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lásokat kínálja. Buziás Mehadia felől is kellő tájékozódást nyerve, azzal
a benyomással tesszük le a 397 lapra terjedő könyvet, hogy a szokásos tourista csevegések színvonalát meghaladó, történelmi ismereteket is előnyösen bővítő munkával gyarapodott abban irodalmunk.
TÉGLÁS

GÁBOR.

Tóth Ede élete és művei.
l' ta : I'ap Károly,

Kolozsvárt. Nyomatott Gombos és Sztupjárnál 1804. kis
8-ad. 227 l.

Dr. Pap Károly tagtársunk tollából a nyár folyamán egy nagyobb
tanulmány hagyta el a sajtót a magyar színműirodalom egy korán
elhunyt, tehetséges művelőjéről, Tóth Edéről. — A kik folyóiratunk
régibb számait, figyelemmel kísérték, észrevehették, hogy Pap Károly
nagy kedvvel, nagy szorgalommal már huzamosabb idő óta tanulmányozta monográfiája anyagát. Minden sorából megérzik, hogy kedveltje
a korán elhallgatott költő, hányatott élete, úgyszólván átálmodott dicsősége ragadták meg figyelmét, szeretetét,. Tóth Ede élete merő tragikum,
a legel len tétesebb végletek iróniával teli lánczolata és a monografia
írójának figyelmét inkább részvétet keltő életpályája, mintsem alkotásai
kötötték le. Lankadatlan a Tóth E. nyomorának festésében, lelkével
gondolkozik akkor i?, midőn inkább szeretnők a hideg ész bonczolását,
jobban kedveli jellemű festését, mint művei fejtegetését s meleg szeretetével meg akk or is védi kedvelt költőjét, midőn mi nem habozunk
ítéletet mondani.
De épen ez a vonzalom okozta azt is, hogy időt, fáradságot nem
kímélve, szedte össze a költő életére vonatkozó adatokat és sikerűit
neki olyan nagy terjedelmű tanulmányt összeállítani, mint a minővel
klasszikusaink életét örökítjük meg.
A szerző 2 2 7 oldalon, IX fejezetben tárgyalja a költő életét s
működését. Tóth Ede 1844 okt. 14. Putnokon született. Atyja István,
jómódú szabómester, polgártársai becsülését józan eszével, hazafias és
közmozgalmakban való részvételével érdemelte ki és a színészetnek és
irodalomnak mindvégig pártolója maradt. Veje, gyermekei istenfélő jámborságára és szellemi nevelésére nagy gondot fordított, esténként maga
köré gyűjtve őket, el-elmesélgetett nekik, vagy Edével egy újabb regényt olvastatott fel.
A gyenge testű gyermek iskolájában kiváló szeretettel a történelem nagy tanításain merengett el, fogékony szellemet árúit el, mind
a mellett iglói szereplése, hová német szóra és középiskolai tanulmányokra küldetett, nem jól ütött ki az év végén. Ez okozta élete első
csapását, melynek puszta emlékére később is tompa fájdalom nyilallott
szívébe. Atyja kereskedő inasnak adta egy putnoki szatócshoz, kinek
durvaságát csak a családi és baráti kör melege enyhítette, de ennek is
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vége lett, a midőn 1 8 6 0 végén egy budapesti papirkereskedésbe került.
Sóvár, látni vágyó lelke örült a Pestre menetelnek, de feljutva a színház és írók világába is, magába zárkozott, igénytelen, egyszerű maradt. A nagy boltnál és nagy városnál csak szíve üressége volt nagyobb,
mely csak egy német segédtársának tudott megnyílni. Színészi d i c s ő ségről álmodozott, a midőn Pest újjá éledni, forrongani kezdett, s az
irodalom, tudomány, a magyar szellem újra feltámadt. Ez a forrongás
hatott reá is, nem tudott megbarátkozni a rideg kereskedői szellemmel,
verseket kezdett írogatni és elhatározta, h o g y ismét a tanulói pályára
lép. Otthon beteg, tüdőbajos anyja nagy nehezen lecsillapította a d ü höngő apa haragját és Ede tanulni mehetett Sárospatakra, hol kedvelt
tanulmányai a történelem és irodalom, Himfy és Csokonai voltak, de
eszményképe egész életén át Petőfi maradt, a kit nemcsak verseiben
utánzott egészen a détailokig, hanem viselkedésében is utána indult.
Anyja halálával otthon pusztulásnak indult minden, apja borban, czimborákban keresett vigaszt, épen olyan kegyetlenkedő lett, mint a Kisfaludiak atyja. Ede bánatos lelkét csak a gömöri coetus tudta felmelegíteni és e baráti kör emléke vándorlásai között is hűségesen elkísérte,
visszasugárzó, elhaló csillámain is feltudott melegedni.
Ede öcscsével a tanév végén elköltvén a vizsgálati díjat, a
tanárok a vizsgálattól eltiltották. Teréz nővére alig tudta elgyötört atyját a kiátkozástól visszatartani és Ede megértette, h o g y atyja még csak
egy évig segélyzi. A rlietorikai classis, a költészet és szónoklat osztályába,
az ő igazi világába jutván, eltudta felejteni még élete nagy kérdőjelét
is. Tanúit és tanított és az önképzőkörben kiadott költeményei közül
„Oszszel" czímű édes anyját és elvesztett b o l d o g s á g á t sirató elégiája
magaslik ki. Időközben súlyos betegsége ágyba döntötte s elhagyatva
övéitől, s atyja szívtelenségétől elkeserítve 1 8 6 4 . elején vándorbotot
vett kezébe és színészszé lett. Elete ettől kezdve h á n y ó d á s : szüntelen
bolyongás, az egyik társulattól a másikig, ismeretlen útakon és helyeken. Vézna, igénytelen termetével vastag ajkai és összekuszált f o g s o r á val a színpadon nem sok dicsőséget aratott, de annál b u z g ó b b és
hasznavehetőbb volt az adminisztráczió terén. Bánatos szelídsége, ideális
felfogása pedig mindenütt megszerezte számára színésztársai szeretetét.
Atyja akarata ellenére is színész maradt és 12 évig vándorolt
idestova a hazában, gyalog színésznek nevezve gúnyosan magát. V i s z szaemlékezéseiben keserű humorral rajzolja a legválogatottabb nyomort,
szenvedést, mely osztályrészéül jutott, sokszor olyan gúnynyal, h o g y
az ember lelke megborzad olvastára.
Első, boldogtalan szerelme keservét felejtve, Benedek Máriával
kelt össze, ki megédesítette élete további részét, s kihez a „Szerelem"
cziklusát intézte. Most már nem egyedül a dalban szólaltatta meg
gondolatvilágát, megpróbálkozott a szinműírással és néhány, napi életre
szánt, divatos, vidéki darabot írt, melyeknek nagy része elveszett. Első
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kísérlete „ A z oltár előtt, v a g y egy lengyel néptanító", továbbá a
Schneider Fanni és Kerekes András czínműek voltak, melyeknek költői
értékük épenséggel nincsen, és magukon viselik a próbálgatás és anyagi
kényszerűség bélyegét.
Hosszú vándorlása megtanította a magyar nép megismerésére,
b o l d o g házassága pedig meghozta lelke nyugalmát. E kettő összejátszása és nejének, a vidék egyik legjobb népdal-énekesnőjének szeretete
új műfajt zendített meg lantján: a nép dalát, a mely elvezette öt igazi
hivatásához, a — népszínmű íráshoz.
1 8 6 4 - b e n Tóth Ede családjával hat hónapot Putnokon töltött
sógora, Fejes László házánál. E hat b o l d o g hónap alatt nyugodtan figyelhette meg a népéletet, a paraszt lakadalmakat s mint sógora meséli, esti sétáiban az önfeledésig el tudta nézni az ablakon át a fonó
leányok és legények pajzán mulatságait. Itt alkotta meg a „Falurossza"
tárgyát is. Sógora szerint a cselekvényt és a cselekvő személyek alakjait az életből merítette, szóval mint igazi költő, modell után dolgozott,
annyira, hogy Pap Károly a modellül szolgáló személyek neveit is m e g állapította.
1 8 7 4 . februárjában, Pesten tartózkodtában értesült Tóth Ede a nemzeti színház által népszínműre kitűzött 100 aranyos pályázatról. Pest
környékén éhezve, bolyongva, folyton javított, simított a már teljesen
kész Falurosszán és végre is benyújtotta a pályázatra. Családjával
majdnem éhen halva, az öngyilkosság gondolatával agyában, a halál
csirájával tüdejében, Kétszeryhez szegődve, várta a döntést, melynek
értelmében azután csakugyan ő nyerte meg a pályadíjat. A bizottság
felhívására, a lapok czikkeire csak napok után érkezett meg Tóth Ede
levele Szigligetihez, melyben leírta nyomorát, helyzetét és a pályadíjból
5 frtot kért, h o g y Pestre jöhessen. Betegen, összetörve jelent meg az
új költő, h o g y ne csak tiszteletet, hanem részvétet is keltsen személye
iránt A nemzeti színházban azután csakhamar színre került a Falurossza Blaháné, Tamássy és Ujházyval, óriási sikert aratott, dalai átmentek a nép ajakára, diadallal járta be és járja be most is a hazát,
sőt tolmácsolóra talált a német és finn nyelvben is.
Pa'p Károly itt kissé megállapodik élete elmondásában. A népszínmű keletkezése és rövid történetének vázolása után a Falurosszának
széptani fejtegetésére, különösen Göndör Sándor alakjának bonczolására
tér át, s a főalakot lélektanilag elhibázottnak és nem a költői igazságszolgáltatás részesének tartja. Kritikai s z e n e elég jó, esztetikai
érzéke is eléggé kifejlett, de t ö b b helyt sok olyat tud kimagyarázni,
a mit nem egészen írhatunk alá, különösen a Szivákkal (Szigetvári)
való polémiájában. A Falurosszának népszerűségét genre alakjainak
pompás megrajzolásában, humorában, fordúlatokkal teli tősgyökeres
nyelvezetében, a népies gondolat-világ hű visszaadásában, epizód jeleneteiben és szívhez szóló népdalaiban keresi.
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Ezek után tovább fűzi Tóth Ede élete folyásának elbeszélését.
Ott volt ismét a fó'városban és a nyugalom, a fővárosi lárma z á r k ó zottá tette, mégis a dicsőség úgy látszik, már nem tudta természetét
megmásítani, csak az írók körében és színi pályája emlékei közört
érezte jól magát. Munkakedve azonban nem lohadt le, de munkája és
öröklött tüdó'baja napról-napra apasztotta életerejét, úgy, hogy az 1 8 7 5 .
évi népszínmű pályázatra szánt „ T o l o n c z " - a nagy részét betegen írta
Balaton-Füreden.
Még egyszer meglátogatván szülőföldjét, optimizmusa nem is sejtette
a vég közeledését, hiszen a dicsőség is még egyszer besugározta alakját:
a „ T o l o n c z " elvitte a kitűzött jutalmat, harmadik n a g y o b b műve pedig
„ A kintornás család" nagy színpadi sikert aratott, mindenki Szigligeti
folytatását, a népszínmű Petőfijét látta benne.
Ezen újabb darabjaiban a költő már elfordúlt a tisztán népies
elemtől, cselekvényeit és jellemeit az iparos osztályból merítette s így
új motivumokat s személyeket vitt be a népszínműbe. Pap Károly mind
a két művet behatóan tárgyalja és csoportosítja az irodalmi kritikákat,
erősen utalva mindenütt Tóth Ede egyéniségére, meséi, alakjai ismétlődésére, mondjuk alakító erejének fogyatékosságára, másfelől kifogyhatatlan jellemfestésére, lélektani mélységére. Nem utolsó sajátsága, hogy
erős drámai öszzeütközéseket fejleszt, melyek természetszerűleg tragédiai
bonyodalmat és kifejlést követelnek, de egy megmásíthatatlan és legtöbbször erőltetett véletlenség folytán szerencsés megoldást nyernek,
így Tóth E. nem tudja az igazi drámai középfajt eltalálni, tragédiát
é3 színművet ad egyszerre, egymás me'lett, a nélkül, hogy szerencsésebben össze tudná a kettőt kapcsolni. A gyönyörrel keresett éles ö s z szeütközéseket nem tudja etenyésztetni és sokszor rikító i g a z s á g s z o l g á l tatást osztogat s meglátszik lírai temperamentumának s czélzatosságának
bélyege.
A Toloncz előadásán z josan hívták a szerzőt, de Tóth Ede máinem jelenhetett meg, halálos betegen feküdt. Barátai látogatásai ugyan
felderítették, derűs humora is visszatért; utolsó vágya az volt, bárcsak
megírhatná élete történetét; utolsó nagy terve, h o g y a magyar népdrámát megteremtse, melyhez mindinkább közeledett; legutolsó kitüntetése a Kisfaludy-társaságba beválasztatása volt. Igazán az utolsó,
mert 1 8 7 6 . február 2 6 - á n , 3 2 éves korában elhunyt.
í m e röviden Tóth Ede élete és művei. A szerző mielőtt búcsút
venne kedvelt költőjétől, a kinek szenvedései olyan erővel vonzották,
még két fejezetet szentel neki. A VUI-ikban „ A népszínmű és Tóth
Ede" czíműben megállapítja Tóth Ede jelentőségét a népszínmű átalakításával, mely többé nem politikai czélzatossággal vívódik, mint Szigligetinél, hanem a népnek, mint társadalmi elemnek életét mutatja be.
Pap Károly azt tudja be legfőbb érdemének, hogy ismerte a nép világát, minden vonását meg tudta figyelni, leleményesen d o l g o z o t t és las-
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san közeledett a népdráma felé. Az utolsó „Vegyes művei" czímű
fejezetben Tóth Edének drámai töredékeit és költeményeit tárgyalja,
melyek Petőfi utánzatai. Ezzel azután monographiáját be is fejezi, az
elsietettség benyomásával a két utolsó fejezetben és azon összefoglalással, h o g y Tóth Ede érdemei népszínműveiben vannak, a népszínmű
terén mindenkorra mester marad.
Pap Károly melegséggel, jóakaró buzgalommal írta meg tanulmányát. Tóth Ede egyéniségének befolyásoló hatása alatt áll s így nem
csoda, hogy inkább a szenvedő embert, mintsem az írót domborítja
ki. Imádja költőjét és jóakarókig emelni kívánja jelentőségét, holott a
történet már kijelölte helyét az irodalomban. Pap Károly nem szorítkozott csupán az irodalmi anyag feldolgozására, hanem felkutatott
mindent, a mi Tóth Edére vonatkozik. Megnézte szülőházát,
szülővárosát, Sáros-Patakot, felfedezte Tóth Ede nővérét, sógorát, barátait,
színész-társait, utána járt levelezésének, és így állította össze életrajzát.
Ha Tóth Ede működését tekintve túlzást is találunk a szerző
nagy arányú művében, méltánylattal kell kiemelnünk a benne megnyilatkozó felfogást és azon törekvését, hogy igyekszik lélektani magyarázatokat is adni. Egy erős évszámhibáján (Jglóra menetele), az atavizmus
helytelen értelmezésén kivűl szerkezete aránytalanságát kell megjegyeznünk. Az ifjúkor leírása túlságosan nagyobb, mint a férfikoré, az
előbbit kikerítve, az utóbbit elsietve, pongyolán adja elő. Lélektani
megjegyzéseiben is inkább az elsőt részesíti, mint a másodikat, mentségéül szolgálhat azonban, hogy Tóth vándorlásai nem eléggé ismertek
Sokszor kitér, sokat csapong, ismerteknek tételez fel későbbi epizódokat.
Stilusa, nyelve elejétől végig választékos, kifejezései fordulatosak, de
sokszor túlságosan virágos és sallangos, bár emelkedni is tud. Hibája
azonban a kidolgozás duzzadtsága, bőbeszédűsége, melylyel egy-egy
gondolatot vagy mozzanatot túlságosan körülír. Ügyesen tud átsiklani
az események hézagosságán, és az ür kitöltése kedveőrt szívesen i s m é tel, szívesen okoskodik. A z életrajz keretében ő is megpróbálja a kor,
a színhely rajzolását, befolyását; korrajza színtelen, helyrajzai azonban
sikerültebbek. A terjedelmes életrajz mellett igazán sajnálható, hogy
aránylag kevés figyelmet fordított a kritikai és eszt.etikai fejtegetésekre.
Azt azonban el kell ismernünk, hogy munkája a szorgalom, a
szerető odaadás alkotása, elbeszélése folyamatosságával, nemes felfogásával le tudja kötni figyelmünket, s épen ezért ajánljuk Tóth Ede életrajzát olvasóink
figyelmébe.
KRENNER MIKLÓS.

Különfélék.
Naplójegyzetek a Hóra-lázadás pusztításáról.
Nem mondhatjuk, hogy a 111 év előtt kitört

Hóra-féle

lázadás

irodalma valami g a z d a g lenne. Aránylag kevés az az oklevéltári anyag,

