák, 
de ebből nem következik semmi. A fő dolog mégis: a kritika 
elemző, megértő funkció, hogy értékelő is, alapja mindennek. 
A rőfős kritikusok ebből is karikatúrát csináltak. Vigye őket a 
manó. Mindig ők zavarjanak bennünket. 

Nagyon kíváncsi vagyok újabb dolgaira. Praktikus szem-
pontból nagyon ajánlanám, hogy az elvi kérdések, módszertani 
szempontok helyett konkrét irod.tört.problémát csináljon. 
Két okból. Az első, hogy szüksége van a magántanárságra 
(amihez ugyan bőven elegendő a drámatörténete)24 ; de hiszen 
tudja, bizonyos urak előtt 1875—1900 nem is kor, nem elég 
régi. 

No de ez igazán alantas értelemben praktikus. Magasabb 
értelemben az, hogy módszertani, „elvtani" kérdések a 
konkrét munka közben gazdagodnak, mélyülnek. A szellem a 
maga erejét csak a tényleges munka közben árulja el. Fizikai 
módszerek vannak, mióta fizika van, e kettő egymást emelte, s 
irod.tört.módszer is magában az irod.történetében mutatandó 
be. Programot könnyű csinálni; mit érnek egyes pontjai, a 
keresztülvitel mutatja. No de elég. írásom ugye bár majdnem 
oly olvashatatlan, mint az öné, ha affektusban ír. De mind-
egyikünké más más képen nehezen kibetűzhető. 

A legszívesebb üdvözlettel 
igaz híve 

Alexander 

2 3 Ren.=Renaissance. Alexander itt ismét az Esztétikai kultúrában 
kifejtett gondolatokra utal. 

2 4 Alexander A modern dráma fejlődésének története c. munkára 
utal. 
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A borítékon: 

Herrn Dr .Georg von Lukács 
St .Gilgen bei Ischl 

St .Ulrich in Groden 
1910. aug. 23. 

poste restante 

Kedves Dr.Úr! 
Nagyon örültem bő levelének, melyet igen jól ki tudtam 

betűzni (kivéve Leopold Drejler nevét, amely lehet Drexler, de 
más is, kérem írja meg közönséges betűvetéssel, mert kíváncsi 
vagyok a könyvre2 s és amely valóban azt a reményt kelti 
bennem, hogy egészen meg fogjuk egymást érteni. Én csak a 
tört.mat.tól irtózom kissé; hogy művészet, irod.tudomány 
társadalmi funkció, nagyon igaz. Az esztétikai érzés is, akár 
mint receptív, akár mint produktív tényező. A függési 
viszonyoknak részben — konkrét törvényekben kifejezett — 
megnyilvánulása nyilván empirikus stúdium; hogy ezt Hegel 
nem látta, legnagyobb gyöngesége konstrukcióinak, melyeb-
ben de facto óriási empirikus tudása vezette. Még a dialektikai 
séma is empirikus absztrakció. De valóban jobb lesz ezeket a 
szóbeli tárgyalásokra eltenni. 

A praktikumok. Beöthy csak lev.lapokat ír, úgy hogy 
komoly dolgokról most nem beszélünk. Azt hiszem különben, 
hogy kissé gyanakszik rám, azaz én rám is, hogy titokban az 
ellenfélhez kaptam. De ő nem konzervatív a szó rossz értel-
mében, csak jobban ragaszkodik talán egy-két sémához, míg 
én őszintén mondva a sematizálástól idegenkedem, annyira 
respektálom a valóságot és annyira átlátom, hogy az 
mennyivel gazdagabb, mélyebb minden elhamarkodott 
sémánál. A séma eleinte kényelmes, mint a bicikli, de felfelé 
nem visz és amellett leszoktatja az embert a járásról. A séma 

2 5 Leopold Ziegler német irracionalista filozófus Der abendlandische 
Rationalismus с. műve iránt érdekló'dik Alexander. A mű Kant és a 
methaphysika, mint a transzcendentális kategóriák tana című részletét 
A Szellem 1911. decemberi száma is közölte Ritoók Emma fordítá-
sában. 
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jön, de mennél később, annál jobb. Akkor is jobb ideiglenes-
nek tekinteni. 

Hogy nehéz küzdelmei lesznek26 Beöthyvel27, de még 
inkább Petzzel,28 nem kétséges. Petz jó filológus, de attól 
félek, hogy irod.történetileg sulmejszter. Ami König Musset-
jét2 9 illeti, én nem olvastam. De a fakultáshoz ennek alapján 
soha nem fogják habilitálni. A lehető legkedvezőtlenebb véle-
mények forognak róla. Az írod. Közleményekben egy név-
telen recenzens levágta, teljesen értéktelen stílusgyakorlatnak 
minősítette. Én mondtam neki, hogy ennek alapján nem 
fogják habilitálni, ő nem is sietteti, ellenkezőleg most 
dolgozik nagyobb dolgozatán, ha jól emlékszem: Balzacon. 
Ignotus eldicsérte ugyan a Nyugatban, de abban a dicséretben 
ugyancsak nincsen köszönet. Először vállveregető, azután 
mégis csak azt mondja, hogy nem ért Musset-hez. Ez pedig 
ugyanaz, csak furcsa formában, amit az I.K.30 durván és 
nyersen és gyűlöletesen mondott. 

A Renaissance keletkezésének titkos történetét nem 
tudom. Valóban a Nyugat néhány embere is ír belé, de több-
rendbeli baj van. Senki sem tudja, honnét kapja az anyagi 

2 ' Lukács tervezett habiliticiójának várható nehézségeire utal 
Alexander, arra, hogy kiknek a véleménye lehet döntó' a személyes 
szavazásnál. 

2 7 Hivatalból Beöthy terjeszti be Lukács habilitációs kérelmét. 
2 ' Petz Gedeonnak a tízes években döntó' szava volt a habilitációs 

kérelmek formai elbírálásánál. (Dr. Szemere Samu professzor szíves 
közlése.) 

2 ' König Györgyró'l van szó, akinek A. Musset-ró'l szóló munkája 
1910-ben jelent meg. Alexander negatív példaként használja fel König 
esetét, bizonyítandó, hogy Lukácsnak irodalomelméleti munkája 
alapján jóval könnyebb lesz habilitálni. 

3 0I.K.= Irodalomtörténeti Közlemények. Az 1910. 2. számban 
közölt szerkesztó'ségi cikkre utal Alexander, amelyben a recenzens -
többek között - ezt írja Kó'nig Muset-jéró'l: „Kó'nig könyvébó'l 
Mussetnek éppen az egyénisége felejtődött ki. Helyette kapunk 
gyerekes banalitásokat. . ." 
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eszközöket, Kristoffytól, Bánffytól vagy kitől. Sok pénze 
különben alig van. A szerkesztő Z.31 nem jó hangzású név. 
Méray-Horváth a „szociológus" is különös alak, kivel nem 
szeretnék egy táborban lenni. Ez aztán a tudományos 
szociológus. Olvasta Lázár Béla Dürer cikkét.32 Ily szerkesztői 
gondatlanság messze meghaladja, amit még nyáron is el lehet 
követni. Engem is felkértek, hogy írjak, félreértés is volt, 
mintha megígértem volna (nálam járt egyik munkatárs és 
mondta, hogy szabadulni akarnak Z.-től) de én nagy elfoglalt-
ságomra hivatkoztam. 

Fülep Lajos Svájcban üdült, most Freibourgban van, azután 
szept. közepe táján Pestre megy. Nagyon kimerült volt. 

Magda33 tenap utazott el Wolkensteinből, ami szomszéd-
ságunkban van. Igazán boldog. 

Mi még itt maradunk egy hétig, azután ha a kolera el nem 
ijeszt megyünk Lovranába. 

Szíves üdvözlettel családom részéről is 
igaz híve 

Alexander Bernát 

(boríték nélkül) Warmbad-Vekarta34 1910. szept. 11. 

Kedves Doktor Ur! 
Remélem, levelem még Budapesten éri, ahová holnap este 

érkezem. Kedden tehát már rendelkezésére állok. Fülep Lajos 
is Budapesten lesz,35 nem tudom ismeri-e, szeretném, ha meg-

3 1 Zigány Zoltánról, több fővárosi lap szerkesztőjéről, illetve 
munkatársáról van szó. 

3 2 Vö. Lázár Béla: Dürer Albert. Renaissance. 1910. 6 6 3 - 6 6 6 . 
33Alexander Magda: (Révész Gézáné) Alexander B. leánya, neves 

művészettörténész volt, a Tanácsköztársaság bukása után Hollandiába 
emigrált. 

3 4 A helységnév nem olvasható ki pontosan. 
3 5 Lukács 1910 tavaszán már levelezésben állt Füleppel. Egy 1910 

május 24-i keltezésű levelében válaszol Fülep folyóirat alapítási ajánla-
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ismerkednének. Egészen más embert fog megismerni benne, 
mint a mi budapesti dilettánsaink. Akkor majd eldiskurál-
hatunk a témáról, amelyet hiszen én is felhasználok, de úgy 
vagyok vele mint a szolgával, hogy minden pillantban fölmond-
hatok neki. Ez egyes szolgáknál persze rosszul esik, de nem 
szabad semmit sem nagyon megszokni, a szabadság érdekében. 

H. cikkeiben36 engem nem a tartalom bánt, hanem az a 
hányavetiség, amely kimondhatatlanul rosszul esik. Azt a 

cikket, amelyet említ, is ilyennek találom. Csak kíváncsi va-
gyok, meddig lehet ezt a tónust fenntartani. Hová vezet? Ez 
az abszolút Wurstigkeit mint a berliniek mondják. 

Igen tisztelt szüleinek és az egész kedves családnak tisztele-
temet küldve 

vagyok igaz híve 
Alexander Bernát 

(boríték nélkül) Tátra-Lomnicz, 1910. dec. 25. 

Tisztelt barátom! 
Ide hoztam magammal régebbi levelét, hogy azonnal felel-

hessek rá, ide küldték utánam legújabb levelét, ami részben 
könnyebbé, részben súlyosabbá teszi levéladóssági terhemet. 

ad. 1. Előadását kívánsága szerint március 5-re tettem, ám-
bár szerettem volna előbbre tenni, de hát bizonyára kényel-
mesebb lesz önnek. Ha nem akarja maga felolvasni t.i. ha 
ekkor nem szabadulna még Berlinből felolvasom én. Címe 
amint kívánta Sh. utolsó drámáinak stílusa.3 7 Valóban érdekes 

tára. Először nemet mond, de néhány hónappal később már ő tesz 
konkrét javaslatot Fülepnek a leendő folyóirat (A Szellem) első 
számának szerzőire és cikkeire. 1910 őszén Lukács Firenzébe utazik és 
itt találkozik Fiileppel. 

3 6 Alexander - feltehetően — Hevesi Sándor cikkeire utal. 
3 7 Vö. a Magyar Shakespeare-Tárral. 1912. (V. köt . ) 315. 
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és el nem csépelt terület, amely az Ön szubtilis kutató egyéni-
ségének fényes alkalmat ad fontos dolgok elmondására. 

A Franklinnál azt mondták nekem, hogy a munka halad, 
nem tudom, igaz-e? Nagyon ritkán fordulok ott meg. Remé-
lem, hogy februárban mégis meglesz és talán még a nagygyűlés 
előtt szétküldhetik. 

Örülök, hogy nem esett bele az általános Bergson-lázba, 
amely egészen komikus módon nyilvánul meg. így pl. Binet38 

azt mondja egyik legutolsó művében, hogy sokat tanult Berg-
sontól, akit abszolút nem ért meg. Ad vocem megértés. Polé-
miájában B. ellen39 felhasználhatta volna Schopenhauernek 
azt a fényes mondását, hogy a zavaros eszűnek a zavaros 
tetszik világosnak. Bergson ismerettana hiányos, ezért beszél 
oly könnyen az intuícióról, amely a pszichológia tövises prob-
lémája. Én most ezzel bajlódom.40 

A második levelének izgatott hangja engem nagy csodálko-
zásba ejtett; az a benyomásom volt, hogy ön azt hiszi, hogy én 
a Logost valamikép el akarom kaparintani ön és Fülep Lajos 
elől. Én ennek a dolognak eddig nem tulajdonítottam túlságos 
fontosságot. Már többen jöttek hozzám, hogy csináljam meg a 
magyar Logost, legutoljára Szilasi Vilmos ép elutazásom előtt 
néhány nappal, amikor fülig voltam a munkában. Azt mond-
tam jó volna, de nehéz ügy. Kellene körülbelül 6000 korona 
egy évben. De e gondolat tetszett nekem, azt mondtam, majd 
gondolkodom rajta. Előbb azonban tudni kellene, hogy a re-
mélt kiadók mily föltételeket szabnak. Azt mondta Szilasi, 

3 8 A. Binet francia pozitivista pszichológus. 1905-ben tette közzé a 
gyermeki intelligencia mérésére kidolgozott (Binet-Simon-eljárás néven 
ismert) módszerét. 

3 9 Alexander itt a Babitsnak adott válaszra utal. - Vö. L. Gy.: Arról 
a bizonyos homályosságról (Válasz Babits Mihálynak) - Nyugat, 1910. 
1 7 4 9 - 5 2 . 

4 0Alexandernek Az intuícióról szóló tanulmánya csak évekkel 
később készült el. Megjelent: Alexander Bernát Tanulmányok. Bp. 
1924. 1 6 8 - 1 9 1 . 
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hogy ő majd ír önnek és még valakinek, akinek a nevét 
elfelejtettem, berlini embernek. így állott a dolog az ön levele 
érkeztéig.41 

Az ön levelére az a válaszom, hogy ezentúl a Lógósra 
egyáltalán nem gondolok. Szíves örömest átengedem Önöknek. 
Nem depit-ből mondom, hanem így gondolom. Ily folyóirat 
kiadása sok bajjal és gonddal jár, nekem meg éppen elég 
munkám van, szükségtelenül nem vállalok újat. 

Igaz, hogy Szilasi azt mondta, hogy ön meg ő részt venné-
nek a munkában, ez némileg megnyugtatott. De a levele után 
ez a megnyugtatás elveszett. Nem hiszem, hogy együtt tud-
nánk dolgozni, úgy mint egy folyóirat emberei együtt dolgoz-
nak, illetve mint együtt kellene nekik dolgozniuk. 

(Megjegyzem, hogy Fülep nekem arról beszélt, hogy szeret-
ne egy nem aktuális folyóiratot kiadni, mely néhányszor az 
évben kis füzetek formájában jelennék meg. Erre kérne 

4 1 1910 őszén, a firenzei találkozás alkalmával Fülep és Lukács 
megegyeztek abban, hogy Hevesi Sándorral együtt kiadnak egy filozó-
fiai folyóiratot, amelyben eredeti írásokat - köztük a saját munkáikat 
- , valamint régi és korabeli gondolkodók műveiből készült fordításokat 
fognak közölni. Az időközben megjelenő német Logos adhatta Szilasi 
Vilmosnak az ötletet - aki egyébként fordítást vállalt Fülepék lapjában, 
de mert az előkészületeket titokban tartották s így nem tudhatta 
pontosan, milyen folyóirat számára dolgozik —, hogy javasolja 
Alexandernek és Lukácsnak, szerkesszék hármasban a magyar Logost. 
Szilasi a német Logos szerkesztőivel is kapcsolatba lépett, hogy meg-
szerezze támogatásukat. (A német Logos orosz, magyar, francia és angol 
nyelvű fiók-folyóiratok támogatását is tervezte. Ezek a folyóiratok, 
megfelelő anyagi támogatás fejében, kötelesek lettek volna meg-
határozott terjedelmű anyagot átvenni a német Lógósból.) Fülep és 
Lukács ülojálisnak tartották Szilasi lépését, de mert nem akartak 
haragot Alexanderrel, felszólították őt ezek után, vegyen részt az 
általuk tervezett folyóirat szerkesztésében. Alexander azonban meg-
sejthette Fülep taktikázó magyarázkodásának mozgatórugóit, s mivel a 
folyóirat koncepciójával sem értett egyet, visszalépett. Ezzel viszont 
Lukács, Fülep és Hevesi számára felszabadult a magyar Logos (A 
Szellem) szerkesztésének lehetősége. 
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ő . . . 4 2 Akkor még a Logos nem is létezett ( t i . mikor nekem 
szólt). Ezt a dolgot én egészen egyéni ügynek tekintettem, 
mely Fülepre nézve bizonyos fontossággal bírhat. A Logos-terv 
az más, az nemzeti ügy volna.) 

Hogy mi az, ami az ön levelében bennem azt a meggyőző-
dést. keltette, hogy az együttműködés igen bajos volna, azt 
nem tudnám egészen exakt módon megjelölni. Túlságos ön-
állók vagyunk egymással szemben, talán ebben foglalhatnám 
össze benyomásaimat. Én pl. ezt a megkülönböztetést kultúr-
philosophia és phil.kultur.közt nem tartom fontosnak, ön meg 
erre épít valamit.43 ön beszél fordításokról, így nemkonveni-
álna nekem a dolog. Én fordításokat adok a Filozófiai írók 
Tárában, amely nyilván az ön szemében nem létezik, noha 
mindent kötet második kiadásban jő. Azért ön mégis az eleme-
ket akarja a Lógósba összeszedni. A metafizika újjáélesztése44 

nagy szó. De ezt nem folyóiratokkal lehet megcsinálni, hanem 
metafizikával. Die Methaphysik ist gewiss eine henliche 
Wissenschaft, mondja Kant, nur schade, ist noch nie eine 
geschrieben worden.45 

4 2 Olvashatatlan szó. 
4 3 Alexander itt Lukácsnak egy olyan kitételére utal, amelyet egy 

1910. december végén Fülephez küldött levelében is rögzít. Ezt írja: 
„Alexandernek a következó'ket írtam (megmondván Szilasiról a véle-
ményemet), én Önnek kötöttem le magamat, csak önnel teljes szolida-
ritásban megyek bele bármibe . . . Egyszersmind praecisieroztam a mi 
álláspontunkat l/fordítások - régiek és újak közül/ tekintet nélkül a 
Lógósra/ az ami egy filozófiai kultúra megteremtésére alkalmas. A 
német Logos már kész kultúrát talált; lehet tehát Zeitschrift für Kultur-
philosophie . .; mi Zeitschrift für philosophische Kultur vagyunk . . . " 
Vö. Lukács György levele Fülep Lajoshoz 1910. december 2 0 - 2 2 körül. 

4 4 A már említett 1910 decemberi levelében Lukács felidézi 
Fülepnek, hogyan ismertette Alexander eló'tt a tervezett lap profilját: 
„metafizika, és antipozitivizmus; nem eklektika". Erre reflektál most itt 
Alexander. 

4 s Magyarul: A metafizika bizonyára nagyszerű tudomány, csak kár, 
hogy még nem írták meg. 
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Ezekből és egyebekből azt a meggyőződést merítem, hogy 
nem dolgozhatnánk együtt, ami még inkább megerősít engem 
abban, hogy a bogosról végkép letegyek. De nem hiszem, hogy 
Szilasi illoyalitásból szólt volna. Ő csak buzgó, és talán nem 
gondolta, hogy Fülep ép Logos címen akart46 folyóiratot 
kiadni. 

Még egyet, ezt nem szabad elhallgatnom. Én magyar nem-
zeti alapon állok. Nem cserélek nemzetiséget, nem szakíthatom 
ki a nemzeti szempontot. Hitem az, hogy a filozófiának nem-
zeti szellemben kell gyökereznie. Ez előttem fontosabb min-
dennél. 

Igaz híve 
Alexander 

(boríték nélkül) Tátralomnicz, 1910. dec. 31. 

Igen tisztelt Doktor Ur! 
Megígértem volt önnek, hogy a honorárium dolgában fel-

szólalok majd, de mindeddig a könyvkiadó-bizottság nem tar-
tott ülést, úgy hogy nem szólhattam. Ez azonban nem baj, 
mert januárban okvetlenül lesz ülés. Akkor majd próbát teszek 
az igazságtalanság orvoslására. 66 ív á 40 K. = 2640. Talán sike-
rül ezt a 640. K. megmenteni. 

Fülep Lajos nagy levelet írt Firenzéből, amelyben értesít, 
hogy esze ágában sincs magyar Logost kiadni.47 Most még 
kevésbé értem az Ön és az ő levelét. Hiszen akkor elég lett 

4 6 A Logos címet elvetették és a folyóirat végül is A Szellem néven 
jelent meg. 

4 7 Fülep - mint ez az 1910 végén Lukácshoz írt leveleibó'l is kitűnik 
- félrevezető módon tájékoztatta Alexandert. A Szellem előkészületei 
ekkor már lekötötték minden idejét, hiszen alig három hónap múlva 
(1911 március) megjelenik a folyóirat első száma. Lukács és Fülep tehát 
már eldöntötték, hogy ha Alexander nem csatlakozik hozzájuk, nélküle 
szerkesztik A Szellemet. 



Dokumentum 241 

volna annyit írni, hogy más irányba lévén angazsálva nem 
működhetnének közre a magyar Lógósban. 

Nem tagadom és titkolom, hogy az ön levele és Fülepé 
bántott engem és utólag még jobban bánt mint előbb. De meg 
fog győződni róla, hogy ez tárgyi érintkezésünket abszolúte 
nem érinti. 

Mindezt Szilasira tolni, talán nem igazságos, kissé hebehur-
gyának tartom, de erkölcsi tekintetben talán még sem ártott. 
De igaza van, szóval többet. 

Igaz tisztelettel 
Alexander 

A borítékon: 
Herrn Dr.Georg v.Lukács 
Berlin 
W.Passauerstrasse 22. III. Budapest, 1911. febr. 14. 

Igen tisztelt Doktor Ur! 
Bocsánatot kérek a hosszú hallgatásért, de nagyon soká 

voltam a Tátrában és mióta itt vagyok, persze sok a dolog. 
Most meg influenzában fekszem négy nap óta. De nem is volt 
miről írni. Mert arról az incidensről4 8 őszintén mondom se 
írni, se gondolkodni nem szeretek. Ezt így gondolom végleg 
elintézettnek. 

Nagyon kíváncsi vagyok előadására, de bajok vannak, Bod-
rogival49 került össze, az meg tagja a Sh.-bizottságnak, úgy 
hogy az elsőség őt illeti. Azért megpróbálom. De egy óráig 
semmikép nem tarthat az előadás, azt a közönség nem várja ki. 
Ugy rendezkedünk be az idén, hogy mind a három produkció 
kb. 2 óra legyen a maximum. Kezdünk 1/2 11, végzünk 1/2 1 
előtt! Első előadás 45-50 perc, a színész felolvasása 20-25 

4 " Alexander itt újra A Szellem szerkesztése körüli huzavonára utal. 
4"Bodrogi Lajos, a Sh.-bizottságnak külső tagja volt, számos 

tanulmánya jelent meg a Sh.-Tárban. 

16 I roda lomtör ténet 
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perc, 3. előadás 30—40 perc. Jobb ha a teljes kifejtést az írásra 
bízza. Az előadást50 mindenkép meg kell rövidítenie. Mihelyt 
kijárhatok, próbálom úgy rendezni a dolgot, hogy ön legyen 
az első. Esetleg Bodrogiét áttesszük. 

A pénz dolgokat azt hiszem sikerült jól rendezni. Vargha 
Gyulával úgy állapodtunk meg, hogy 50 K. lesz egy ív. A 
küldött pénz csak foglaló. De ez még nem végleges így. 

így beszéltem meg én Varghával. 

Szíves tisztelettel 
Alexander B. 

(boríték nélkül) Budapest, 1911. május 4. 

Kedves Barátom! Rossz hírrel kell jönnöm: megbuktunk a 
személyes szavazásnál,51 25 szav. 13 ellen, 1 üres. Hogyan 
történhetett ez? Felszólalt Petz Gedeon, a tárgybeosztás, ill. 

5 0 Vö. Sh.-Tár. 1911 (IV. köt.) 76., ahol a Hivatalos Közlemények 
című részben ez áll: „A. B. . . bejelenti, hogy azok a felolvasások, 
melyekből a matinék tárgysora össze volna állítható, a következők: 
Hevesi Sándor:/! középkori színpad; Bodrogi Lajos: Л fehér és a piros 
rózsa harca; Fináczy Emő: Sh. és az iskola; Angyal Dávid: Sh. 
szonettjei; Lukács György: Sh. utolsó drámáinak stílusa; Szemere Samu: 
Sh. és Giordano Bruno . . . Az elnökséget felhatalmazzák, hogy ezekből 
a végleges műsort állítsa össze." 

! 1 A habilitáció menete a következőképpen zajlott le. Először 
megejtették a személyes szavazást, amikor is tisztázták, hogy rendben 
van-e a jelölt magyar állampolgársága és kérelme megfelel-e. a formai 
követelményeknek. A szavazás titkos volt. Ha a bizottság meg akarta 
akadályozni, hogy valaki habilitáljon, akkor már a személyes 
szavazásnál rostálták ki. A habilitációs bizottság elnöke ez idő tájt Petz 
Gedeon volt. Egy pillantással állítólag értésére adta a többieknek, ha a 
jelölt továbbengedése nem volt kívánatos. „A nem kívánatosság" egyik 
kritériuma a jelölt zsidó vallása volt. Ezért nem kapta meg pl. a 
szükséges számú szavazatot Balassa József nyelvész és Radó Antal 
műfordító, irodalomtörténész, de sokan mások sem. Csupán Fejér 
Lipóttal, a neves matematikussal tett kivételt Petz. (Dr.Szemere Samu 
professzor szíves közlése.) 
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meghatározás ellen. Az irodalomesztétikát igen határozatlan, 
teljesen szokatlan elnevezésnek tartotta és kérdezte, mit fog 
tulajdonképpen előadni, irodalmat-e és miféle irodalmat? 
Németet, franciát, angolt? Ugy látszik a Kar preparálva volt, 
mert ez nagyon tetszett. Különben is a Kar mindenféle szava-
zások és viták következtében meglehetősen ideges és izgatott 
volt. Beöthy nyomban felkelt és nyomban védelmezte önt és 
magát, mondván, hogy a kifejezés nem szokatlan és a tárgy-
meghatározás teljesen jogosult. Azután Medveczky is felszó-
lalt52, nem ugyan ön ellen, de hangoztatni, hogy ilyen esetben 
a Karnak külön kell határoznia, megengedi-e a filoz.doktorátus 
két éves volta után a magántanárságot. Ebből nem lett volna 
baj, de Petz már előbb említette, hogy ön jogot végzett, ami 
azt a nézetet keltette, hogy nem igazi szakember. Ez ellen is 
megvédelmezte Beöthy. Azután jött a szavazás, amely után 
Petz engem felkeresett és mondta, hogy mondjam meg önnek, 
neki semmi kifogása ön ellen, csak nagyon korainak tartja a 
dolgot, azért szólalt fel. A könyve53 keserítette ügy el, azt 
mondta, érthetetlen. Elmentem édesatyjához és értesítettem. 
Magán kívül volt. Hogy mennyire restelli ő a dolgot, mert ő 
vitte önt bele ebbe a dologba, azt mondta. Azt is, hogy ör 
nem fog másodszor jelentkezni. Ezt igen nagyon sajnálnán. 
Nézetem szerint, ép ellenkezőleg pont két év múlva (a szabály-
zat értelmében) jelentkeznie kell, mert akkor hitem szerirf 
nagyon simán fog menni a dolog. Most úgy is várni kellett 
volna 1-1/2 2 évig, amíg a dolgot elintézik, de ekkor a Kar 
gyorsan fog dolgozni, érezvén, hogy nagy igazságtalanságot 
követett el. Maga Petz is sajnálja a dolgot, mint szavaiból 
kivettem. A Kar pedig a nagy fiatalságát enyhítő körülmény-

5 2 Medveczky Frigyes a századforduló idején volt a budapesti 
egyetem egyik filozófia tanszékének kantiánus beállítottságú vezetője. 

s 3A modern dráma 'fejlődésének történetére céloz Alexander, 
amelynek alapján Lukács a habilitációért folyamodott. 

16* 
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nek vette a maga határozata védelmére. Szóval a dolog éppen-
séggel nem tragikusan fogandó fel. Azt hiszem, hogy ha édes 
atyjának ügy ír, hogy ő lássa, hogy ön nem nagyon bánja a 
dolgot, ő is könnyen fog vigasztalódni. Fehér Lipót54 annak 
idején épígy jár, ha vissza nem vonja a folyamodványát, ma 
pedig majdnem egyhangúlag rendes tanárnak hívta meg a Kar. 
Én is nagyon kérem, ne vegye szívére a dolgot, ne keseredjék 
el, ma még senki nem ismerte a Karban, két év múlva a dolog 
máskép lesz. 

Vasárnap itt volt édes atyja is és akkor azt mondtam neki, 
nem valószínű, hogy baj lesz, de nem lehetetlen. Petznek, úgy 
látszik igen nagy befolyása van a Karra. Meg akartuk kerülni, 
de kitűnt, hogy ő ezt nem engedi meg. Azzal döntötte el a Kar 
akaratnyilvánítását, hogy azt mondotta, ez nem határozott 
szak.5 5 

Csak sebtiben írom ezeket a sorokat, a többiről a következő 
alkalommal. Kérem mondja meg Fülepnek, hogy az indexét 
rendbe hoztam, a dékán aláírta. A questura egyeztette. Az 
abszolutórium kiadásához azonban születési bizonyítvány, 
érettségi bizonyítvány és néhány korona pénz kell; a pénzt elő 
tudjuk teremteni, de az éretts. és szül.biz. a legjobb akarattal 
sem. Hogy küldje el mentül előbb. Nem jön-e most ide a 
doktorátus elintézése végett? 

A könyv megjelenéséről nem tudok semmit. 
A Szellemről a jövő héten akarok írni. Most nagyon elfoglal-

nak Sh.előadások a N.Színházban5 6 , holnap tartom a második 
conference-ot. Az előadásoknak hallatlan, páratlan sikerük 
van, minden előadásra zsúfolt ház. A kivételek maximuma. Ha 

• 
5 4 Fejér Lipótról a már említett világhírű matematikusról van szó. 
5 sT.i . az irodalomesztétika. 
5 6 A Nemzeti Színházban 1911 tavaszán rendezett Sh.-ciklus al-

kalmával Alexander tartotta a bevezető' előadásokat, amelyeknek 
óriási sikerük volt. Alexander előadásairól a Sh.-Tár I.-XII. kötetei is 
tanúskodnak. 
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olyan művésziek volnának az előadások! Hamletet holnap Sh. 
színpadon játszuk. 

A Sh.tárban megjelent a cikke57 14.1ap. 
Szíves üdvözlettel Önnek és Fülepnek 

igaz hívük 
Alexander 

A borítékon, 
Nagyságos Dr.Lukács György Urnák 
méltóságos Lukács József Urnák, 
a M. Ált. Hitelbank 
igazgatójának levelével 
Budapest, VII. Városligeti fasor 15. Kursaal Scheveningen 

(Holland) 14. Van Stolkwes 
den 18.aug. 1911. 

Kedves Doktor Ur! 
Nagyon örültem a külön lenyomatnak58 és nagyon köszö-

nöm. A magyart nem olvastam, nem tudom a német teljesen 
azonos vele, de annyit mondhatok a német gyönyörűen van 
írva és más különben is nagyon érdekes. Érdekes, de ki nem 
elégítő, már azért sem, mert töredék, mert valamely nagyobb 
egészből ki van szakítva, mely nélkül teljesen meg nem érthető. 
Az előadás módja is nehézzé teszi a dolgozat megértését. Ez 
nem fejtegetés, hanem majdnem kinyilatkoztatás, melynek bi-
zonyos ihlet meleg színt ad, de melynek rajzát ugyanaz az ihlet 
határozatlanná teszi. Érdemileg az a megjegyzésem van, hogy 
az egész fejtegetésében nem bírom fölismerni azt, mit mi 
többiek tragédiának nevezünk. Valahogy és valamikép atragé-

5 7 V ö . Lukács Gy.: Sh. és a modern drámával Sh.-Tár. 1911 
(IV. köt.) 119-132 . 

5 "A Methaphysik der Tragödie című munka külön lenyomatáról van 
szó, amely eló'ször a német Logos 1 9 1 1 - 1 2 . évi számában jelent meg, 
majd rövidesen magyarul is A Szellemben. 
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dia az ember lényegének megnyilatkozása (Immer offenbarer 
werden des wahren Seins des immanenten Gottes, das Volkom-
men sein ist das Dasein des Menschen der Tragödie, das reine 
Erlebniss der Selbstheit, die Form der Höhepunkte des Das-
eins, das Realwerden der Konkreten Wesenheit der Menschen, 
die Sehnsucht der Menschen nach seiner Selbstheit59) ami 
összefüggésbe hozható azzal a régi meggyőződéssel, hogy csak 
a nagyságot érheti tragikus sors, sőt az ön formulája sokkal 
gazdagabb, megfelelőbb. De még sem az. Mert oly genus foga-
lommal dolgozik, melynek bizonyára több faja van. Mi külön-
bözteti meg a tragédiát a többiektől, ön maga érzi, hogy pl. 
okáért olyan közel vitte a tragédiát a misztikus extázishoz, 
melyhez már azért sem lehet köze, mert az extázis formátlan 
kitörése a tudatnak, míg a tragédia forma, öntudatos szó és 
cselekvés, ön maga iparkodik ugyan a tragédiába belevinni a 
küzdelem momentumát, de ezt kívülről beleviszi, nem belülről 
kifejleszti. Az ön fejtegetései azt a hatást teszik rám, hogy ön 
úgy tesz, mintha könyv (a tapasztalat könyve) nélkül tudja e 
tragédiát, de titokban mindig belenéz a könyvbe, és igen jó 
szemével így tud eligazodni. Ahogy pedig az empirikus dolgo-
kat metafizikailag le akaija származtatni, pl. idő és tér egysége, 
az végtelen kínlódásnak tetszik nekem. Ugy látszik, csak misz-
tikus tragédiákra gondol, talán a Gawán-félékre,6 0 melyek 
szerintem az irodalom hallatlan eltévelyedései közé tartoznak. 
Othelló bizonyára nem tragédia, mert Othelló csak nem lénye 
fölmagasztosultságában öli meg Desdemonát. Vagy az volna a 
tragikum, amikor magára eszmél? Ez a szónak teljesen új és 
önkényes használata volna. Lear meg éppenséggel nem tragi-

5'Magyarul: Egyre nyilvánvalóbbá lesz az immanens Isten igazi 
létezése, hogy a tökéletes levés a tragédia emberének létezése, az 
önnönvalóság tiszta élménye, a létezés csúcspontjának formája, az 
ember konkré.t lényegének valóság-léte, a vágy az ember önnönvalósága 
után. 

6 0 Alexander valószínűleg a Sir Gawain és a zöld lovag c. 14. századi 
angol verses regényre utal. 
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kus, mert hiszen annyira találja meg maga magát, hogy meg-
őrül. Azt se tudjuk, miért kell a tragikus hősnek elbuknia. Erre 
való ugyan a határ fogalma, de mily határozatlan jelentésű ez a 
fogalom önnél! Jelenti a véges korlátját (sie ist, weil sie be-
grenzt ist), jelenti a küzdelem okozóját (idézet Paul Ernstől) és 
jelenti a halált. De hiszen ez nem egyazon dolog! Nagyon 
könnyen meglehet azonban, hogy teljesen félreértettem önt, 
aminek azonban nem vagyok oka, legalább nem kizárólagos 
oka, mert az ö n előadása maga a misztikus kinyilatkoztató 
intuicionálás. Nem vonom kétségbe ehhez való jogát, de szigo-
rú gondolatfejlesztésnek, megállapításnak, vagy meg kell előz-
nie, vagy követnie ezt az előadást. 

így amint most látom az ön gondolatát, nem ismerek benne 
a tragédiára. Nem bírom alkalmazni Learre, Othellóra, Mach-
bethre, Hamletre, Caesarra, Rómeóra, Richardra, Prometheus-
ra, Oedipusra, Antigonéra, Julius Apostatára. Igazán csak a 
spanyol auktorok maradnak, talán az Élet álom, ámbár ez sem 
bizonyos. A filozófiában oly nehéz végletet írni. Itt igazán 
igaz: Alles oder nichts. 

Hol van Fülep? Nekem írt Erdélyből, hogy nem tart ki 
tovább és Firenzébe megy vissza. írtam neki Firenzébe, de 
feleletet nem kaptam. 

Én bizony nem igen tudtam e nyáron dolgozni. Most sem 
igen merek hozzáfogni. Nagyon bánt egy barátom halála és 
sógorom nagy betegsége. Én bennem sincs még meg az az 
erőérzet, mely nélkül eddig nem tudtam dolgozni. 

Itt maradok 25-ig. Azután Tátraszéplakra megyek. 
Szíves üdvözleteinket kedves és tisztelt szüleinek, Lessne-

réknek,61 igaz híve 

Alexander Bernát 

6 1 Lessnerék — Lukács rokonai. Lessner Richárd Lukács húgának 
első férje volt. 
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A borítékon: 
Sign.Dr.Georg de Lukács 
Firenze 
54. Via dei Robbia 
Pensione Consigli Budapest 1911. dec. 11. 

Kedves Doktor ur! 
Nagyon örültem sorainak, legalább életjelt adott magáról. 

Az nap, mikor nálam volt, én még nem voltam Budapesten, 
csak éjjel érkeztem. Ha itt lettem volna, újra szóval is meg-
mondtam volna, ne telepítse ki magát hosszabb időre külföld-
re, térjen mihelyt lehet és szükséges — vissza és habilitálja 
magát magyar egyetemen.62 Az a baleset (akkor) még ma is 
érthetetlen előttem, és különböző tényezők és körülmények 
eredménye. Nem jellemző-e pl. hogy azóta valaki - hasonló 
tárgyhoz az ülésben hozzá szólván — azt mondotta, hogy az 
ön esetében se engedtük el a 3 éves időközt a doktorátus63 és 
a magántanárság közt. 

Tehát az ő emlékezetében úgy él az ügy, hogy ön három évi 
időköz hiánya miatt bukott el. Nyilván ezért szavazott nem-
mel. Egy másik nekem mondta, hogy ő Petz-cel szavazott és 
midőn neki megmagyaráztam a tényállást, igen restelte a dol-
got. Szóval ezt az ügyet még egyszer meg kell próbálni. Bizto-
san hiszem, hogy a dolog egészen simán megy majd, önre nézve 
is jó volna, ha a tanítás szükségleteiből ösztönzéseket merítene. 
Igen sajnálom, hogy ezekben a fontos dolgokban nem értünk 
egyet. Cikkének magyar fordítása itt nagy megütközést kel-
tett.6 4 Én nem olvastam magyarban, csak miután már németül 

6 2 Lukács ekkor már foglalkozik azzal a gondolattal, hogy 
Heidelbergbe költözik és ott kísérli meg a habilitációt. 

6 3 Lukács 1909 októberében szerezte meg a bölcsészdoktori 
diplomát. A szabályok értelmében csak 3 év múlva folyamodhatott 
volna a habilitációért. 

6 4A tragédia metafizikája - Balázs Béla fordításában - A Szellem 
első (1911. márc.) számában jelent meg. 
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is elolvastam. Bizony a magyar szöveg nem valami kedves. 
Hangzatos, de nem értelmes. Tegnap előtt Hevesi azt mondta 
nekem, hogy Balázs Béla fordította. Nem dicsérem érte. 

(A . . ,6 5 Balázs. Szereztem neki valamit, meg is írtam neki. 
Heteken át nem felelt. Azután felelt, hogy lakást változtatott 
és nem írta meg új lakását? ) Fülep azt írta nekem, hogy egy 
időre elhagyja Firenzét, hogy még nyugodtabban dolgozhas-
son, de azóta nem kaptam tőle hírt. Csak nem beteg? 

Nagyon örülök, hogy logikával foglalkozik és érdeklődéssel 
várom megjelenését. Mikor jő a Szellem II. füzet? 

Könyvéről nem tudok semmit. Azt hallom, hogy ki van 
nyomtatva,66 legalább azt mondta nekem Vargha Gyula. A 
Franklinnál már rég nem voltam. Azt hiszem most egyszerre 
küldik szét a többi kötetekkel. 

Szíves üdvözlettel 
igaz híve 

Alexander Bernát 

Ha a cím rosszul van írva, magára vessen. Mondja kérem, igazán 
oly rossz az írásom mint az öné? 

Levelezőlapon: 
Dr.G.de Lukács 
54. Via dei Robbia 
Firenze 
Pensione Consigli 
Olaszország (Italia) Tátraszéplak 1911. dec. 31. 

Kedves Doktor Ur! Balázs B. dolgát iparkodtam rendbehoz-
ni, mert baj van, t.i. meghalt Weinmann F., a hitközség elnöke, 

6 5 Olvashatatlan szó. 
6 6A modern dráma fejlődésének története, néhány fejezet 

átdolgozása után, 191 l-ben jelent meg a Franklinnál. 
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ki nekem azt a 300 megígérte. Remélem, hogy azért mégis 
végre fogják hajtani az akkor sokak előtt tett ígéretét. Mi lesz a 
darabjával nem tudom. Tóth Imre6 7 nem szereti és T.I. na-
gyon makacs. Mert Ignotus dolgozik (állítólag) ebben az ügy-
ben. Én Hevesinek szóltam és H. kedvezően gondolkodik erről 
az ügyről. Amit magáról ír, az teljesen kielégített engem, pour 
le moment, mert nem köti le a maga jövőjét. A holnap gondjait 
csak holnap intézhetjük el igazán. A Szellem 2. füzete túlságo-
san késik. Miért? Fülep csak újévi üdvözletet küldött, de 
remélem, nemsokára Bpesten lesz. Hiszen mostanra tűzte ki a 
doktorátus idejét. A XX. sz.68 kritikáját nem olvastam, de 
majd fölkutatom. Szégyenemre mondom, hogy magyar kor-
társaim írásairól nagyon keveset olvasok. Néha elkezdek egyet 
mást olvasni, de különböző érzések között, melyek sorában az 
undor is előfordul, abba hagyom. 

Szívélyesen üdvözli 
AB 

A borítékon. 
Herrn Dr.Georg von Lukács 
Heidelberg 
Helmholzstrasse 1. Budapest, 1912.jún. 24. 

Kedves Doktor Ur! 
Annyira el voltam az utolsó két hétben foglalva, hogy még 

levelezésre sem értem rá, illetőleg mindenre inkább mint erre. 
Most végre megszabadultam, ill. mielőtt a szomszéd szobában 
vacsorálunk, én szabad vagyok míg a sor reám kerül. 

6 7 A Nemzeti Színház akkori igazgatója. 
4 8 X X sz.=Huszadik Század. Alexander - minden valószínűség szerint 

- Ritoók Emma és Kutasi Elemér recenzióira utal, amelyekben 
méltatták Lukács: A lélek és a formák. Kísérletek c. kötetét. Vö. 
Huszadik Század 1911. április. 5 0 2 - 5 0 7 . 
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De nem is volt írni valóm. Könyvét még csak átlapoztam6 9 , 
de nem olvashattam rendszeresen. Magammal viszem és írok 
róla. Itt Budapesten filológiai körökben nagyon neki mentek, 
az Irodalom című lapba egy r.jelű úr 7 0 és a Philológiai Köz-
lönyben Vértessy Jenő 7 1 , Én majd reflektálok ezekre a bírála-
tokra és a bennük megütött hangra. 

Petz Gedeonnal beszéltem, nem most, hanem már hetek 
előtt. Még nem tudtam megszelídíteni, de szelídebbé tettem. 
Igen óvatosan kell eljárnom, de azt hiszem célt érek. Minthogy 
önnek sem oly sürgős a dolog, váljunk még néhány hónapig, 
ill. most már kell várnunk, mert októberig nem is lesz ülés. De 
a novemberiben talán sikerül a személyes szavazáson túl esni. 
Zalai Béla is megbukott a személyes szavazásnál. Én referál-
tam, és elfelejtettem hangsúlyozni, hogy született református. 
Ugyanezen az ülésen megbukott a személyes szavazásnál egy 
geol6gus (Vadász), aki valóban zsidó. A kar minden felekezeti 
ügyben72 a végsőkig ideges. Bármily furcsának tetszik, ezt a 
mathematika tette. Fehér Lipót kinevezése azt a hatást tette, 
így a zsidók most már végleg birtokukba veszik az egyetemet. 
Kolozsvárt is két zsidó mathematikust neveztek ki egyszerre. 

" L u k á c s Gy.: A modern dráma fejlődésének története / - / / . Bp. 
1911. 

7 0 A recenzens alaposan elmarasztalta a szerzó't, az egész müvet 
elhibázottnak tartotta, amelyből teljesen hiányzik a belső összefüggés. 
Szókincsét szegényesnek tartja, nyelvezetét magyartalannak. Lásd. -г.: 
L. Gy. A modern dráma fejlődésének története. A Kisfaludy Társaság 
Lukács Krisztina díjával jutalmazott pályamű. - Irodalomtörténet. 
1912. 1 - 2 f. 2 5 6 - 2 6 2 . (Az -r . je lű álnév mögött valószínűleg Pintér 
lenő rejtőzik.) 

7 1 Vértesy Jenőről van szó, aki hasonló hangnemben írt az Egyetemes 
Philológiai Közlöny 1912. májusi számában. 4 6 3 - 4 6 9 . 

7 2 Alexander egy alkalommal beszélgetett Lukács apjával a sikertelen 
habilitációról. Amikor megjegyezte, hogy a személyes szavazásnál a 
jelölt zsidó vallása súlyosabban esik latba, mint tudása, Lukács József 
így reflektált: „De hiszen a Gyuri már nem is zsidó!" (Dr. Szemere 
Samu professzor szíves közlése.) 
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Nagyon köszönöm a tanulmányairól szóló híreket. Egy fia-
tal hallgatóm is ott van Heidelbergben, Fogarasi A.7 3 aki 
Windelbandnak nagy híve és Laskot imádja. 

Azt bizonyára tudja, hogy Fülep itt volt, doktorátust tett 
(summa c. 1.) és újra elutazott. 

Én holnapután utazom, egyenesen Bozenba,74 onnét az-
után valamely magas helyre, talán Oberbozenba. Majd meg-
írom a címemet. Addig a pesti címem elegendő, utánam külde-
nek mindent. 

(Vedres75 is itt járt!) 
Szeptemberben valószínűleg Levantóba76 megyek, Fülep 

ajánlatára. 

Vagyok igaz híve 
Alexander Bernát 

A borítékon: 
Herrn Dr.Georg von Lukács 
Heidelberg 
Uferstrasse 8 a Tátraszéplak 1913. jan. 25. 

Kedves Doktor Ur! 
Ide menekültem, hogy a budapesti élet ostobaságait kipi-

henhessem. Ez valóban sikerült is, csak kár hogy már két nap 
múlva haza kell mennem abba a légkörbe, amely az embert 
sokszor undorral tölti el. így pl. úgy látszik nem sikerült 
Fülepnek megszerezni a városi ösztöndíjat, úgy hogy a szegény 
azt hiszem most már nagy bajban van, pedig nem akar haza-
jönni. Most Rómában él és ott is akar maradni. Csodálom, 
hogy ön nem egyenesen értesül az ő terveiről és 

7 3 Fogarasi Béláról van szó. 
7 4 Bozen-Bolzano, észak-olasz turista központ német neve. 
7 5 Vedres Márk szobrászművész. 
7 6Levantó az olasz Riviera kedvelt üdülőhelye, nem messze 

Rapallotól. 
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hollétéről. A F.I.T.7 7 számára egy kötetet akar írni s miszti-
kusokról. Dante dolgozatában is néhány szép és eredeti feje-
zet van.78 

Megírtam-e már, hogy Ritoók Emma megpróbálkozik a K.d. 
Urtheilskraft-al? 7 9 Azt hiszem megírtam. Rövid történeti be-
vezetést én írok majd hozzá. 

Roppant érdekes esztétikai könyvének tervrajza.80 Néme-
tül, vagy magyarul írja: Ugy látszik németül. 

Itt üdülésül foglalkoztam Rodinnal, elolvastam Gsell . . .8 1 

könyveit, melyekben sok nyilatkozata van a művészetről és a 
szobrászatról. Bámulatosan mélyen behatolt a középkori építé-
szet és szobrászat lelkébe. 

Az ön dráma könyvére82 még rá fogok térni, ez most 
egyike a legsürgősebb adósságaimnak. De annyi van! Az bizony 
szép könyv, még ha ön meghaladottnak gondolja is. Csak ön 
haladt tovább, de könyve nem ment vissza. Jó könyvek egyál-
talán meghaladhatatlanok. 

Feieky Géza most kiadta . . .8 3 , sat. Nem olvastam még. 
Meddig marad H.ban? 

7 7F.I .T.2 Filozófiai írók Tára. 
7 8 Lásd. Fülep Lajos:/! művészet forradalmától a nagy forradalomig. 

Magvető Könyvkiadó, 1974. II. 2 1 1 - 3 1 2 . A kötet szerkesztője utal 
arra, hogy Fülep olasz irodalmi tanulmányai - többek között a Dante is 
- a tízes évek elején készültek a Műveltség Könyvtára - Világirodalom 
című kötet számára, amelynek szerkesztője Alexander volt. A 
tanulmány valószínűleg a világháború okozta nehézségek miatt már nem 
jelent meg, később azonban egy részletét a Nyugat közölte. 

7 9 Kant az ft élőerő kritikája című művéről van szó. 
8 "A Heidelbergi Esztétika vázlatára utal Alexander. 
8 1 Lásd. A. Rodin beszélgetései a művészetről Összegyűjtötte Paul 

Gsell. Bp. 1914. 
a 2A modern dráma fejlődésének történetéről van szó, amelyet 

Lukács 1906-1907 között írt és a következő években átdolgozott. 
8 3 Lásd Feieky Géza: Könyvek, képek, évek. Találkozás a 

művészettel. Bp. 1912. с. könyvéről lehet szó, a szövegrész azonban 
olvashatatlan. 
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Az eszi. Proleg. könyvben akaija kiadni, vagy előbb cikkek-
ben 8 4 . ízelítőül az elegét valahol közölhetné, talán Dessoire85 

folyóiratában? 
Mit csináljunk akkor a habilitációval? 

Szíves üdvözlettel 
igaz híve 

Alexander Bernát 

Bevezette, szerkesztette és a jegyzeteket készítette: 
GÁBOR ÉVA 

ISMERETLEN RADNÓTI-MŰFORDÍTÁSOK 

A negyvenes évek elején - a fordítások aranykorában — a Frank-
lin-Társulat számára lefordítottam Charles Morgan Sparkenbroke című 
regényét; magyarul A láng címen jelent meg. (Sajnos, a magyar kiadók 
akkoriban nem sokat törődtek a bibliográfia követelményeivel s a 
kezemben levő fordítás nem visel évszámot. Remélem, azóta jobb be-
látásra tértek.) 

A regény hőse egy költő, s az író többhelyütt „idéz" verseiből. Én 
megállapodtam Péter Andrással, hogy e töredék-költemények mű-
fordítását Radnóti Miklós végezze. 

Az akkor érvényben levő zsidótörvények folytán Péter András 
nem volt hajlandó Radnóti nevét a kiadványon jelezni, Miklós heves 
tiltakozása ellenére sem. így a fordítás csupán az én írói nevem alatt je-
lent meg. 

Itt közlöm a regény vers-betéteit angol eredetijében, Radnóti 
Miklós műfordításaival párhuzamosan. 

8 4 eszt . Proleg.=esztétika Prolegomena. A Lukács-hagyatékban meg-
talált tervezetről lehet szó, amely eredetileg Das Formproblem in 
der Aesthetik. Historisch-kritische Prolegomena zu einer Philosophie 
der Formen címet viseli. Vö. G. Lukács: Heidelberger Aesthetik 
1916-18. Luchterhand, 1974. G. Márkus' Nachwort. 272. 

8SMax Dessoir Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwis-
senschaft című folyóiratra gondol Alexander. (1916-ban itt jelent meg 
Lukács Die Theorie des Romans című tanulmánya.) 


