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1Ferenczi László:
A remény zuhatagja.

Kozmosz Könyvek,
Budapest, 1988.

Sándor István
Sándor István (1750-1815) előbb a piaristák, majd a jezsuiták tanít
ványa volt az első magyar bibliofil és a magyar ortográfia úttörője.

Bródy Sándor és Németh László korai előfutáraként Sokféle címen,
egyszemélyes folyóiratot adott ki. Az első kötet (vagy ahogy ő írja
az "első darab") előszavában magyarázza a cimet. Azért nem ne
vezi Holminak művét, mert ezt a címet egy magyar író már lefog
lalta. (Bessenyei Györgyre utal, anélkül, hogy megnevezné.) A fo
lyóirat enciklopédikus igényű. Sándor a legkülönbözőbb dolgokról
beszél: történelemről és vallásról, néprajzról és nyelvészetről, régi
magyar írókról és könyvekről, a könyvkiadás aktuális feladatairól,
a technika fejlődéséről és demográfiai problémákról. Néhány köte
tében elbeszéléseket, verseket és fordításokat is közöl. Francia pél
dára hivatkozva megjegyzi, hogy ha saját nemzetünk írói tól köl
csönzünk, az lopás, ha külföldiektől,az "hódítás". Sándor nemcsak
elvileg, hanem idegrendszerében is, apró stiláris villanásaiban is
feltétlenül toleráns. Kiváltképpen látszik ez, amikor a különböző

vallásokat és vallásalapítókat áttekinti. Sándor nemcsak Mózesről

beszél tárgyilagosan (ez teológiai szempontból természetes és Kon
fuciusról ez a felvilágosodás, elsősorban Voltaire, de mindent és
mindenkit megelőzően a jezsuiták öröksége), hanem Lutherről,

Husz Jánosról, sőt Sabbatai Ceviről is. Tagadja, hogy Luther "any
jának a megtestesült ördöggel való barátkozásából született", és fel
menti a részegeskedés vádja alól is. "Hogy Luther a reformálásban
szerencsésebb vala, mintsem Wycliff vagy Husz vagy más akárme
lyik, ennek a valóságos oka csupán az akkori időnek környül-állá
sai valának". Elismeréssel szól Voltaire-ről is. "Az ő Henriás költe
ménye valóságos remek munka. A keresztényi türelmet a római
vallásúaknál ő elsőként hirdette, s talpra állította." Ugyancsak az
első kötetben, 1791-ben, áttekinti a zsidók helyzetét a világ külön
böző országaiban Perzsiától Amszterdamig. Konklúzióként el
mondja, hogy ha újra összegyűlnének, akkor újra nagy nemzetet
alkotnának.

Sándor István komoly figyelmet szentel a technika fejlődésének

is. Nagy jövőt jósol a kezdődő léghajózásnak. Cúnyosan szól
azokról, akik valamilyen új gyógyszert vagy találmányt Isten mű

ve kor1átozásának látják. Megemlíti, hogy a 18. század elején a
himlőoltás t az ördög művének tartották, és hogy bizonyos elfo
gult katolikus korökben a villámhárítót is "eretneki rúdnak" ne
vezték.

A fentiekben árnyalatnyi módosítással idéztem, amit Sándor
Istvánról 1988-ban megjelent A remény zuhatagja című könyvem A
történelmi téma című fejezetében írtam. I Akkortájt reméltem, hogy
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A magyar
tudománytörténet és

irodalom elfelejtett
nagy alakja

2papp Júlia:

Képzőművészeti

gondolkodás és a
"művészettörténeti

gondolkodás" kezdetei
Sándor István irásaiban.

Magyar Könyvszemle,
1989.

3Sándor István:
Egy külföldön utazó

magyamak jó
barátjához küldetett

levelei. Szépirodalmi
Könyvkiadó,

Budapest, 1990.

Sándor István utazásai
és útilevelei

egyszer lesz időm és alkalmam részletesebben és ámyaltabban
szólni róla. Két azóta megjelent kitűnő tanulmány is igazolta,
hogy a lukai nagybirtokos és az 1780-es évek közepétől jobbára
Bécsben élő Sándor István a magyar kultúra elfelejtett nagy alko
tói közé tartozik.

Papp Júlia a Képz6míívészeti gondolkodás és a .rnűoészettörténeti

gondolkodás" kezdetei Sándor István írásaiban című igen gondosan
dokumentált és meggyőző tanulmányában/ bizonyítja, hogy a
magyar művészettörténet és kritika úttörője Sándor István volt.
Szemléletét Winkelmann határozta meg, akinek első magyar is
merője és ismertetője volt. Sándor mind útileveleiben, mind a
Sokféleben gyakorta beszélt műalkotásokról, művészekről, múzeu
mokról, templomokról. A Sokféleben a szobrászat történetéről váz
latos beszámolót is ad Winkelmann, egy német művészeti lexikon
és saját tapasztalatai alapján. A művészeteimélet fogalomrendsze
rét Sándor kezdi nálunk meghonosítani, tudatosítja Papp Júlia.
Éder Zoltán 1990-ben fontos előszóval és gondos jegyzetekkel ellát
va két évszázad után először újra kiadta Sándor István Egy külföl
dön utazó magyarnak jó barátjához küldetett levelei című művét.I mely
eredetileg 1793-ban jelent meg Győrött Streibig József betűivel. A
Sokféle első két darabja ugyan már két évvel korábban megjelent,
de addigra az útilevelek lényegében elkészültek. Sándor négy uta
zásáról számol be: Itáliában 1785-ben, Németországban, Belgium
ban, Angliában és Franciaországban 1786-ban, Prágában, Drezdá
ban, Berlinben és Brünnben 1787-ben és végül Svájcban 1791-ben
járt. A Sokféle első darabjaiban gyakran utal olyan útiélményeire,
amelyek a levelekből kimaradtak.

Sándor nemcsak a magyar tudománytörténet jelentős alakja
volt mint bibliográfus (ezt mindig is hangsúlyozták), mint művé
szeti gondolkodó (erre Papp Júlia figyelmeztetett), hanem első

rangú író is. Éder Zoltán sejtetni engedi, miért hullott ki a köztu
datból: első fordítását Bessenyei bírálta kíméletlenül, és útileveleit
Kazinczy figyelemre sem méltatta. Valószínűleg Révai Miklós is
inkább csak gazdag műpártolónak tekintette, aki őt nem egyszer
anyagilag támogatta.

Holott az Egy külföldön utazó magyarnak jó barátjához kiúdeteit le
velei kivételes mű, és a Sokféléből készített jó válogatás is meg
győzhetne az író erényeiről, akit korábban a magyar szabadvers
egyik lehetséges előfutárának tartottam. A túlzás minden kocká
zatát vállalva állíthatom, hogy ha útileveleit nem magyarul, ha
nem németül vagy franciául írja, széltiben-hosszában idéznék
mint az ancien régime egyik legutolsó leírását. A 17-18. század
ban divatosak voltak a nagy utazások, de Sándor nem Londonból
vagy Párizsból indult el, hanem Bécsből, az akkori magyar kultú
ra egyik központjából. Azt mondhatni, hogy fordított irányban
tette meg az utat, és az akkori utazások egyik végpontját, Velen
cét is meglátogatta. Első életrajzírója, Szinnyei József biztosra ve-
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szi, hogy már nyitrai piarista diákként jól megtanult latinul. A
Sokfé/eben Sándor megjegyzi, hogy külföldön általában megértik a
latin szót, de nem szívesen válaszolnak latinul. Évtizedeken ke
resztül jobbára Bécsben élt, és olvasmányai bizonyítják, hogy ki
tűnően tudhatott németül és valószínűleg franciául is. Lukán tót
környezetben nőtt fel (édesapja harmadik felesége nem is tudott
magyarul), és aki tótul beszél - mint a Sokfé/eben többször is
hangsúlyozza, valamennyi szláv nyelvet megérti. Külföldőn nyel
vi problémái nem lehettek, többnyire kísérővel utazott, aki netán
a tolmács szerepet is betöltötte, de a kisérőről semmi konkré ta t
nem árul el. A Sokfé/eből kiderül, hogy ismert angol újságokat, de
nem tudni, hogy azok angol nyelvűek voltak-e. A Rómeó és Júlia
előadása magával ragadja (az első magyar, aki Shakespeare-drá
mát látott színpadon), és megjegyzi, hogy az angolok nemzeti
nagyságaikat nagy tisztelettel övezik.

" ... azoktól fogva, miolta ezen utamat tettem, a levelekben fog
lalt dolgok közül némelyek megváltoztak, nem tagadhatni: úgy
mint a párizsi Basztily, melynek a nyoma sem látszik többé, s
több egyebek. Én mindazonáltal azokat mind úgy hagytam, mely
nek a nyoma sem látszik többé, s több egyebek." Valóban nem
változtatott szövegén? Ellenőrizhetetlenállítás. A Bastille-re a Sok
fé/ében is visszatér. 1793-ban, amikor a levelek megjelentek, már
egy éve dúltak azok a nagy európai háborúk, amelyek egészen
1815-ig tartottak.

Sándor a kivételes béke néhány évében utazott Európában, ll.
József uralkodása második felében és ll. Lipót uralkodása első

évében. Svájci útja már a francia forradalom kitörése, de még a
nagy háborúk kirobbanása előtt volt. Mindenütt, különösen Prá
gában és Drezdában beszél az ostromok, megszállások pusztításá
ról, de a jó megfigyelő nem mulasztja el megjegyezni, hogy Os
tende kereskedelmét visszavetette az amerikai háború befejezése.
Belgiumban, amely akkor még a Habsburg Birodalom része (ami
kor könyve megjelent, már nem volt az), leírja, hogy megerősö

dött velencei tapasztalata: a csatornák nagymértékben elősegítik a
kereskedelem fejlődését.

Elmaradt utazásai Ostendében arról beszél, hogy szeretne még Napkeletre eljutni
és megtekinteni a primitív népeket. A Sokfé/ében elmondja, hogy
szeretett volna a kalmükök földjére elutazni, de nem talált megfe
lelő társat, aki a fáradtságot és a megpróbáltatásokat vállalta vol
na, mert a keleti út sokkal kényelmetlenebb, mint a nyugati út. A
Sokfé/éből kiderül, hogy valósággal falta az útleírásokat, néprajzi
beszámolókat. A finnugor rokonság feltétlen híve, és külőnös sze
retettel olvas a rokon népek szokásairól.

A tervezett utazások elmaradtak, valószínűleg a háborúk miatt
is. 1792 után egy magyar főnemes a biztos visszatérés reményé
ben már aligha szállhatott hajóra a Távol-Kelet irányában, és az
oroszországi út sem volt veszélytelen. Velencében jó a közbizton-
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Utazási .módszere"

Angliában és
Franciaországban

ság, jegyzi fel, Párizsban is az, és szárnos más helyen. Az utak
biztonságosak, az ellátás jó, a háború pusztításait a legtöbb he
lyen kiheverték, a kereskedelem általában virágzik. Az árak tűr

hetőek. A folyamatos háborúk mindent megváltoztattak. l8üS-ben
már a bécsi drágaságról panaszkodik. Élete vége felé pedig egy
Kazinczyhoz írt levelében rendkívül óvatosan utal arra, hogy az
'lSl l-es devalváció súlyosan érintette. Berzsenyi nyíltabban közölte
Kazinczyval. hogy a devalváció élete egész plánumát tönkretette.

Utikönyveket, történelmi tanulmányokat olvasva utazik, és
ezek anyagát bőségesen felhasználja leveleiben, vallási és társadalmi
viszonyairól, a lakosság anyagi helyzetéről, épűleteiről. ternplo
mairól, műemlékeiről beszél. Olvas, de néz és lát is, mindig 
visszafogottan - személyes. Utazása nem személyhez kötött,
nem Voltaire-nél vagy Rousseau-nál akar tisztelegni, mint annyi
elődje (már mindketten meghaltak), és még a weimari kultusz
hely sem alakult ki (egyébként hallott Coethéről, és azt is tudja,
hogy szobrot készítettek róla). Sándor a legelegánsabb és a lega
lantasabb helyeken is megfordult, de valószínű, hogy leginkább
hivatalnokokkal (elsősorban vámosokkal), fogadósokkal és külön
féle kiszolgáló személyzettel érintkezett. Egy-két helyütt ugyan
megjegyzi, hogy voltak barátai, de ezeket nem nevezi néven és
beszélgetésüket sem örökíti meg. Szeméremből. tapintatból. óva
tosságból? - nem lehet tudni. Ahogy levelei előszavában is meg
írta, utazása óta megváltozott a világ. Nem véletlen, hogya Sok
jélében hivatkozik ll. Józsefre és különösen Nagy Frigyesre, akik
tolerálták. sőt éppenséggel elősegítették az ellenvéleményeket.
Sándor - többek közt - Voltaire posztumusz önéletrajzára hi
vatkozik. Nem tudhatta, hogya porosz uralkodó ügynökeivel ti
tokban felvásároltatta a mű fellelhető példányait az őt sértő ré
szek miatt. Abban nem tévedett, hogy Frigyes Voltaire-t valóban
az emberiség egyik legnagyobb szellemeként méltatta. Sándor
maga mindig tiltakozott az ellen, hogy Voltaire istentagadó lett
volna. Mint ahogya leghatározottabban elutasította azokat a né
zeteket is, amelyek szerint az Aufklárung (a derültség, ahogy ő

magyarította a ma felvilágosodásként használt szót) okozta volna
a francia forradalmat. A So~féle cikkének szellemét Berzsenyi is
métli majd meg rendkívül költői erővel a Vandál bölcsességben.

Sándor az ipari forradalom kezdetén érkezett Angliába. Egyet
len leírását idézem: "Minthogy itt a tüzeinivaló fa igen drága,
többnyire kőszenet égetnek, melynek a gőze a várost messzire el
dugja a szemek elől, a házakat feketiti. s azt egyórányi földre
megérezhetni; mindazonáltal inkább egészséges mégis, hogysem
ártalmas."

Sándor Angliából érkezett Franciaországba, az ancien régime
klasszikus földjére, röviddel annak összeomlása előtt. Mit lát
Franciaországban? Az idegent elrettentő despotizmusnak nevezi,
hogy holmiját többször is megvizsgálják. Franciaország népessége
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csökken a sok háború, a katonák házassági tilalma, a papok és
apácák nagy száma és a protestánsok kiűzése miatt. (Voltaire ki
vételével a 18. században csaknem mindenki a francia népesség
csökkenéséről beszélt.) Elhalad egy sikertelen léghajózási kísérlet
színhelye mellett. Megfigyeli a tékozlást, és hogy mindenki keni a
haját. Párizsban egészségtelen az ivóvíz. Az angol áruk minősége

jobb. Lenyűgöző gazdagságú királyi és egyházi könyvtárak, kéz
irattárak és képtárak vannak. Külön szól a gazdag Rubens-gyűjte

ményről. A különböző egyházi és világi intézmények számos kór
házat és menhelyet tartanak fenn az idősek, elesettek, háborús
rokkantak, szegény vagy elhagyott kiskorúak, betegek, őrültek

számára. (Angliában is megemlíti a kivénhedt tengerészek ottho
nát.) Versailles és külőnösen Trianon mesterséges létesítmények.
Párizs és az ország tele van királyszobrokkal. Párizs éjjel jól van
kivilágítva. A tűzesetekre gondosan felkészültek, a tűzoltás a ba
rátok feladata. Ha a Palais Royalból kitiltanák az utcalányokat, a
kereskedők tönkremennének.

A Bastille előtt nem tanácsos érdeklődni. A Bastille-nak éppen
Rohan kardinális a foglya, aki korábban bécsi nagykövet volt,
Magyarországon is járt, az eszterházi mulatságokat Bessenyei örö
kítette meg.

1786-ban járt Párizsban. Három év múlva lerombolták a Bastille-t,
majd nem sokkal később elkobozták az egyházi javakat, és végül
kikiáltották a köztársaságot és lefejez ték a királyt. A levelek meg
jelenésekor már bekövetkeztek ezek az események. A Sokféleben
csak elvétve szól a forradalomról. így elmondja, hogya franciák
a szabadság és egyenlőség nevében rendre megváltoztatják a hó
napok, városok, utcák, házak nevét. (A változtatási szenvedély a
régi görögökre emlékezteti.)

Velencében 1785-ben járt Velencében, amit érezhetően szeretett. Szól a vá-
ros hanyatIásáról, amit a török hódításnak és a világkereskedelem
átrendeződésének tulajdonít. Sugallja, hogya karneválok 1776-os
betiltása gazdasági problémákat okozott. Mégis, Velencét örökéle
tűnek tekinti. A levelek megjelenése idején még létezett a Velencei
Köztársaság. De négy évvel később a campoformói béke véget
vetett önállóságának. A Sokfélében visszatér Velencére. Beszél
nagyságáról és hanyatlásáról, és megemlíti, hogy a portugálok
megjelenése a 16. század elején az Arab-félsziget déli részén egya
ránt nyugtalanította a törököket és a velenceieket. A magyar tör
ténetírás erről a felismeréséről több mint másfél évszázadon ke
resztül nem vett tudomást. Sándor óvakodik attól, hogy Velence
bukásáról is beszámoljon, valószínűleg azért, mert a Bonapartéval
való egyezség értelmében a Habsburg-ház birtokába került.

A magyar főnemes, aki már l780-ban lukai birtokára járatta a
pozsonyi Magyar Hírmondót, nem diákként tanult. Piarista, majd
jezsuita iskolái után (nem sokkal a jezsuita rend pápai betiltása
előtt volt növendékük) európai útjain szerezte meg azt a lenyűgö-
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ző sokolda lú miíveltséget és ku tató szelleme t, va lamin t a ma gyar
irod alom és tört énelem irán ti érdeklődését, ami a Sokfélét és bibli 
og ráfia i munkáit jellemzi. A Magyar Könyvesl/l1z, avagy a magyar
könyveknek kinyomtatások ideje szeréut való említése (Győr, 1803) cí
m ű mun káját Szinnyeit ől Kókay Györgyig érde me sze rin t m éltat
ták, fölösleges lenne megism ételni őket. A Sokféle harmadik darab
jában e na gy m ű első részlete, a 16-ik században nyomtatott könyvek
jegyzéke már megjelent. A so k egyé b beszámoló közé ékelt
könyv jegyzé k olvasása közben óha ta tlanul ném et kort ársa , Nov a
lis szava i ju tottak eszembe: "nemde az abc is néha költőinek tűn

het ?" A bibliog ráfia is költőinek t űnhet . . ;

Vásárhe lyi Kata: Lélek
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