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CZAKÓ ZSIGMOND KÉT ISMERETLEN LEVELE. 
Olyan kevés adat maradt fönn Czakó Zsigmondról, hogy az alább 

közlendő két levél kétségkívül számot tart az érdeklődésre, noha adat csak 
kevés van bennük — helyenkint azonban bevilágítanak a megtört lelkű 
férfi korábbi lelki válságaiba. Mert hogy Czakó e levelek írásakor nagy 
lelki küzdelmek idejét élte, azt elárulja a leveleknek nemcsak a tartalma, 
hanem a stílusa is. 

A két levél egy félév távolában (1843 Ősze — 1844 tavasza) a székely 
származású Nagy Lajoshoz szólt, aki felső iskolás tanuló volt akkor a székely
udvarhelyi kollégiumban, később színész lett, majd jogot végzett s Erzsébet
városon mint törvényszéki elnök, majd alispán működött. Erzsébetváros 
díszpolgáraként halt meg 1893-ban. Egyik leánya, Nagy Irma, Bartha Miklós 
felesége volt. Hogy Czakó mily kiváló tehetségű ifjúnak tartotta, azt mutatja, 
második levele. A két levelet egyébként Nemes Nagy Lajos unokájának, 
Árpádfalvi Nagy Berta írónőnek szívességéből közöljük. 

I. 
Fensöbb Tudományokat hallgató 

Nemes Nagy Lajos Úrnak barátilag 
pr. Kolos vár. Sz. Udvarhely. 

Pest October 12 843 
Kedves Barátom ! 

Örömmel vett levele kimondhatatlan szomorral tölte el lelkemet, nem 
mivel öntől jött — hiszen emléke olly eleven meleg lelkemben, hogy azt 
ujítni tárgy nem képes, nem is azon ok hogy a színészetet elhagyá, hanem 
a pillanat mellyet élőmbe lövelle, s mellyben saját életem röppent fel előttem. 
— Mi mindketten czélttévesztett emberek vagyunk, én ott kerestem világot 
hol nincs, s ön az életet keresi ott, hol nincs. Ha semmi egyéb kapocs 
"bennünket egybekötő nem volna, csupán ez is elég örök barátokká forralni* 
Ön fiatalkorát elszinészkedi — s iskolába megy hogy majd véngégére tanól 
valamit miáltal vénsége után eléljen — nem nagyitás! de fáj! Tudomá
nyosságot vagy azért szerzünk, hogy megéljünk általa — és itt utálatos, 
mint eszköz utána lévén a kapálásnak — vagy azért hogy megtudjuk mit 
nem tudunk még — s a gyönyör tapogatódzás azon borzasztó térben 
mellynek elejét és végét eddig senki nem látta. Mellyiket valasztá ön a 
kettő közzül ? Azért akar é még hat évig tanolni, hogy élni tudjon — vagy 
azért hogy lássa nailly keveset tudott ezelőtt. Mire teremtette az isten velem 
együtt? Feleljen de elvből — s tegyen elvből. Ha huszonöt éves koráig 
élni tudott a nélkül hogy tanolta volna — élete virágát akarja élettanolás-
ban elhervasztani ? Minek áldoz ön ? azon 700 flnak — vagy kevés ingatlan 
javának — ha az van — Hadja el az iskolát — s menjen szántsa saját 
kezével — én is segitni fogok- önnek becsületemre. Valóban ha azt haliam 
vala, hogy Nagy Lajos megunván a tudományos Hyerarchiát — elhagyá s 
csizmavarró, kovács, s t. e f. lett nem fájt volna — de hogy diák lett, azt 
kelle hinnem megörült. Elveimet ismeri — balgaság volna tőlem követelni 
hogy igazságokat is elismerje, fájdalmam e pillanatban pedig^sokkal nagyobb 
mint sem most illyesekkel terhelni tudnám. Az életet lékeli fizetnünk 
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'napokban és perczekben — akárminő színek és állapot közt is — s midőn 
e fizetés az idő reptében akaratunk és tudtunk nélkül is lelkiismeretesen 
megesik miért erőltetni ; de nem beszéllek — vége hossza nem lenne — 
bocsásson meg hogy eddig is tevém — s csak e tanácsot teszem még mellé. 
Végezze a phylosophiát — vagy ha végezte rögtön hadja ott a Collegyumot 
jöjjön Pestre tovább tanolni — ha csakugyan tanolni akar, mert ha pénzét 
mindenesetre tanolásban költi el, okosabb hogy legalább olly helyen tegye 
— hói egyszersmind a korral testben is halad éhei valamint én is minden 
segély nélkül megnem halok, úgy Ön sem. Nem tagadhatom hogy önhaszon 
is szól belőllem — kimondhatatlanul vágyom önt látni — itt senkim sincs, 
vagy mivel én sem érdemiem a mások barátságát — vagy az ellenkező. 
Újságíróknál hasztalan ajánlom, csupán kész munkának hisznek — úgyis 
hitelem nincs — darabom (tanúkkal birok kik álliták hogy nagy veszekedés 
volt felette a tt. tagok közt) meg sem említek hogy még csak nevemre se 
legyen figyelmes a közönség ! Egyébiránt hogy saját czélom mi — istenemre 
nem tudnék felelni — s minek utánna itt is a kor szellemében felületesség 
— külsőkor — és szerencse hajhászásnál egyebet nem látok, megválva 
minden érdektől élem napjaim minden kiszámítás nélkül — az absolutismus 
elvébe olvadva — megyek a végpillanat elébe — melly olly nyugodtan 
talál, mint minő e sorokat irom. írjon többször — igen jól fog esni — az 
újságírókhoz küldendő darabjait küldje nekem — én majd beadom vagy 
czimezze nekik — elfogadják ha jó. írjon a Regélőbe — az Atheneum nem 
levelez. Szerencsét és megelégedést kívánok 

valódi barátja 
Gzakó Zsigmond. 

II. 
Pest Martius 6-án 84é ; 

Drága Barátom ! 
Mi bár egymásban élünk igen ritkán találkozunk egymással — oka 

hogy mindketten sült magyarok vagyis székelyek vagyunk, s még csak 
sorokban sem engedünk egymásnak. Hasztalan vártam Önnek második levelét 
is mellyel adós vala, minthogy én önnek kettőt irtam — mindegy — inkább 
engedek és irok én megint, igy talán hamarább ér az öröm — és hamarább 
ölelhetem sorait. 

Éve már hogy Pesten vagyok és ha valaki ezen évről számotkérne» 
borzasztóan megpirulhatnék, mert telyességgel semmit sem csináltam nehény 
negatív tapasztalat — sajátszerű phrasisok és egy hitvány komédián kivül, 
mellynek készítésében fö elvem volt hogy: Szamárnak szalma is jó. Alig 
lehetnek valaki iránt — sorsa — körülménye — környezői igazságtalanabbak 
mint irántam, és nem rugolódhatom mégis— mert oka magam vagyok • — 
hiszen a véka alá rejtett gyertya nem ég — de azért ha még ezerszer is 
megbuknám az egyenes úton, ezeregyedik — ugyan azt választanám és 
soha az egyenetlent — meglehet hogy nyom nélkül veszek el rajta — 
mindegy az elv szilárdabb hogy sem akárminő czikornyás remény megren
díthetné — csak az fáj hogy környezőim magaviseletem nem értik. Itt nem 
is álmodnak benső érdem és valódi becsületről — s nem is keresik senki
ben. Gyakran tevém azon szemrehányást magamnak hogy talán nálam a 
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cselekvő erő hiányzik és tunya volnék az akaratban — de szigorúbb szám
vetés után azon hit maradt meg — hogy inkább akarok Diogenes mint 
Nagy Sándor lenni — ez átkom — mert fejem és eszemmel más azolta 
országszerte ismeretes volna. Barátom egyedül ön a világon az ki ért — 
ha hibát látna — vagy tévedést fogalmaimban — javítsa meg — még lehet 
belőlem valami — de ezen úton mellyen most vagyok nem hiszem. Eltö
kéltem még évet a nemzeti színháznál tölteni — meglehet elvesztem ezt is 
— mint a másikat; s ha egykor elfogom hagyni oka az lesz hogy mind 
azokban, kik eddig valamire mentek nem ügyszeretet — nem a művészethez 
tapadó tiszta ragaszkodást látom — hanem egy alárendeltséget önzés — 
érdek etc.-féle tárgyaknak kikben testvért keresni nem lehet. Itt a színészet 
kenyérkereset — az irodalom kenyérkereset s hogy egyiknek se kopjék fel 
az álla mosni kell egymás kezét — piszokkal vagy sem — az nem kérdés. 
De hallgassunk erről. — Mit mivel ön barátom. — Ha csak tizenkettőt 
hozhatnék ide ollyat mint ön — minő más volna minden — egyébiránt 
tegyen a mit tetszik — javasolni nem akarok — mert azt javasolnám hogy 
megint színész legyen. Tegyen a mit tetszik •— csak engem is tudósítson róla. 
Pályékról semmit sem tudok — kivéve hogy nője meghalt, — kit igazán 
megsirattam. Feleki irt nekem egyszer — válaszoltam de erre nem irt többet 
— tán levelem nem kapta — nagyon sajnálnám mert igazán szeretem őt 
— és sokszor gondolkozom róla és Albisiról — hát ő hói van mivé lett 
— erre az Erdélyi dolgoknak sem hire sem hamva. Kantomé Pestre váratik. 
Új darabomnak czime «Áldozat és Hála» nem tudom meg éri é azon sze
rencsét hogy szinpadra juttassék — midőn a rossz komédiák egymásra 
buknak. Apropos — örömére Írhatom hogy «Hunyadi László»ban olly operát 
birunk, minőnél jelesbet külföld sem képes mutatni. — Az isten minden 
javaival áldja meg — csókolja valódi barátja 

„ ' Gzákó Zsigmond. 
Címzés: 

Nemes Nagy Lajos Urnák 
a Sz. Udvarhelyi Ev. Ref. Anyaiskolában fennsőbb tudományokat hallgató 
barátomnak Kolosváron át Sz. Udvarhelyt. 

' . Közli: KEMÉNYFY JÁNOS. 

SHELLEY QUEEN M AB JE ÉS AZ EMBER TRAGÉDIÁJA. 
A nagy angol költő müvének Az ember tragédiájává, való hatását 

először Morvay Győző említette Madách-magyarázatában. (64. 1.) Részleteseb
ben foglalkozott a kérdéssel Voinovich Géza Madáchról szóló nagyszabású 
munkájában. (490—493. 1.) Az alábbi sorok a Shelley-vonatkozások számát 
gyarapítják, közlik a megfelelő helyek angol szövegét, s a hatást Madách 
munkájának menete szerint igyekeznek beilleszteni a költő müvének egészébe. 
Ami a legfontosabb, hogy a szerkezet álomszerüségére hatással volt a 
Queen Mab, azt már Morvay nyomán Voinovich kiemelte ; Janthe, Shelley 
hősnője is álomban látja az emberiség múltját, jelenét és jövőjét. Megemlí-


