
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Olasz színművek a Nemzeti Színházban. 

A magyar Nemzeti Színházban, fennállásának száz éve a la t t harminc-
négy olasz színdarabot adtak elő, összesen háromszázkilencven alkalommal. Ez 
aránylag igen kevés, ha ugyanakkor figyelembe vesszük azt a sok francia, 
német és angol színdarabot, melyekkel színházunk műsora ebben az időben gaz-
dagodott. Még különösebb képet kapunk azonban akkor, ha tudjuk, hogy a 
harmincnégy i t t előadott olasz darab közül ket tőt németnek t a r to t t ak , egynek 
pedig nem ismerték a szerzőjét s a legújabb időkig ismeretlen szerzőjűnek köny-
velték el. Ami azu tán az egész körülményt még érdekesebbé teszi, az az, hogy 
mind a három vígjáték Alberto Nota műve. Ügy fest a dolog, min tha össze-
esküdtek volna ellene; a közönség nem ismerte ezt a különben tehetséges víg-
játékírót és más a r a t t a helyette a tapsokat is. 

Alberto N o t a 1775-ben születet t Turinban. Színház iránti haj lama ;nár 
gyermekkorában megnyilatkozott. Főleg Goldoni és Molière vígjátékait olvasta 

ebben az időben s pajtásainak bábjáték-előadásokat t a r to t t . Jogot végzett és 
különböző piemonti törvényszékeken működött. Első vígjátékát 1808-ban adták 
elő, s a t tó l kezdve Olaszország egyik legkedveltebb színpadi szerzője lett. 
A siker nemcsak a színpadon, hanem polgári pá lyá ján is végigkísérte. Királyi 
ügyész lett, m a j d magasabb hivatalokat kapott, végül a negyvenes években 
Carlo Alberto szárdíniai király magántitkárává válasz to t ta s egyút ta l báró-
sággal tünte t te ki. Hosszú, sikerrel és megbecsüléssel teli élet u tán, 1847-ben 
hal t meg. Igen híres volt a maga idejében; kor társa i szerint neki köszönhető 
az olasz vígjáték fennmaradása, de ma már bizony csak azok ismerik, akik 
behatóbban foglalkoznak az olasz színház történetével. 

Nótának, m i n t említettük, három vígjátéka kerül t színre a Nemzeti Szín-
házban. Az elsőt, „A nagyravágyó nő" című ötfelvonásos vígjátékot 1839. 
május huszonnegyedikén adták először és összesen h a t előadást é r t el, ami 
még abban a korban sem nevezhető nagy sikernek. A fordító, Földvárv Ferenc 
csak azt í r ta fordí tása homloklapjára, hogy „ ford í to t t a olaszból",1 egyébként 
nem jelölte meg az eredeti szerzőjét. így azután a mai napig ismeretlen szer-
zőjűnek könyvelték el a vígjátékot. Még Várady Imrének az olasz-magyar iro-
dalmi kapcsolatokról szóló hatalmas műve is így emlékezik meg róla,2 jól-
lehet ezt nem lehet hibául felróni, mert az emlí tet t műben csupán az addig 
fe l tár t anyag ismertetése foglal helyet. 

Sikerült megállapítanunk, hogy „A nagyravágyó nő" eredetije Alberto 
Nota „La donna ambiziosa" című vígjátékával azonos." Ezt a vígjátékot 1810-

1 A nagyravágyó nő. Színjáték öt felvonásban. Fordította olaszból: FölcT-
váry Ferenc. Nemzeti Színház Könyvtára . 39. szám. Kézzel írott, 105 1. 

2 Várady Emerico: La le t tera tura italiana e la sua influenza in ünghe-
ria. Roma. Is t i tu to per l 'Europa orientale. MCMXXXIII . Vol. I I . Biblio-
gráf ia . 191. 1. 
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ben írta Nota, de csak 1817-ben adták elő, Később franciára fordí tot ták, majd 
franciából oroszra és 1826 szeptemberében a moszkvai Tubelszkoj-színházban 
adták elő I. Miklós cár koronázási ünnepségeivel kapcsolatban. 

„A nagyravágyó nő" kissé regényszerűen hosszadalmas. Hősnője, Laura, 
a gazdagságtól megmámorosodott asszony gőgjében megtagadja szegényes 
viszonyok közt élő édesanyját és nővéreit s rangkórsága tékozlásaival majd-
nem csődbe kergeti férjét, a jómódú kereskedőt. A romlástól di Torrida báró, 
tábornok menti meg a családot, kiről az utolsó pillanatban derül ki, hogy a 
„nagyravágyó nő" elveszettnek h i t t bá ty ja ; fényes pályát fu to t t meg a kato-
naságnál s végül is báróvá lett. Nota mesterét, Goldonit követte a vígjáték 
erkölcsnemesítő irányzatával, de míg az olasz vígjáték atyamestere pezsgő 
életet vit t darabjaiba s művésziesen szőtte be műveibe az erkölcsjavító eszmé-
ket, addig tan í tványa csak a moralizálást örökölte tőle; a vidám derűt, az élet 
komikus oldalainak élesszemü megfigyelését nem. Azonkívül, hogy minden a 
központivá te t t morál körül forog, jellemző még a darabra az Olaszországban 
akkoriban erősen dívó „sbottonatúra", szószerint „kigombolkozás", midőn fon-
tos szereplőkről csak a végén derül ki igazi kilétük. 

Földváry Ferenc fordítása kissé nehézkes; sokat küszködik a kifejezés-
sel, egyes fordulatok megfelelő visszaadásával. Bár a fordítás ennek következ-
tében lassabb üteművé vált s néhol igen lassan vonszolja magát előre, mégis 
pontos, lelkiismeretes munkának mondható. Meg kell még jegyeznünk, hogy a 
vígjáték kiváló szereposztásban került színre (Szentpétery, Laborfalvy Róza, 
Lendvay, Egressv, Fáncsy, Szigligeti etb.) és az egykorú bírálatok egyhangúan 
a legnagyobb elismerés hangján szóltak róla. 

Nota következő két darabja német közvetítéssel került a Nemzeti Szín-
ház színpadára s a legutóbbi időkig is németeknek könyvelték el őket. Kuta-
tásai közben Ha jdú A. László, a Nemzeti Színház t i tkára bukkant rá erre a 
tévedésre. Észrevétele alapján sikerült a következő két vígjátékkal összefüggő 
tévedéseket t isztáznunk. 

1840 november tizenötödikén színrekerült „A moóri vásár" című három-
felvonásos vígjáték. A darabot a színlap tanúsága szerint Kiss Iván (Kiss 
János) „magyarosí to t ta" Blum Károly „Markt zu Eilerbrunn "-ja („Der Ball 
zu Ellerbrunn" címen is ismeretes) után, „A magyar tudós társaság költsé-
gén". Kétségtelen, hogy a vígjátékot a pesti és budai német színpadokon elért 
sikerei mia t t vet te á t a Nemzeti Színház vezetősége. Az olasz darab Blum-féle 
átdolgozása ugyanis tizenöt előadást ért meg 1837 óta a fentemlített szín-
padokon.3 Blum híres átdolgozó és fordító volt a maga idejében. Német szín-
padainkon is egész csomó, hasonló eljárással készült munkája került színre. 

Ez „A moóri vásár" Alberto Nota „La f iera" (A vásár) című ötfelvoná-
sos vígjátékával azonos, mely 1826-ban nagy sikert a ra to t t Olaszországban s 
még 1881-ben, felújítva is sok előadást ért meg. 

A cselekvény aránylag egyszerű. Aurelio gróf birtokára utazik, hogy egy 
nagy vásár alkalmával zavartalanul udvarolhasson az együgyű Zuccolino jegyző 
hiú és kacér feleségének, Doralisa asszonynak. Emilia grófnő" rá jön férje csa-
lására, u tána utazik és régi udvarlója, Floridoro segítségével sikerül annyira 

8 Kádár Jolán: A pesti és budai német színészet története. 1812—1847. Buda-
pest, 1923. 118., 155., 191. és 207. 11. 
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féltékennyé tennie férjét, hogy az lemond hódítási terveiről s megszégyenülten 
visszatér feleségéhez. 

Ez a eselekvény természetesen változásokon ment keresztül az átdolgozás-
ban; jóllehet ezek a változások aránylag nem lényegesek. Már maga a víg-
játék felépítése is megváltozott, hiszen az eredeti öt felvonást hárommá von ta 
össze Blum, mégpedig oly módon, hogy egy-egy felvonássá sűrítette az eredeti 
első-második, illetve harmadik-negyedik felvonást, míg az átdolgozás harmadik 
felvonása majdnem lépésről-lépésre követi az eredeti ötödik felvonását. 

Annyi bizonyos, hogy Blum több színpadtechnikával dolgozott, mint 
Nota, de eszközei sokkal át látszóbbak. Nála például a feleség egy spanyolfal 
(„ellenzék") mögül végighallgatja, amint férje ő t ócsárolja, kiszalad, férje 
kíváncsian utánarohan, de ekkor betoppan az i t t már intézőnévé vedlett jegyző 
felesége s a grófnak maradnia kell.4 Az eredeti harmadik felvonásának színes, 
tarkabarka, zajos vásári képe elmaradt az átdolgozásban s ugyanúgy elmaradt 
a jósnő a lakja is, bár regényes színezetet kölcsönzött az eredetinek. 

A lényeges változások nem az anyagban, hanem a szereplők jellemében 
s hangulatában történtek. Az eredetiben a férj alapjában véve becsületes, 
egyenesgondolkozású, feleségét szerető, de kissé szeszélyes férfi ; az átdolgozás-
ban már inkább szabados gondolkozású, hajlik a könnyű kalandokra és nem 
sokba veszi neje becsületét. (Érdekes, hogy az olaszok az eredetit erkölcstelen-
ség vádjával illették. Mit szóltak volna az átdolgozáshoz?) 

Az eredetiben a feleség jószívű, belátó, okos asszony. Már eleve meg-
bocsájt férjének, s tudva, hogy ku tyaharapás t a szőrével kell gyógyítani, ter-
mészetes ravasz kacérsággal, de végtelen bájjal ha j t j a végre műveleteit. Az 
átdolgozás grófnéja ezzel szemben sértődékenv, haragos, kevésbbé kiegyensúlyo-
zott lélek, tragikusan fogja fel a dolgokat; szóval hiányzik belőle az eredeti 
napfényes derűje és optimista felfogása. 

Az átdolgozásban természetesen megváltoztak a nevek és a helyviszo-
nyokat jelölő kifejezések is. A magyar fordítás szintén megmagyarosított min-
dent, úgy, hogy három különböző névsorral s helyi viszony-tömkeleggel állunk 
szemben. Ezenkívül Blum még egykorú utalásokat is szőt átdolgozásába; így 
például szerepel az „állati magnetiemus" is. Egy beszélgetés közben szó esik 
Donizettiről, Straussról és Lannerról.5 Kiss elhagyja a nálunk kevésbbé ismert 
Lannert , viszont Mercadantét és Moreilit említi, később pedig a német átdol-
gozás Kapellmeistert Spohrjá t „Liszt, a zongorakirállyal" helyettesíti. 

Ez a vígjáték szintén jó szereposztásban került színre (Lendvayné, Bar-
tháné, László, Komáromi, Szentpétery, EgresEy stb.) és szép sikert ér t el. 
Tizennégyszer adták . 

Nota harmadik vígjátéka, a háromfelvonásos „Nőtlen maradok" 1851. 
február huszonnegyedikén került színre és mindössze két előadást ért meg. 
Fekete Soma ford í to t ta szintén Blum Károly átdolgozásából, az „Ich bleibe 
ledig"-ből. Ez a vígjáték szintén a német színpadról j ö t t á t , habár elkésve; 
ta lán ez a késés magyarázza meg sikertelenségét. Az „Ich bleibe lódig" 1839-

• 

4 A móori vásár . Vígjáték három felvonásban. Blum Károly után Kiss 
Iván. (Der Markt zu Eilerbrunn.) Nemzeti Színház Könyvtára . 72. szám. Kézzel 
írott 146 1. 

5 Theater von Carl Blum. Erster Band. Berlin. Schlesinger'sehe Buch- und 
Musikhandlimg. 1839. 194 1. 
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tői tízszer szerepelt a pesti és budai német színpad műsorán s Fekete Soma 
már 1842-ben elkészítette fordí tásá t . A darab Alberto Nota „11 filosofo celibe" 
című vígjátékával azonos. A cselekvény egyszerű: Dorvalli, a nőtlen filozófus 
lemond a számára kijelölt menyasszonyról, mivel tudja, hogy Carolinát Alberto 
szereti. A jómódú, gőgös Ippolito nem akar ja leányát a polgári származású 
ifjúhoz adni, de Dorvalli végül is rábeszéli a zsörtölődő nemesurat, hogy Caro-
lina és Alberto egymáséi lehessenek. 

Blum i t t aránylag híven követi az eredetit s ismét csak olyan vál toztatá-
sokat eszközöl, melyek a szereplők jellemét és megjelenését illetik. Az olasz 
atya, a r á t a r t i , büszke nemesúr nála kibírhatat lanul öntelt, őseivel dicsekvő 
alakká vált . Leánya, a bájos, egyszerű, szerény Carolina a német átdolgozás-
ban s így nálunk is a német humor szörnyetegévé lett. Könyv nélkül fúj ja a 
góthai Almanachot, mindenkiről meg tudja mondani, hogy milyen tartomány 
melyik megyéjének milyen kerületében született, akadozás nélkül sorolja fel a 
veteménvkertben található kilencféle zöldséget, sőt még azt is meg tudja mon-
dani, hogy a város a gyalogúton megközelítve, háromszázhatvanöt lépéssel 
esik közelebb, mint máskülönben; szóval a német pontosság elriasztó példáit 
adja.7 Túlzás nélkül á l l í that juk, hogy lélektelen, gépies bábbá süllyed. 

Talán ezzel a vígjátékkal kapcsolatos a legtöbb elmemozdító kérdés mind-
hármójuk közül. Fekete Soma ugyanis megemlíti fordítása címlapján, hogy 
Blum „Nota Albert eszméje u t án" ír ta v íg já tékát . 8 Viszont, miért volt akkor 
szükség erre az átdolgozásra, hiszen a M. Tudományos Akadémia kiadásában 
megjelenő, 1831-ben megindult Külföldi játékszín című gyűjteményben Nota 
vígjátéka ,,A' nőtlen philosophue" címmel m á r régen napvilágot látott.® Erre 
pillanatnyilag nem tudunk felelni, hacsak föl nem tételezzük azt , hogy az élő 
színpadi hagyomány kiszor í to t ta a nyomtatásban megjelenő, tehá t már első 
látásra is könyvszagúbbnak í té l t színdarabokat. 

Annyi bizonyos, hogy a Blum-féle átdolgozásokkal nem sokat nyertünk. 
Tagadhata t lan , hogy Blum ügyesebb színpadtechnikával dolgozott s jobban ki-
használta a lehetőségeket, mint Nota; viszont az is igaz, hogy nyersebb humo-
rával, az olcsó siker elérését célzó, nem mindig művészies fogásaival letörölte 
az olasz vígjátékok természetes, könnyed b á j á t és napsütéses humorát.10 

Igen jól tudjuk, hogy az első évek műsorai zsúfolva voltak német szín-
darabokkal, vagy éppen német átdolgozásokkal. Közönségünk eleinte Shakes-
pearet is csak ilyen, legtöbbször kevésbbé sikerült, német átdolgozásokból 
ismerte meg. Az első három év (1837—1840) s tat iszt ikája szerint 55'5 százalék 
volt, a Nemzeti Színház színpadán előadott német színpadi termékek arány-
száma. Ez a körülmény megmagyarázza, hogy az olasz színház első szárny^ 
próbálgatásai is a német szellem jegyében történtek s hogy Alberto Nótának, 
az egykorú olasz irodalom egyik legjelentősebb alakjának két vígjátéka német 
közvetítéssel került mitsem sejtő magyar közönségünk elé. Nagy Artúr. 

7 Theater von Carl Blum. Zweiter Band. Berlin, 1841. 179—312. 1. 
8 Nőtlen maradok. Vígjáték három felvonásban. Nota Albert eszméje 

után í r ta Blum Károly. Németből Fekete Soma. 1842. Nemzeti Színház Könyv-
tára 72. szám. (A számozás a címek kezdőbetűje szerint történik.) 

0 D. Sehedel F. Külföldi játékszín. Figyelmező. 1839. má jus 21. 20. sz. 327 1. 
'o Nota vígjátékainak gyűjteményes k iadása: Commedie di Alberto Nota. 

Bandry. Parigi . 1829. ö t kötet. 
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Zichy Nándor és Jókai Mór irodalmi kapcsolatai. 
.Jókai hagyatékában, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi 

Könyvtárának kézirat tárában néhány levél található, melyeket Zichy Nándor 
gróf intézett a nagy magyar regényíróhoz. A levelek a XIX. század 60-as évei-
ből származnak és egészen ú j fényt vetnek e két érdekes egyéniség közt fenn-
álló kapcsolatra, amelyet eddig csak felületes és véletlen összeköttetésnek hit-
tünk. Ez a körülmény pedig annál érdekesebb, mert hiszen a későbbi évtizedek-
ben áthidalhatat lan elvi ellentétek ál lot tak a szélsőségesen liberális felfogást 
valló Jókai és az egyházpolitikai harcok konzervatív gondolkozású vezetője, 
Zichy Nándor gróf között . Érdekes részletesebben megismerkednünk ezeknek a 
leveleknek a hátterével, mert Jókai politikai nézeteinek megismeréséhez is kö-
zelebb visznek. 

1862 január jában az abszolutisztikus kormány hivatalos lapjában, a „Siir-
göny"-ben, valamint a kormány által t ámoga to t t „Pesti Hirnök"ben, másrész-
ről a „Pesti Napló"-ban nagy vita folyt. A kormánylapokban Kovács Lajos, 
Zichy Antal gróf és Kecskeméthy Aurél a nemzetnek szemére vetették a halo-
ga tás polit ikáját , a „török fatal izmust", vagyis a közismert passzív reziszten-
ciát és aktivi tást ajánlva, felszólították, hogy egyezzék ki az összbirodalmi 
tanács gondolatával. Kemény Zsigmond, a „Pesti Napló" szerkesztője termé-
szetesen visszautasí tot ta ezeket az a j án l a toka t ; kijelentette, hogy a nemzet 
nem engedhet jogaiból és ezért hű marad Deák Ferenc politikájához. 

Ebbe a v i tába akar t beleszólni Zichy Nándor gróf is „Alapkérdések" 
című cikkében, melyben a leghatározottabban a szigorú alkotmányosság állás-
pont jára helyezkedik: nem alkudozhatunk törvényes alapjaink rovására. Ez a 
cikk lett a kiindulópontja Jókai és Zichy gróf barátságának. 

Zichy Nándor, mint Deák Ferenc föltétlen híve, eredetileg a „Pesti Napló"-
ban akar ta közöltetni az „Alapkérdések"-et, Kemény Zsigmond azonban nem 
merte közölni az, éleshangú dolgozatot, hiszen abban az időben nagyon könv-
nyen kapott többhavi bör tönt író és szerkesztő egy-egy, a kormánynak nem 
tetsző megnyilatkozáséit. 

Minthogy tehá t a „Pesti Napló" nem vállalkozott a közlésre, Zichy Nán-
dor a nemrég Jókai szerkesztésében megindult „A Hon" című lapnak engedte 
á t művét. Az esetet magát Jókai két helyen is részletesen elbeszéli. Első alka-
lommal a „Poli t ikai Divatok"-hoz írt utóhangban, másodszor pedig 1896-ban, 
amikor Zichy Nándor t ellenfelei sokat támadták , a „Nemzet"-ben. Lehet, hogy 
Jókai kissé kiszínezte a dolgok elbeszélését, helyenként ta lán nem teljesen 
megbízható, de nagyjából megfelel a valóságnak. 

A „Hon"-t Tisza Kálmán, Almássy Pál , gróf Károlyi Sándor, báró Pod-
maniczky Frigyes, gróf Keglevich Béla, Ivánka Imre, Beniczky Lajos és még 
mások a lapí to t ták és Jókai t bízták meg a szerkesztéssel. A lapot általában 
a ha tá roza t i pá r t orgánumának számították. Ez a pár t az uralkodó és a nem-
zet viszonya, a kiegyezés módozatai tekintetében Deák felirati pár t jáná l szél-
sőségesebb álláspontot foglalt el. A fődolog azonban az volt, hogy ez a lap 
is a Schmerling nevéhez fűződő átmeneti abszolutizmus, a provizórium rend-
szere ellen irányult , politikai iránya azonban ekkor még nem volt oly hatá-
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rozott , hogy Tisza Kálmánék lapjának lehetett volna tekinteni. Jókai maga 
különben is, úgy látszik, engedékenyebb álláspontot foglalt el. Így tehát Zichy 
Nándor nem lá t t a Deák-párti elvei ellen valónak, hogy az Alapkérdések" ot t 
jelenjék meg. 

Jókainak a cikk nagyon megtetszet t : „Csupa merő tények, adatok, igaz-
ságok összeállítása — í r ja —, amely felfoghatóvá teszi a Schmerling által 
megkísérelt ösezalkotmányú egyesített monarchia lehetet lenségét . . . Igen okos 
cikk volt." Néhány kifejezést enyhí te t t még és elhagyta az utolsó lapot, mely 
arról szólt, hogy milyen veszedelmeket re j t magában a rendszer továbbfolyta-
tása. „Prófétai lélek nyilatkozott e sorokban." Közelebbit e sorokról azonban 
nem tudunk, mert Jóka i a vizsgálat megindításakor ezt a lapot elégette, hogy 
még nagyobb baj ne legyen belőle, mint ami úgyis bekövetkezett. 

A cikk ha tá rozot t és világos képet nyú j t Zichy Nándor e korbeli poli-
t ikai nézeteiről. Felfogása — ami a föntebbiek szerint megfelelt Jókai elveinek 
is — : tiszta perszonális unió, de a pragmatica sanctio alapján elismerve a kö-
zös ügyek létezését. A közös ügyeket azonban semmiesetre sem intézheti egy 
felsőbb, a parlamentek felett álló birodalmi tanács. 

Nem akarjuk i t t részletesebben ismertetni az „Alapkérdések"-et — erre 
ta lán más alkalommal lesz majd módunk —, sem a cikk következtében együtt 
elszenvedett fogságot, mert ez a kérdés már eddig is ismert, hanem az emlí-
t e t t levelek alapján a további évek eddig nem ismert bará t i kapcsolatait pró-
báljuk megrajzolni. 

A „Hon"-ba í r t cikk és a közösen elviselt fogság szoros kapcsolatot 
teremtett Zichy Nándor és Jókai Mór közt. Meleg barátság, sőt „elvbaráteág" 
fejlődött a fiatal ar isztokrata és az író közt . Ezt az elvbarátságot lehetővé 
tette Jókainak a ha tá roza t i pártétól lényegében független és mérsékeltebb gon-
dolkozása. Különben is a kiegyezés megalkotása előtt az egyes kérdések meg-
oldására való törekvés igen különböző próbálgatásokra ado t t okot. A politiku-
sok elvei csak lassanként, sok átmenet u tán kristályosodtak ki. Magának Deák 
Ferencnek állásfoglalása is csak fokozatosan érte el azt a formát, amelyben 
a kiegyezést létrehozta. Korábban még ő is a t iszta perszonáluniót hangoz-
ta t t a , bár bizonyos közös ügyek létezését kezdettől fogva elismerte és már 
1860-ban úgy nyilatkozott az uralkodónak, hogy az 1848-i törvények revízióra 
szorulnak; de ezeknek jogi'érvényességéről nem volt hajlandó alkudozni. 

Nem meglepő tehát , hogy a Deák-párti Zichy Nándor, kinek álláspontja 
kissé szélsőségesebbnek tűnik Deákénál, azonos elveket vallott Jókaival. Annál 
is inkább, mert Zichy gróf ekkor még a közös ügyek fogalmát egészen szűk 
körre értelmezte. A világnézeti különbség sem já tszot t szerepet. Mert bár Zichy 
Nándor hivő és gyakorló katolikus volt, Jókai pedig ha tározot tan szabadelvű 
és protestáns, a katol ikus ébredés későbbi politikai vezetője ekkor még nem 
gondolt a vallási kérdések politikai érvényesítésére. A liberalizmus politikai 
fogalmával sem állot t még szemben. Jókai lapja pedig nem volt határozottan 
egyházellenesnek mondható. Különben is ezekben az időkben annyira a nemzet 
közvetlen életlehetőségei, önálló államiságának kérdései forogtak kockán, hogy 
amellett más szempontok nem igen érvényesültek. 

Zichy Nándor naplójában, 1867-ben az t hangsúlyozza, hogy a „Hon"-
nak csak „lapjaiba, de nem pár t jába sodorta tot t" , közte és Tisza, Podma-
niczky, Keglevich, Odescalchi és társaik közt „politikai egyetértés sohasem 
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létesülhetett". Inkább ő tekintette a „Hon"- t saját lapjának. A „Pesti 
Napló"-ba valószínűleg azér t sem írt, mert bántot ta az „Alapkérdések" vissza-
utasí tása. Maga Jókai később, mikor már utaik messze szétváltak, csak futó-
lagos és véletlen kapcsolatra emlékszik vissza. Az azonban tény, hogy Zichy 
Nándor nagyszámú cikket írt ide, részint névvel ellátva, részint névtelenül. 
Sajnos, ez utóbbiakat megállapítani már nem lehet, mert bár Jókai még 1896-
ban az t írja, hogy e cikkek kéziratait őrzi, ma már hagyatékában csak egyet-
len egy Zichy-kézirat van. 

Az említett későbbi nyilatkozatokkal ellentétben a Jókaihoz intézett leve-
lek őszinte barátságról tanúskodnak. Még 1865 szeptember 2-án, több mint 
két évvel az „Alapkérdések" megjelenése u t án , a kiegyezést létrehozó ország-
gyűlés küszöbén is „egyik elvbarátunkról" emlékszik meg levelében Zichy Nán-
dor gróf. Azt írja Jókainak: .úgysem szólhatván többekkel oly bizalmasan, 
miként veled szoktam — , kiben feltétlen bizalmom". „Azzal bizonyossá tehct-
lek, hog}r veled és veletek a jövőre is egyetérthetni vágyom és reményem." 
Hogy kik ezek az „elvbarátok", név szerint nem tudjuk. 

Ez a föltétlen bizalom csak Jókai személyére vonatkozhatot t , nem lap-
jára és minden mögötte állóra. Ugyanezen év május 29-én az t í r ja , hogy a 
„Hon"-ba nem lép be nagyobb tőkével, csak továbbra is szabad hozzájárulá-
sával támogatja , mert „kétséget nem szenved, hogy akár a célt, akár annak 
elérésére alkalmazandó eszközöket egymásközt, téged be nem tudván, eddigelé 
nem ál lapí that tuk (meg), így tehát azon eset előadhatja magát, melyben, nem 
tőled, de másoktól eltérő úton haladnék". Ezér t egyelőre azt a ján l ja fel Jókai-
nak, hogy adja bérbe az ő lóversenypáholyát, amelyet úgysem használ és a 
bejövő összeget használja fel a lap számára. 

Ez a bizonytalanság az elvek megállapításában egészen természetes ab-
ban az időben. Hiszen a pár tokat is tárgyi lag lényegtelen, inkább formai kü-
lönbségek választották el egymástól. Az 1861-i nagy felirati javaslat-vitában 
az egymás ellen elkeseredetten küzdő felirati és határozati pár t javaslata körül-
belül ugyanazt ta r ta lmazta , csak formaságban, a jogi álláspont különbözősé-
gében volt az eltérés, amennyiben a felirati pár t , ha nem is t a r t o t t a törvényes-
nek Ferenc József uralkodását, de a tények előtt meghajolva, uralkodónak 
ismerte el, a határozati pá r t pedig nem volt hajlandó erre. Zichy Nándorra 
mindenkor jellemző volt a föltétlen hűség az uralkodó iránt , így természetes, 
hogy ebben a kérdésben csak Deákhoz csatlakozhatott . 

Pontos pár thoz tar tozásá t éppen olyan nehéz megállapítani, mint Jókaiét , 
nem annyira az ő ál láspontjának határozat lansága miatt , mint inkább azért, 
mert a pártok határai elmosódottak. Talán azt lehet mondani, hogy közép-
úton találkoztak. Ez a találkozás azonban csak néhány évig t a r t o t t , azután 
utaik mindjobban szétváltak. Zichy Nándor konzervatív, Jókai liberális irány-
ban távozot t . 

Jókaival való ba rá t i kapcsolatára még egyszer hivatkozik Zichy Nándor 
egy 1869-ben írt levelében, melyet a képviselőválasztások alkalmával intézett 
hozzá. „Hajdani ba j t á r sának" támogatásá t kéri ekkor, „jobban esmervén má-
soknál általán és kivált a hon hasábjain e téren való működésemet". Jókai 
nem is volt méltatlan régi ba rá t j a bizalmára. 

Poli t ika hozta össze őket, politikai elvek összetartozásuk alapja, a poli-
tika, elvek harca vá lasz to t t a el őket egymástól, de a kölcsönös megbecsülés 
megmaradt. Csapodi Csaba. 


