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tartó.3 Ám a magánlevelek alapján hiába tűnik egyértelműnek, hogy az érintett öt 
év alatt azért ismételte meg számtalanszor a kérdést, mert a családja létfenntartását 
egyedüli bevételként biztosító színészfi zetés hiánya szinte megoldhatatlan kényszer-
helyzetbe hozta, a pályafutásának ezzel az időszakával foglalkozó tanulmányok még-
sem tulajdonítanak ennek különösebb jelentőséget.

Egressy Gábort az 1849. júniusi fellépései után csak 1854. május 10-én láthatta 
újra a Nemzeti Színház közönsége. A szabadságharc leverését követően 1849 augusz-
tusa és 1850 szeptembere között törökországi emigrációban volt, hazatérése után 
pedig évekre eltiltották a színpadtól. 1848-ban hiába újították meg újabb három évre 
a Nemzeti Színházzal kötött szerződését, az eltiltása miatt nem kaphatott fi zetést, 
s 1854 májusáig vidéki vendégszerepléseket se vállalhatott. Az érintett időszak főbb 
történései a következők: Egressy az emigrációban a színészi pályájának ellehetetlenü-
lése miatt számba veszi a jövedelemteremtési lehetőségeket, dilemmázik a hivatásvá-
lasztásról, leltárt készít otthoni ingóságaikról, megszervezi családjának törökországi 
kiutazását; körvonalazza A szinészet könyve szépirodalmát és szakirodalmát, össze-
írja az 1848-ig megjelent színészetelméleti írásainak megjelenési helyét és érdeklő-
dik gyűjteményes kötetben történő kiadásuk iránt. Előbb a családi kapcsolattartás 
érdekében, később a hazautazási engedélye miatt az emigráció alatt kapcsolatban van 
az osztrák kormány ügynökével, Zerffi   Gusztávval és a bécsi titkosrendőrség délke-
let-európai szervezetének vezetőjével, Gabriel Jasmagyval, s úgy tűnik, segítségü-
kért cserébe besúgóként jelentéseket készít a Törökországban történtekről. Haza-
térése után, 1850 októberétől a pesti hadbírósághoz idézik kihallgatásokra, az oszt-
rák kormány lefoglalja a család ingóságait, ezért Egressy haszonbérbe veszi sógora, 
Szentpétery Zsigmond bútorait. Többször sikertelenül kérvényezi színészi pályájá-
nak folytatását; kiadja az Egressy Gábor törökországi naplója 1849–1850 (a továbbiak-
ban: törökországi napló) című munkáját; szigorú diszkrécióval, nevének nyilvánosság-
ra hozatala nélkül havi 50 pengőforint fi zetéssel 1851-től rendezőként alkalmazzák 
a Nemzeti Színháznál; 1851 augusztusában kegyelmet kap; 1854-ben egy magyar 
nyelvű színészeti tankönyv megírását és kiadását tervezi.

Rakodczay Pál az Egressy Gábor és kora című kétkötetes életrajzi monográfi ában 
távolságtartással szemléli az élettörténetnek ezt a szakaszát. Az idevágó fejezetek 
inkább leíró jellegűek, nem sikerül őket beillesztenie munkájának Egressy színész-
sikereire koncentráló narratívájába. A törökországi napló tárgyalásánál érezhetően 
zavarban volt, a tiszteletadás mellett számba kellett vennie a szöveg Kossuth-ellenes 
megnyilatkozásait és a 20. század első évtizedében inkább még szóbeszédre épülő fel-
tételezést: a színész az emigrációban az osztrák kormány ügynöke volt. Az előbbi 
esetben azt bizonygatja, hogy az egykorú befogadók túloztak, Egressy Kossuth-ellenes 
szavai nem is igazán támadó hangvételűek.4 A besúgói működést illetően már nem 

3 A levélhez tartozó jegyzetapparátus szerint a sajtó alá rendezőnek nem sikerült megfejtenie, hogy 
Egressy 1854-ben egy színészeti könyv kiadását tervezte. Vö. Arany János Egressy Gábornak, Nagy-
kőrös, 1854. március 19. = Arany János Összes művei, XVI., s. a. r. Sáfrán Györgyi, Akadémiai, 
Budapest, 1982, 400–402. A vonatkozó jegyzet: 968.

4 Rakodczay Pál, Egressy Gábor és kora, I., Singer és Wolfner, Budapest, 1911, 445–450.
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– Fel fogok-e még valaha lépni a nemzeti 
szinpadon Mamikám?
– fel nemsokára.1

A mottónak választott párbeszéd két beszélője Egressy Gábor és az 1842-ben el-
hunyt édesanyja szelleme. Egressy kérdése 1854. február 25-én egy asztaltáncoltatás 
közepette hangzott el; a jelenetet ő maga örökítette meg a Társalgás a szellemekkel 
című jegyzetfüzetében. Tarjányi Eszter A szellem örvényében című munkájában (az 
említett forrás ismerete nélkül) a színész monográfusára, Rakodczay Pálra hivatkoz-
va e szellemidézés kapcsán a következőt jegyzi meg: „Egressy Gábor 1850-ben tért 
haza Törökországból, ahová Bemmel együtt menekült. Korábbi forradalmi maga-
tartásáért nem szerepelhetett a színpadon, csak 1854-től léphetett fel újra. Biztató 
szóért […] kérdezősködött a szellemeknél.”2 Ha az anya szelleméhez intézett kérdést 
Egressy ebből az időszakból származó magánjellegű írásainak tematikájával vetjük 
össze, azt látjuk, hogy ez a dilemma az emigráció kezdetétől, 1849. augusztus végétől 
egészen a színpadtól való eltiltás megszűnéséig, 1854 májusáig folyamatosan vissza-
tér. Az emigráció ideje alatt a feleségnek, Szentpétery Zsuzsannának írott levelek-
ben, 1851 és 1853 között az osztrák seregbe besorozott nagyobbik fi únak, Egressy 
Ákosnak küldött beszámolókban, de érezhetően ott van azokban az elveszett, vala-
mikor 1854. február eleje és március 19. között Arany Jánosnak írott levelekben 
is, amelyek tartalmát Arany 1854. március 19-i válaszleveléből lehet rekonstruálni: 
Egressy tudatja Arannyal, hogy a sorsa még mindig nem rendeződött, továbbra sem 
engedélyezik színészi pályájának folytatását, ezért pénzkeresés céljából egy színészeti 
könyv írására és kiadására készül, s kéri a költőt, toborozzon előfi zetőket, legyen ív-

* Ezúton köszönöm Deák Ágnesnek a tanulmány első változatához fűzött megjegyzéseit. A kutatás 
a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallga-
tói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos prog-
ram című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfi nanszírozásával valósul meg. (A tanulmány az Egressy Gáborról készülő doktori 
disszertációm részét képezi.)

1 Egressy Gábor, Társalgás a szellemekkel, OSzK Kt, Oct. Hung. 611, II, 2v.
2 Tarjányi Eszter, A szellem örvényében. A magyarországi mesmerizmus, szellemidézés, teozófi a története 

és művészeti kapcsolatai, Universitas, Budapest, 2002, 54. Bár Tarjányi Eszter nem hozza szóba, hogy 
Rakodczay a család 1854. február 25-i szellemidéző estéjét tárgyalja, mégis fontos megjegyezni, hogy 
az Egressy-monográfi a írója tévesen közli e szeánsz részleteit. Azt állítja, hogy az általam mottónak 
emelt párbeszéd Egressy Gábor és Petőfi  Sándor szelleme között zajlott, holott Egressy jegyzeteiből 
pontosan kivehető, hogy Petőfi  szellemével Egressy Etelka társalgott, a színész pedig az édesanyja szel-
leméhez intézte kérdéseit.
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tud ilyen határozottan fellépni, s így inkább nem fűz semmiféle megjegyzést azokhoz 
a szövegrészekhez, ahol Egressy és Zerffi   Gusztáv, valamint Egressy és Gabriel Jas-
magy kapcsolatát említi.5 De e kérdés tárgyalásakor nemcsak a kultuszteremtés fékezi 
tollát, hanem az is, hogy a könyv írásának idején, 1904 és 1911 között még nem jut-
hatott hozzá bizonyos kéziratos anyagokhoz, s a témát feldolgozó szakmunka sem 
állt még a rendelkezésére. Bajban van az olyan mondatokkal is, amelyekben Egressy 
arra fi gyelmezteti feleségét, hogy amennyiben a szabadságharcban való szerepvállalá-
sáról kérdezősködnének, akkor „mond meg édes, hogy én, mihelyt a’ császári seregek 
be jöttek az országba Vindischgrécz herczeg alatt, én biztosi hivatalomról azonnal 
lemondottam még a mult évi decemberben, és hogy a’ mint a’ körülmények engedték 
azonnal vissza tértem elöbbi békés pályámhoz a’ szinészethez, ’s mond meg, hogy 
én a’ politicával soha nem foglalkoztam életemben; ez egyetlen egyszer is a kényte-
lenség, az erkölcsi eröszak sodort belé.”6 Ezek után Rakodczay úgy érzi, sokkal 
okosabb, ha tartózkodik az elemző értelmezéstől, s az amnesztia körülményeinek 
ismertetésével lezárja ezt az időszakot.7

Miután 1918–1919-ben a bécsi udvari levéltárat megnyitották a kutatók előtt, 
a legtöbb fi gyelmet a Kossuth Lajossal kapcsolatos emigrációs eseményekre és a Tö-
rökországban is tevékenykedő osztrák államrendőrségre vonatkozó iratok kapták. 
Hogy a színész kapcsán a besúgás gyanúja komoly érdeklődésre tartott számot, azt 
leginkább az bizonyítja, hogy az Egressy-monográfi a egyik szakértő olvasója, az irodal-
mi és színházi kritikus Kárpáti Aurél szinte csak ehhez a fejezethez fűzött szöveges 
széljegyzetet. Kárpáti információi a bécsi levéltár anyagát 1920-ban átnéző és feldol-
gozó Tábori Kornéltól származnak: „Tábori Cornél az első világháború után a bécsi 
titkos levéltárban megtalálta és kijegyezte Egressy »kémjelentéseit« – amelyek (sze-
rinte) elég »enyhék« voltak. Az ő szóbeli közléséből tudom ezt. K. A.”8 Deák Ágnes 
a neoabszolutizmus korából származó besúgólisták elemzéséről írott tanulmányából 
tudjuk, hogy Tábori az államrendőrség magyarországi ténykedéséről elsőként publi-
kált.9 Innentől kezdve a vád és a védelem egyaránt igyekezett rekonstruálni Egressy 
és az osztrák kormány áttételes kapcsolatát. Az értelmezések többsége nem tárgyalja 
emigrációjának körülményeit, informátori működését az egyidejű eseményektől füg-
getlenül, önálló epizódként kezeli.10 Nem hivatkoznak Rakodczay monográfi ájára, 

5 Uo., 437–438.
6 Uo., 433. Az idézett levél: Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Vidin, 1849. október 8., OSzK 

Kt, Levelestár.
7 Uo., 441–442.
8 Uo., 434. A Kárpáti Aurél által széljegyzetelt példány a ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyv-

tárban érhető el. Köszönöm a könyvtár dolgozóinak, hogy a kötetet rendelkezésemre bocsátották.
9 Deák Ágnes, Besúgólisták a neoabszolutizmus korából, Aetas 2006/4., 21–22. Kárpáti Aurél másik 

széljegyzete megerősíti Deák Ágnesnek azt az észrevételét, miszerint Tábori a Titkosrendőrség és ka-
marilla címmel megjelentetett monográfi ájából több besúgó nevét is kihagyta: „Tábori mondta ne-
kem, hogy Asbóth is küldött Bécsbe kémjelentéseket. Könyvébe Tábori ezeket sem vette fel. K. A.” 
Rakodczay, I. m., 437. Deák Ágnes erre vonatkozó megállapítása: Deák, Besúgólisták…, 22.

10 Azoknak az írásoknak a számbavételétől most eltekintek, amelyek a forráskutatást nélkülözve vélemé-
nyezik Egressy besúgói szerepvállalását. Vö. például Péter László, „Egressy Gábor teljhatalmú kor mány-
biztos” = U., Szegedi seregszámla, Bába és Társai, Szeged, 1999, 172–177.

pedig az világosan rámutat arra, hogy a besúgói szerepvállalás korántsem tekinthető 
a Törökországban töltött idő egyedüli jellemzőjének.

Frank Tibor szerint a színész Zerffi   Gusztáv konfi dense volt, s ezt három különbö-
ző forrás is egyértelműen igazolja. Egyrészt azok az 1849 őszétől folyamatosan szüle-
tő levélrészletek, amelyekben Egressy arra inti feleségét, hogy a válaszleveleket Pestről 
ne közvetlenül neki, hanem Zerffi  nek címezze, másrészt az az 1849. december 2-án 
Zerffi  nek írott levele, amelyben arra kéri, hogy legyen családi levelezésének közvetítő-
je, harmadrészt pedig az az 1850. június 16-án kelt és Zerffi  nek szánt beszámolója, 
amely a törökök ellen lázadozó bolgárokról tartalmaz információkat.11 De Frank Tibor 
a források összegyűjtését illetően hiába volt körültekintő, nem aknázta ki őket kellő-
képpen, s így nemcsak érvelésének logikai menete lett túlságosan elnagyolt (nem tisz-
tázza, hogy Egressy kapott-e válaszleveleket, miért folyamodott Zerffi  hez segítségért, 
miért éppen a levéltovábbítás volt az együttműködésük egyik záloga, fi zetett ügynök-
nek tekinti-e Egressyt), de mint majd látni lehet, olyan tényszerű megállapításokat is 
tett, amelyek legfeljebb valószínűsíthetők, de nem bizonyíthatók e kéziratok alapján. 

Más forrásokra hivatkozik és egészen más következtetésre jut Gonda György. 
Ő a színész hazatérését követő egy évből származó autográfokat nézte át, s úgy véli, 
nem áll rendelkezésünkre olyan perdöntő dokumentum, amely minden kétséget ki-
záróan igazolná, hogy Egressy az osztrák titkosrendőrség fi zetett embere volt. Nem 
tagadja, hogy az emigrációban kapcsolatban állt az államrendőrség ügynökeivel, de 
szerinte az amnesztiáig történt események inkább arra utalnak, hogy a besúgói sze-
repvállalása nem volt igazán jelentős. Egressyt a hazatérés után elhúzódó kihallgatás-
sorozatnak vetették alá, Alexander Bach a megtorlást illetően nem talált enyhítő 
körülményt, 1851 januárjában kötél általi halálra ítélték, végül augusztusban kegyel-
met kapott; az amnesztiával egy ideig csak megtűrt alattvalója lett az osztrák biro-
dalomnak, hiszen eltiltották a színészi pályától, s ezzel évekig attól a létalaptól fosz-
tották meg, amelyre korábban családja megélhetését alapozta.12 Gonda György úgy 
véli, mindezek ellenére persze hihető, hogy Egressy az emigrációban kényszerült kisebb 
megalkuvásokra, de mint írja: „inkább Radnóti Klárával […] értek egyet »Egész élete, 
hazafi úi lángolása, harcos igazságkeresése […] ellentmond az árulás vádjának.« S vala-
mint Petőfi : Egressy Gáborhoz című versének egy sorát − »Gyakran nem érti emberét 
a kor« − címként választó Steiner [sic!] Ágotával, aki […] Egressy naplójának reprint 
kiadásában többek között ezt írja: »Ami pedig perdöntően szól mellette, az az, hogy 
bár pontosan ismerte a Habsburgok által oly nagyon keresett magyar korona rejtek-
helyét, nem árulta el azt. Ha meg akarta volna vásárolni a maga számára a kegyel-
met, e titok elárulásával kockázatmentesen megtehette volna.«”13 (Ez utóbbi adatot 
Egressy Ákos az 1904-ben megjelent Pályám emlékeiből (1849 – Világos után) cím-
mel kiadott visszaemlékezésében írja,14 s mint arra Deák Ágnes fi gyelmeztet: ezen 
11 Frank Tibor, Egy emigráns alakváltásai. Zerffi   Gusztáv pályaképe 1820–1892, Akadémiai, Budapest, 

1985, 69–70. Frank Tibor magát a jelentést is közli: 238–239.
12 Gonda György, „…Egressy Gábor színész és Kossuth kormánybiztosa”. Egy év eseménytörténete – emig ráció 

után, Aetas 2006/4., 115–125.
13 Uo., 125.
14 Magyar Hírlap (14) 1904. december 25., 365. sz., 54.
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a ponton nem feltétlenül tekinthető e munka hiteles forrásnak.15) Ez a morális indo-
kokra épülő, egy erősen megkérdőjelezhető állítás feltétlen elfogadását is tartalmazó 
végkövetkeztetés nem lehet mérvadó arra nézve, hogy Egressy nem volt az osztrák tit-
kosrendőrség fi zetett ügynöke. Az emigráció körülményeinek elemzése, az emigráció 
alatti és utáni különböző típusú források egybe- és újraolvasása nélkül viszont nem 
formálható megalapozott vélemény arról, hogy milyen minőségben és milyen mély-
ségben vett részt az osztrák titkosrendőrség munkájában.

Noha a következőkben e kérdés újratárgyalására is kísérletet teszek, mégis az idé-
zett tanulmányokkal ellentétben nem a feltételezett besúgói működést tekintem az 
érintett időszak mindent meghatározó jellemzőjének. Vizsgálódásom középpontjá-
ban a színészpálya ellehetetlenülésével járó problémák és Egressy saját pályaválasz-
tásához való ragaszkodása áll. Mivel ezek a témák egyaránt jellemzik a törökországi 
távollét időszakát és a hazatérés utáni három és fél évet, a záró évszám 1854 májusa 
lehet, amikor is Egressy engedélyt kap színészi pályájának folytatására. Források te-
kintetében elsősorban a magánleveleire és a törökországi naplóra támaszkodom. Ám 
e szövegkorpuszok egészen más szempontú értelmezésével nemcsak a művészpálya 
kényszerű mellőzéséből fakadó gondok és az azok megoldására tett próbálkozások 
bemutatására van lehetőség, hanem a feltételezett besúgói szerepvállalás körülmé-
nyeinek alaposabb megvilágítására is. Hiszen mint az egyes, osztrák hatáskörbe tar-
tozó informátori tevékenységeket, a titkosszolgálati szervezetek működését tárgyaló 
újabb szakirodalom kérdésfelvetéseiből látszik, a téma feldolgozásakor nem hagyat-
kozhatunk csupán a hírszerzésről árulkodó iratokra. Lehetőségeinkhez mérten tud-
nunk kell, mikor és milyen körülmények között lett valaki az osztrák államrendőrség 
titkos alkalmazottja, milyen tényezők bírták rá erre a szerepre, számolnunk kell-e 
valamiféle kényszerrel, fi zetett ügynök volt-e, vagy a sorsának jobbra fordulását re-
mélte, remélhette a szolgálatokért cserébe?16 Egressy esetében a történések egymás 
mellé rendeléséből, a közöttük fellelhető ok-okozati viszony feltárásából az is kiderül, 
hogy az 1849–1854 közötti kényszerhelyzet szinte minden egyes lépése (magánéleti 
és szakmai egyaránt) szorosan kötődik ahhoz a patetikusan megfogalmazott, de na-
gyon is életszerű kérdéshez: „Most már mit csináljak én, ki a’ magyar szinészeten 
kivül semmi féle mesterséghez nem értek?! Kinek a’ világon semmi más foglalko-
záshoz ereje, képessége, szenvedélye nincs?!”17

15 Egressy Gábor tévesen azt tételezte, hogy Szőllősy Ferenc árulta el az osztrákoknak a magyar korona-
ékszerek rejtekhelyét. Deák Ágnes, A koronás Wargha. Egy kettős ügynök Kossuth és a császári rendőrség 
szolgálatában, Akadémiai, Budapest, 2010, 149.

16 Módszertanilag a következő írásokat tekintettem irányadónak: Deák, A koronás Wargha; Pajkossy 
Gábor, „mit welchen ich im geheimen Dienstverbande stehe. Sedlnitzky magyarországi besúgói a reformkor 
hajnalán = Miscellanea fontium historiae Europae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. szü-
letésnapjára, szerk. Kalmár János, ELTE BTK, Budapest, 1997, 335–357.; Pajkossy Gábor, Toldy 
Ferenc pályaképéhez = Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára, 
szerk. Erddy Gábor – Hermann Róbert, Argumentum, Budapest, 2002, 180–198., különösen: 
196–198.; Szilágyi Márton, Újabb adalékok Schedius Lajos titkos informátori tevékenységéről = Szöveg-
könyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, szerk. Szilágyi Márton – Völgyesi 
Orsolya, Ráció, Budapest, 2005, 225–240.

17 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Belgrád, 1850. április 30., OSzK Kt, Levelestár.

„Vad örjöngései voltak azok egy hazavesztettnek”

A színész 1849. augusztus 23-án lépte át a török határt. A törökországi napló szerint 
1849. augusztus 30-tól október 31-ig Vidinben, 1849. november 23. és 1850. február 
26. között Sumlában volt. Innen az akkor török fennhatóság alatt lévő Belgrádba 
szökött, 1850. június elején itt várta az utána utazó családját. Június 10-én tovább-
hajóztak Konstantinápolyba, s június 25-től hazaindulásukig, 1850. augusztus kö-
zepéig ott tartózkodtak.

Egressy 1849 októberében Batthyány Lajos, Damjanich János és Kiss Ernő kivég-
zésére,18 valamint a Vidinben megjelent osztrák császári tábornok, Franz von Haus-
lab19 megtorlást sejtető szavaira hivatkozva – „a’ tábornok nem csak hogy közbocsá-
natot nem hozott, és nem csak hogy semmi biztositásra nézve nincs utasitása a’ haza 
menendökkel kegyelmes bánás iránt, hanem még ollyasmit lehetett kivenni beszé-
dé böl, hogy a’ kik nagyobb mértékben vannak be bonyolodva a’ forradalom büneibe 
azoknak a’ hazamenetelt nem tanácsolja” – úgy ítélte, hogy „Amnestiára számolni, 
egy vagy két évvel elöbb, keptelenség”.20 Innentől kezdve a feleségének írott leveleiben 
a következő kérdésekkel foglalkozik: „mit csináltok ti két évig? miböl fogtok élni, 
ha csak mindenteket felemészteni nem akarjátok? és mit fogok én tehetni?”21 

A kiútkeresést és a bajok mihamarabbi orvoslását nehezítette, hogy Egressy hiába 
küldte haza a leveleket, a feleség válaszlevelei nyolc hónapig, 1850 áprilisáig nem ju-
tottak el hozzá. Szentpétery Zsuzsanna először a férj 1849. szeptember 18-án kelt 
levelét olvashatta. Ez a kezdő sora szerint a harmadik hazaküldött levél volt (a fennma-
radt hagyatékban ez az első emigrációs levél). Az Egressy kezébe eljutott első válasz-
levél 1850. április 26-án kelt. A színésztől tizenhárom emigrációból írott, kézbesített-
nek tekinthető levél maradt fenn, a feleség válaszaiból pedig csak egy (az említett, 
1850. áprilisi levél egykori létezéséről csak egy utalásból tudunk). Egressy leveleiből 
kiderül, hogy jóval többet írt – 1849 decemberében már több mint húsznál tart –, 
mint amennyi ma megvan, valószínűleg többségük útközben elveszett, el sem jutott 
Pestig. Ha a fennmaradt hazaküldött levelek datálásán végigtekintünk, akkor azt 
látjuk, hogy ő az emigrációs körülményekhez képest viszonylag sűrűn írt,22 a feleség, 
Szentpétery Zsuzsanna viszont – valószínűleg félve az osztrák megtorlástól – a má-
sodik, az 1850 májusában célba ért válaszával együtt mindössze hatot próbált eljut-
tatni hozzá.

A levelezés nagyfokú aránytalansága, féloldalassága Egressy részéről egy olyan sajá-
tos levélköteget eredményezett, amely erősen különbözik a többi fennmaradt, a szí-

18 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Vidin, 1849. október 16., OSzK Kt, Levelestár.
19 Hauslab 1849. október 12-én jelent meg Vidinben; hazatérés esetén kényszersorozással járó amnesz-

tiát ígért a menekülteknek. Török források szerint ekkor 2732 magyar tért vissza. Vö. Hajnal István, 
A Kossuth-emigráció Törökországban, I., Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1927, 134−154.

20 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Vidin, 1849. október 16., OSzK Kt, Levelestár.
21 Uo.
22 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Vidin, 1849. szeptember 18.; október 8.; október 16.; 

Sumla, 1849. november 25.; december 2.; 1850. február 3.; Belgrád, 1850. április 17.; április 30.; május 
3.; május 9. (2 db levél); május 25.; május 30.
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nész feleségének huszonnégy éven (1841 és 1865 között) át írott 120 levelétől. Ez 
utóbbiak esetében egyszer sem lehet olyan érzése a befogadónak, mintha valamelyiket 
korábban már olvasta volna. Az emigrációs levelek viszont olyanok, mintha egymás 
szövegvariánsai lennének. Ha nem ismernénk a körülményeket, és a datálás nem raj-
zolná ki a kronológiai rendjüket, azt hihetnénk, hogy ugyanazon írás különböző szö-
vegállapotairól van szó, s a színész a tartalmán csak egy-egy új emigrációs állomás 
körülményeihez mérten változtat. Sőt ezeknek a leveleknek még az írásképe is eltér 
a más évekből származóakétól. Egressy annak érdekében, hogy minél több informá-
ciót tudjon megosztani a családjával, minimális szövegtagolással él: apró betűkkel ír, 
rendkívül sűrűn rajzolja egymás mellé a betűket, a szavak közé nagyon rövid szókö-
zöket iktat, a sorok között nem hagy térközt. Mivel az idő előrehaladtával sem tudott 
a levelezőtárs válaszaihoz igazodni, s más kommunikációs csatornán keresztül sem 
szerzett tudomást arról, hogy van-e kézbesített levele, folyton ismételnie kellett ön-
magát. Két szólam fut egymással párhuzamosan: az aggódó családfenntartóé és a pá-
lyáját kényszerűen mellőző színészé. Ám nem pusztán arról van szó, hogy Egressy 
tudatosítja az otthoniakban, hogy mihamarabb megoldást kell találniuk valamiféle 
jövedelemteremtésre, hanem arról is, hogy ő maga nagyon nehezen birkózik meg 
azzal, hogy szeretett és sikeres pályáját kiszámíthatatlan ideig mellőzni kényszerül. 
Szembe kell néznie széthullott pesti életével, énazonosságát és szakmai identitását is 
tisztáznia kell családja és saját maga számára. Van-e már akkora szakmai tekintélye, 
s a Nemzeti Színház színészeként tíz év alatt szert tett-e akkora népszerűségre, hogy 
a színészi pályájához szorosan kötődő vállalkozásba, színészetelméleti tanulmányai-
nak könyvformátumban történő megjelentetésébe fogjon? Képes lenne-e néhány 
év nyelvtanulás után színészként boldogulni Konstantinápolyban vagy Párizsban? 
A bevezető sorok mindig a család iránt érzett aggodalomról, a válaszlevelek hiányolá-
sáról és saját helyzetének rövid ismertetéséről szólnak (hol tartózkodnak most, mi-
lyen a török „vendéglátók” és a magyar menekültek kapcsolata). Utána következnek 
a továbblépésre vonatkozó tervek és a kommunikációhiány kiküszöbölésére tett pró-
bálkozások, javaslatok. Minden egyes levélben több kiútkeresési lehetőség szerepel, 
s ezeket nem egyszerűen felsorolja, hanem lehetőségeihez mérten igyekszik is kör-
vonalazni a megvalósítás módját. A saját megélhetését illetően egyelőre abban bízik, 
hogy a törökök a tartáspénzt nem vonják meg tőle. A feleségétől pedig azt kéri, hogy 
amint lehet, utazzanak utána Törökországba, s egy ideig éljenek ott. Ha az általános 
amnesztiát otthon kihirdetik, akkor hazatérnek, ha pedig erre nem kerülne sor, ak-
kor Nyugat-Európába vagy az Amerikai Egyesült Államokba költöznek. Eleinte nagy-
szabású terveket készít az otthoniak kiutazását illetően. Béreljenek hajót „a’ lejövetel 
végett, mert egy illyen hajóra mindent felrakhatnátok a’ legutolsó sepröig. És, kimond-
hatatlan jó volna ha a’ zongorát, az uj butort, és a’ régiek közül a’ szükségesebbeket, 
még a’ vas konyhát is elhozhatnátok, mert itt török honban, édes a’ butornak híre 
sincs […].”23 További lehetőségként számításba veszi azt is, hogy a család megérke-
zése után rögtön Amerikába mennek, s ott majd földművelésből élnek, vagy Francia-

23 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Vidin, 1849. szeptember 18., OSzK Kt, Levelestár.

országba költöznek, ahol színész vagy a pesti Nemzeti Színház megbízásából párizsi 
színházi tudósító lesz, vagy Konstantinápolyban maradnak, s ott folytatja a színésze-
tet. Ezek a tervek rapszodikusan újra és újra feltűnnek a feleségnek írott levelekben. 
Egressy csapong, tervezget, de úgy tűnik, a többnyire szóbeszédre épített fontolga-
tásoknál nem jut tovább. Nyilván a józan ítélőképességét nagyban befolyásolta az is, 
hogy a magyar menekültek, legalábbis az a közeg, amely nem az egykori politikai és 
katonai elit részét képezte, csak hírfoszlányokból, időnként Magyarország és Tö-
rökország között ingázó küldöncöktől, és mint a színész írja, Vidinben egy szerb 
lapból értesült az otthoni állapotokról. Akárhányszor csak ír a török porta vagy az 
osztrák kormány döntéseiről, mindig kénytelen hozzátenni, hogy e hír szóbeszéd út-
ján jutott el hozzájuk, s nem tudni, mi igaz belőle. Éppen ezért a levelekből nagyon 
nehéz kiszűrni, hogy melyek azok a tervek, voltak-e egyáltalán olyan tervek, amelye-
ket hosszútávon is életképesnek gondolt, s melyek azok, amelyek pillanatnyi ments-
várként, kósza ötletként vannak csak jelen. Persze a levéltémákat a személyes érdeke-
ken túl nagyban befolyásolta az óvatosság is – Egressy úgy vélte, hogy az osztrákok 
felbontogatják a magánleveleket. Például eszében sincs rákérdezni, hogy mi van 
a szabadságharcban vele együtt harcoló bajtársaival, a szabadságharc bukását köve-
tően milyen méreteket öltött a megtorlás.

Egressy eleinte a postai út mellett személyes ismeretségek révén, hazautazó ma-
gyarok által is igyekezett kapcsolatot teremteni az otthoniakkal:

Ezt a’ levelet egy kézmüves ifj u vállalta el kézbesiteni nektek, egy Balog nevü 
Miskolczi fi , ki mint Szabó legény vándorolt ide ki és sokáig lakott Constan-
tinápolyban, most a’ magyarhoni jó hirekre megindult ezelőtt egy hónappal, és 
csak itt értesült a’ haza elbukása felöl. A’ legközelebbit egy Mádi nevü Pesti 
lakos vitte, ki Hajniknál volt szolgálatban, ’s innen visszament ezelött mintegy 
két héttel.24

Mivel válaszlevél egy hónap múltán, 1849 októberében sem érkezett, egyre kétség-
beesettebben próbálta megfejteni a hallgatás okát. Eleinte arra gondolt, hogy talán 
azt hiszik, meghalt, majd megijed, hogy néhány emigráns családjának meghurcolta-
tásához hasonlóan feleségét is bezárták.25 Egyszer egy küldönc azt a hírt hozza neki, 
hogy a Nemzeti Színháznál csak annyit mondtak, hogy Szentpétery Zsuzsanna 
nincs Pesten. E hírhez Egressy rögtön hozzáteszi, hogy „[m]ás valakinek vólt kül-
döttje, nem az enyim, ’s meg lehet, hogy hazudik, − meglehet hogy utánad vagy nem 
mert, vagy restellett tudakozódni.”26 Nem érti, hogy lehet az, hogy a többiek sorra 
kapják otthonról a leveleket, hozzá pedig egy sem jut el.27 1849 decemberéig a leg-
változatosabb kapcsolati szálakon keresztül küld leveleket. A törökországi napló 
1849. október 7-re datált részletéből például kiderül, hogy megjelent Vidinben egy 

24 Uo.
25 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Sumla, 1849. november 25., OSzK Kt, Levelestár.
26 Uo.
27 Uo.
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magát angolnak mondó fi atalember (Egressy ismerte őt látásból Pestről), s fölaján-
lotta, hogy segít a levélküldésben.28 Ezekből a napokból nem maradt fenn Egressy-
levél, nem tudni, ki lehetett a névtelen ismerős. Néhány héttel később már Zerffi   
Gusz távon keresztül igyekszik kommunikálni a családjával. Az 1849. október 25-én 
kelt és kézbesítettnek tekinthető levelében arra kéri feleségét, hogy „[l]eveledet egy 
másik boritékba téve, czimezd kivülröl Dumont [Zerffi  ] Gusztáv urnak, a’ Szardiniai 
Consulatushoz, − de németül vagy francziául; és utasitsd Belgrádba. Csupán csak 
ezen az uton juthat el hozzám leveled.”29 Innentől kezdve folyamatosan arra inti 
Szent pétery Zsuzsannát, hogy Zerffi  n keresztül levelezzenek. Mint a törökországi 
napló 1849. október 30-i bejegyzéséből kiderül, az egykori pesti újságíró-kritikus 
ez idő tájt Belgrádból Vidinbe utazott, s a bejegyzés időpontjában Egressyvel együtt 
jelen volt az Asbóth János szállásán rendezett összejövetelen.30 Frank Tibor úgy vé-
li, Zerffi   ekkor már az osztrák titkosszolgálat embere volt, aki az idő előrehaladtával 
igyekezett besúgóként „karriert” csinálni: Alexander Bach ágense akart lenni, aki 
már nem pusztán megfi gyelője az emigrációs eseményeknek, hanem politikai ható-
erőként annak sikeres bomlasztója is.31 Ennek érdekében maga is fogadott konfi den-
seket, s feltételezhetően így került kapcsolatba Egressyvel. Az együttműködésük 
kezdő dátuma ismeretlen, s bár a színész besúgói működését csak 1850 júniusától 
lehet dokumentálni, Frank Tibor mégis úgy véli, már korábban is készített jelenté-
seket. Ezeket Zerffi   bedolgozta a saját beszámolóiba, illetve a fennmaradt, Egressy 
saját kezű, 1850. júniusi jelentését az egyik raportjához mellékletként is csatolta, sőt 
még németre is lefordította. Az osztrák titkosrendőrség ügynöke Egressy informá-
cióiért cserébe úgy tűnik, azt ígérte, hogy segíti a színész és felesége levélváltását, de 
ennek nem valószínű, hogy minden esetben eleget tett – Egressy 1849 decemberé-
ben azt írta Zerffi  nek, hogy már húsz levelet küldött haza, de válasz még mindig 
nem érkezett. Ennek ellenére „mindvégig a legnagyobb bizalommal volt” Zerffi   iránt, 
s ezért azt gyanította, hogy a levelek azért nem jutnak el hozzá, mert az osztrákok 
még az ágensen keresztül küldötteket is elkobozzák.32 Frank Tibornak abban igaza 
van, hogy Egressy a feleségét végig arra biztatta, hogy Zerffi  nek küldje a válaszleveleit, 
ám ez a hivatkozott, 1849. december 2-án Zerffi  nek címzett levél inkább azt mutat-
ja, hogy nem volt mindig feltétlen bizalommal iránta. Először is tisztázni kell, hogy 
ehhez a levélhez csatolt egy feleségéhez szóló, de Kozmovszky Antal nevére címzett 
levelet is. A két levél egészen biztos, hogy szándékosan került egymás mellé, Egressy 
ugyanis tudatja Zerffi  vel, hogy ezúttal egy régi ismerősén, Kozmovszkyn keresztül 
próbál kapcsolatba lépni a családjával. Ezek a levelek ma az Egressy-hagyatékban 
összetűzve fellelhetők, ami azt mutatja, hogy a színész valami miatt visszatartotta 
őket, nem kerültek Zerffi   kezébe. Ha Zerffi   a neki írott levelet olvasta volna, akkor 
szinte teljességgel kizárt, hogy az ma az Egressy-hagyatékban lenne. (Frank Tibor 

28 Egressy Gábor törökországi naplója 1849−1850, Kozma Vazul, Pest, 1851, 58.
29 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Sumla, 1849. november 25., OSzK Kt, Levelestár.
30 Egressy törökországi…, 80.
31 Frank, I. m., 47−54; 63.
32 Uo., 69−70.

erre a részletre nem fi gyelt, s ő kézbesítettként kezeli e levelet.) Ezt a feltételezést az 
is megerősítheti, hogy Egressy 1849. december 2-án még egy levelet írt a feleségének, 
s azt Zerffi  től függetlenül, valamilyen más úton juttatta haza. Ha vakon bízott volna 
benne, akkor nem áll el attól a tervétől, hogy rajta keresztül is tudósítson a hónapok 
óta nem jelentkező családjának. De a Zerffi  nek szánt levél alapján nemcsak a feltét-
len bizalom kérdőjelezhető meg, hanem az a feltevés is, hogy Egressy már onnantól 
kezdve besúgóként működött, hogy a családjával való levelezés lebonyolítására meg-
kérte az osztrák államrendőrség titkos alkalmazottját: 

Érezve, hogy kegyed helyzetében én sem tennék kevesebbet szerencsétlen honfi -
társaim irányában, e gyakori alkalmatlan megkereséseimmel talán nem megyek 
tul azon igényeken, mikre kegyed szintolly nemes mint hazafi as részvéte fölha-
talmazott.

Több mint husz leveleimre miket különbözö utakon küldék magyarhonba 
családomhoz, még egyetlen sor választ sem kaphaték. Utoljára már azon kétely 
is megszállott, hogy valjon családomnak kegyed czime alá rekesztett leveleim 
szinte nem maradnak e osztrák kezekben. Azért valamint én nem az előbbi czim 
alá zártam nömhöz intézett, ’s ide mellékelt levelemet, valjon nem fogja e kegyed 
is czélszerünek találni, olly utasitást adni nömnek, hogy válaszát nem Dumont 
Gusztáv urhoz utasitsa közvetlenül, hanem kegyednek egyik ismeröse ’s meg-
bizottjához ki Zimonyban lakik – ha illyen találtatnék csakugyan, ki aztán, − 
a’ bensö boriték kegyedhez levén czimezve, − kegyed kezeihez juttatná azt.

Miket ujságul irhatnék, azokat kegyed bizonyosan jobban fogja tudni; sor-
sunk felöl pedig a’ mi még tudni való lehet feltalálandja kegyed nöm levelében, 
mellyet nyitva birok ezennel kegyed kezeire.33

Egressy részéről azt látjuk, hogy a családjával való mihamarabbi kommunikáció 
reményében folyamatosan leveleket írt Zerffi  nek, s azt szerette volna elérni, hogy 
tudomásul vegye a patthelyzetét, s annak feloldásában segédkezzen. Valószínűleg 
1849. október közepétől írt leveleket az ügynöknek,34 s tisztában volt azzal, hogy 
Zerffi   a levélközvetítésekért cserébe beszámolókat vár tőle. Ám úgy tűnik, volt olyan 
eset, hogy Egressy igyekezett kibújni a besúgói munka alól („Miket ujságul irhatnék, 
azokat kegyed bizonyosan jobban fogja tudni”), s Zerffi   honfi társi jóindulatára (mint 
ahogy erre magát Zerffi  t is emlékeztette) bízta a családi kapcsolatfelvétel esetleges 
sikerét. Ez az egyetlen levél természetesen nem tisztázza megnyugtatóan a kapcso-
latukat, de két dolgot legalább sejtet. Egyrészt azt, hogy nem feltétlenül beszélhe-
tünk a megismerkedésük kezdetétől olyan Egressy-beszámolókról, amelyeket Zerffi   
33 Egressy Gábor Dumont [Zerffi  ] Gusztávnak, Sumla, 1849. december 2., OSzK Kt, Levelestár.
34 Az együttműködésük ennél korábbra nemigen datálható, a színész ugyanis 1849 szeptemberében 

még arra ösztönözte feleségét, hogy Monsieur Gabriel de Galamboche névre címezve egyszerre két 
levelet adjon postára: az egyiket Vidinbe, a másikat pedig Konstantinápolyba küldje. 1849. október 
8-án pedig azt találta ki, hogy Szentpétery Zsuzsanna a vidini gőzhajózási hivatalnak címezze a vá-
laszleveleket. Vö. Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Vidin, 1849. szeptember 18.; október 8., 
OSzK Kt, Levelestár.
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értékesnek ítélt, és saját raportjainak írásakor jól tudott hasznosítani, másrészt azt, 
hogy a színész 1849 végéig inkább csak alkalmi közreműködő lehetett. De az is vi-
lágosan kiderül, hogy Egressy 1849. október 25-től kezdve csak a feleség válaszleve-
leinek szempontjából tartotta a levéltovábbítás kizárólagos célszemélyének Zerffi  t. 
(A többi csatorna, amelyeken keresztül ő levelet küldött, csak a Törökországból Ma-
gyarországra intézett levelek esetében működött, hiszen az emlegetett hazautazóktól 
a válaszlevél közvetítését már nem lehetett várni.) S úgy tűnik, eleinte azt gondolta, 
hogy a magánleveleket előszeretettel bontogató osztrákok miatt nagyobb sikerrel 
remélhet válaszlevelet, ha azt nem a saját nevére címezteti, hanem egy Törökország-
ban tartózkodó, osztrák érdekeket szolgáló bennfentesnek. Ugyanakkor Zerffi   fel-
tételezett nemtörődömségével is óvatosan kell bánnunk, muszáj hangsúlyozni, hogy 
nem tucatszámra eltűnt levelekről van szó. Szentpétery Zsuzsannának mindössze 
négy levele nem ért célba, s egyáltalán nem lehet tudni, hogy ezek mely hónapok-
ban íródtak, Pestről eljutottak-e egyáltalán az ügynök kezébe, sőt az sem derül ki, 
hogy a feleség hallgatott-e Egressyre, s az általa írtak szerint Zerffi  nek címezte-e 
a leveleit (később Egressy kérésére nem írja meg, hogy mi módon küldte őket). E le-
velek eltűnésének hátterében nem valószínű, hogy szándékosság áll, ugyanis az 1849. 
júniusában újjászervezett osztrák titkos postai irodának, a „Sifrírozó és fordítói 
munkák osztályá”-nak nem volt célja a levélvisszatartás, az ellenőrzéssel megbízott 
postai páholyok csak egy másolás erejéig tartották maguknál a küldeményeket.35 
Egressy elveszett leveleit pedig azért nem írhatjuk feltétlenül Zerffi   számlájára, mert 
kiderült, hogy a színész a legkülönfélébb csatornákon keresztül próbálkozott a levél-
küldéssel; az 1849. december 2-án feleségének írott levele szerint még Nyugat-Európa 
felé küldve is postára adott leveleket:

Hat hónapon által, mióta a’ hontalanság, ’s árva családtalanságnak olly végte-
lenül boldogtalan napjait élem, még egy betű választ sem vettem töled, sem 
a’ hírnek leg parányibb fuvalma felöletek, nem jutott el hozzám, azon tömérdek 
leveleim után mellyeket a’ leg különbözöbb utakon, még anglián és franczia országon 
keresztül is hozzátok intézni, minden alkalmat felhasználtam.36

Egressy 1850 februárjától már nemcsak amiatt aggódott, hogy miért nem kap még 
mindig válaszokat, hanem azért is, mert nem tudta, hogy a levelei közül vajon a Vi-
dinből vagy a Sumlából küldötteket kézbesítették-e. Ennek azért van nagy jelentő-
sége, mert a család törökországi kiutazását illetően a feleségének írott levelekben 
különböző lehetőségeket mérlegelt. S mivel választ nem kap és fogalma sincs arról, 
hogy melyik levelét olvasták, attól fél, hogy a család még olyan feltételek szerint indul 
el, amelyet ő már régen elvetett vagy módosított (például nem mindegy, hogy me-
lyik városban találkoznak).37 Ráadásul időközben osztrák nyomásra megkezdődött 

35 Deák Ágnes, Szigorúan ellenőrzött levelek. Az 1849 utáni politikai elit titkos postai megfi gyelése, Múlt-
kor 2011. tavasz, 53.

36 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Sumla, 1849. december 2., OSzK Kt, Levelestár.
37 Egressy törökországi…, 161–162.

az emigráció szétszórása: Kossuthot ötvenhat társával (Egressy szerint nyolcvan) 
Kü tahjába,38 Kis-Ázsiába telepítették, a török állampolgárnak tekintett renegátokat 
pedig a szíriai Aleppóba vitték.39 A Sumlában maradtakat – így Egressyt is – pedig 
arra fi gyelmeztették, hogy április végéig döntsenek a sorsukról. Külföldre és Magyar-
országra nem engedik őket, a porta „vendégszeretetét” viszont csak akkor élvezhetik 
tovább, ha letelepszenek valamelyik török tartományban és hivatást választanak ma-
guknak.40 Egressy valószínűleg ebben a szorult helyzetben döntött úgy, hogy nem 
bízhatja tovább a vakszerencsére a családdal való kapcsolatfelvételt, s csak akkor 
járhat sikerrel, ha behódol az osztrák államrendőrség ügynökeinek. 1850. február 3. 
után egy ideig felhagy a levélírással, s csak akkor küld újra levelet a feleségének, ami-
kor már biztos benne, hogy az általa jóakaróinak nevezett titkosrendőrség emberei 
kézbesíteni fogják azt a válaszlevéllel együtt. 

Először az akkor éppen Sumlában tartózkodó, a császári rendőrség külföldi infor-
mátoraként az emigráció szétszórását felügyelő Gabriel Jasmagyhoz fordult segítsé-
gért.41 Megismerkedésük pontos dátumát és körülményeit nem ismerjük, azt viszont 
a törökországi naplóból tudjuk, hogy Jasmagy valamikor 1850 januárjában érkezett 
Sumlába, s február 28-án már Egressy személyes ismerőse volt.42 A feleségnek 1850. 
április 30-án írott leveléből kiderül, hogy Jasmagy innentől kezdve egyengette a sor-
sát, de arról továbbra is csak sejtéseink lehetnek, hogy mindez Egressy részéről mi-
lyen szintű besúgói közreműködést igényelt. Jasmagy 1850. augusztus 26-án kelt 
levelében arról értesítette Karl Geringer bárót, hogy a színész jószolgálatokat tett 
a konstantinápolyi tartózkodása alatt, illetve az azt megelőző időszakban (hogy ez 
pontosan melyik hónapokat takarja, az nem derül ki),43 s cserébe nem kért fi zetsé-
get.44 Ám azt nem csak ezekből a levelekből lehet sejteni, hogy Egressy nem pénz-
szerzés céljából vállalta az informátori szerepet.45 A titkosrendőrség ágensei (Zerffi   
és Jasmagy egyaránt) mindig úgy jelennek meg a törökországi naplóban és a feleség-
nek írt levelekben, mint akik sorsának jobbra fordulását segítik. Vagyis arra kérdésre, 
38 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Belgrád, 1850. április 30., OSzK Kt, Levelestár.
39 Hajnal, I. m., 404–437.
40 Egressy törökországi…, 160–161.
41 Jasmagyról lásd: Frank, I. m., 46.
42 Egressy törökországi…, 162.
43 Noha az Egressytől származó forrásokban 1850 januárja előtt nem olvasunk Jasmagyról, nem kizárt, 

hogy már Vidinben ismerték egymást. A színésszel Vidinben és Sumlában is érintkező Perczel Miklós 
ugyanis 1849. szeptember 21. és 25. közötti időszakra vonatkozóan a következőt jegyzi fel a Törökor-
szágban vezetett naplójában: „Többek között van itt egy csinos barna fi atalember, valódi nevét senki sem 
tudja, beszél jól törökül; a törökök Jasmagynak hívják, mi írót teszen, nemsokára jöttünk után érkezett 
ide, eleintén igen liberális volt, de most már nemigen titkolja nemes professzióját, ajánlja magát – pénzért 
– többeknek megszöktetésére. Vö. Perczel Miklós 1848/49-es honvéd ezredes Naplóm az emigráció-
ból, I., vál., bev., jegyz. Závodszky Géza, szerk. Papp János, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977, 46.

44 Gabriel Jasmagy Karl Geringernek, Konstantinápoly, 1850. augusztus 26., MOL D 51. 1419/1850. 
A levél lelőhelyét és magyar fordítását közli: Gonda, I. m., 117.

45 A család kiutazása utáni, a konstantinápolyi tartózkodás alatti időszakból származik egy rövid uta-
lás, amelyet esetleg úgy is lehet értelmezni, hogy Egressynek megfordult a fejében a fi zetett ügynökség 
mint pénzkereseti lehetőség: „Van ugyan még egy kereset-forrásom, melly havonként nekem 8 aranyat 
hozna, de ennek nehézségei vannak.” Egressy Gábor Szentpétery Zsigmondnak, Konstantinápoly, 
1850. július 22., OSzK Kt, Levelestár.
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hogy Egressy milyen minőségben vett részt az osztrák titkosrendőrség munkájában, 
nagy valószínűséggel azt válaszolhatjuk, hogy nem volt fi zetett ügynök, a közreműkö-
déséért cserébe életútjának egyengetését kérte. Mivel Jasmagy mind az emigrációban, 
mind a hazatérés után védőszárnyai alá vette Egressyt, feltételezhető, hogy a színész 
1850 januárjától rendszeres aktív besúgói működést vállalt. Azt viszont egyelőre 
homály fedi, hogy milyen ügyekben volt érdekelt. Valószínűleg ennek felfejtését nagy-
ban nehezíti az, hogy a titkosrendőrség ágensei a saját raportjaikba beépítették a kon-
fi densek által írt beszámolókat, s azokat leginkább csak akkor mellékelték eredeti-
ben, ha különösen informatívnak találták őket. Sőt a helyzetet tovább bonyolítja, 
hogy noha Egressy olvasott németül és feltehetően társalogni is tudott, nem biztos, 
hogy írni és fogalmazni is tudott olyan szinten, hogy ügynökjelentéseket írjon. Igaz, 
a Zerffi  vel való együttműködés esetében ezzel a jelek szerint nem volt gond, hiszen 
a neki szánt és fennmaradt beszámolóról tudjuk, hogy azt magyarul írta, s Zerffi   
fordította németre. Hajnal István szerint Jasmagy viszont nem tudott magyarul.46 
Mivel Egressy és Jasmagy 1850 januárjától többnyire ugyanazokon (Sumla, Kons-
tantinápoly) a helyeken tartózkodott, könnyen előfordulhat, hogy nem is a források 
fennmaradásának esetlegességével kell számolnunk, hanem inkább azzal, hogy a szí-
nész élőszóban tájékoztatta Jasmagyt.

Egressy első, Jasmagyhoz intézett kérése a következő volt: járjon utána Bécsben, 
hogy hazatérése esetén (ha önként feladná magát a hatóságoknál) milyen büntetésre 
számíthat. A színész ekkor nyilván nem tudott arról a Magyar Hírlapban 1850. ja-
nuár 1-jén megjelent Idéző rendeletről, amely hatvanhat másik emberrel együtt felség-
sértéssel vádolta és haditörvényszéki vizsgálatot rendelt el ellene.47 Az 1850. április 
30-án feleségéhez írott levele szerint Jasmagy azzal biztatta, hogy Ferenc József 1850 
augusztusában magyar királlyá szeretné koronáztatni magát, s akkor „bizonyosan 
számithatunk az Amnestia egy nemére”.48 Egressy a kedvező válasz ellenére úgy gon-
dolta, muszáj a feleségével személyesen találkoznia (tudatja vele, hogy az esetleges 
osztrák megfi gyelés miatt levél által ezekről még akkor is csak nagyon diszkréten ér-
tekezhetnének, ha a kommunikációjuk folyamatos lenne), hogy végre biztos forrásból 
értesüljön a magyarországi helyzetről, s arról, hogy van-e bármi remény a kegye-
lemre. Ezért Belgrádba megy, mint írja: „egy osztrák kormánybiztos [Jasmagy] segé-
lye által sükerült végre kinos török rabságomból kimenekülnöm. Sumláról más fél 
hónapi nyomorteljes utazás után ide jutottam Belgrádba”.49 Ez a lépés sikerrel járt: 
az 1850. április 17-én írt levelére április 30-án kézhez kapta Szentpétery Zsuzsanna 
április 26-án kelt válaszát. Ez utóbbi levél elveszett vagy lappang, de Egressy válaszá-
ból kiderül, hogy a feleség nem helyeselte férje „szökését”, s a család helyzetéről igen 
szűkszavúan nyilatkozott, csak annyit tudatott, hogy Ákost besorozták az osztrák 
seregbe.50 Egressy ezután igyekezett meggyőzni feleségét a maga igazáról, ismertette 

46 Hajnal, I. m., 333.
47 Magyar Hírlap 1850. január 1. (kedd), 40. sz., 161.
48 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Belgrád, 1850. április 30., OSzK Kt, Levelestár.
49 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Belgrád, 1850. április 17., OSzK Kt, Levelestár.
50 Haynau az 1849. augusztus 18-án kiadott hadparancsában közölte, hogy a magyar seregben szolgált 

a körülményeit, s felhívta a fi gyelmét arra, hogy csakis egy személyes találkozó után 
dönthet a továbblépésről:

Ahmed eff endi a török kormány részéröl azon ajánlatot tette, hogy mindeni-
künknek ád hivatalt, ollyat, minöhöz képességet érzünk; vallásunkat változtatni 
nem szükséges; és biztositja eddigi rangunk vagy osztályzatunk szerinti fi zeté-
seinket, holtig. Az osztrák biztos ellenben, kinek teljességgel nem tetszett hogy 
a’ magyarok török szolgálatot vállaltak legyen[ek], − bár ezt nem akadályozhat-
ta, − tudtunkra adta, hogy a’ ki külföldre kivánkozik, utlevéllel fog elláttatni, és 
ingyen elszállittatni a’ kijelelt ország határaig. A’ törzstisztek török szolgálatot 
vállaltak. Mintegy hatvan fötiszt Amerikába megy, a’ hátralevök egy része földet 
kért; egy része külföldre, egy része haza vágyik menni. – Most már mit csinál-
jak én, ki a’ magyar szinészeten kivül semmi féle mesterséghez nem értek?! Ki-
nek a’ világon semmi más foglalkozáshoz ereje, képessége, szenvedélye nincs?! 
Franczia országba menjek? Ha lehetö volna is, hogy a’ franczia nyelvet egypár 
év alatt annyira magamévá tegyem hogy felléphessek: miböl éljünk addig, egy 
egész család? És akkor negyven három éves korral, megtört kebellel egy új egy 
bizonytalan életpályát kezdjek idegen országban, hol az idegen iránt olly kevés 
a’ türelem, mellynek társasági szokásai, fogalmai, ízlése, ’s e szerint müvészeti 
formái is egészen idegenek előttem, minthogy nem bennök születtem: Vagy 
Amerikába menjek földmüvelönek, (a’ mitől egyébként legkevesbbé sem ide-
genkedem,) vagy egy szóval olly lépést tegyek, melly egész családom jövöjére 
nézve elhatározó, − ’s a’ nélkül tegyem ezt, hogy a’ te ohajtásodat nézetedet 
tudnám, hallanám, vagy a’ nélkül – hogy az otthoni körülményeket voltaképen 
ismerném?51

1850. május közepén Egressy a következő válaszlevelet kapta:

édes én neked már 6 levelet küldötem […] bátyámnál lakom […] édes csak 
pénzem nincsen nem azért édes mintha elköltöttem vólna hanem iszonyu csa-
pása istentöl hogy saját gyermekemnek kellett ezt elkövetni rajtunk emlited 
édes hogy árpádról [Egressy Árpád] nem írtam semmit nem mert elöerzeted 
jól mondja hogy vigasztalót nem írhaték ö édes egy elvetemedet fi u miljen nin-
csen töb az életbe ö tett koldussá minnjáunk haljad édes egy kuff erbe vólt rakva 
mindenem mert féltem minden perczben hogy jönnek kobozni és hirtelen vala-
meljik Szomszédomhoz be adhassam mindég a Zongora alat tartottam történik 
hogy mi etellel elmentünk fáji ferinéhez és a fi u a Szobába tanult és a Kuff ert 
fel törte de nem a zárját vagy lakatját hanem a kétt sarkát szedde le és ismét 

honvédeket és huszárokat kötelező érvénnyel be kell sorozni az osztrák seregbe. Ennek következtében 
40−50 000 fő került a császári hadsereg állományába; a kényszersorozás a „legtömegesebb megtorló 
rendszabály volt”. Vö. Hermann Róbert, Megtorlás az 1848−49-es forradalom és szabadságharc után, 
Press Publica, Budapest, 1999, 93−94.

51 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Belgrád, 1850. április 30., OSzK Kt, Levelestár.
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hejretette mint vólt el vitte a nagy erszént és mi benne vólt 58 arany huszas 
pénz 142 f pengö tallér 62 darab 2 pengös – 4 arany gyürüt az óra lánczot és el 
szökött velle vett it pesten magának egy lovat 95 fpengön mikor már öt magát 
megtallálták már akkor nem vólt meg a több pénzböl csak 12 arany 14 pengö 
huszas 6 tallér az ora láncz és 1 gyürü ezeket el hozták és velle egygyüt a fi ut is 
a fi utól el lopták a pénzt öszve akat egy Kövesdi Sidóval és vele hálván a fi uval 
ellopta tölle és öt ott hagyta a korcsmába aludva.52

A feleség bátyja, Szentpétery Zsigmond a Nemzeti Színház vezető prózaszínésze-
ként dolgozott. Életrajz híján családi állapotáról nagyon keveset tudunk, de úgy tű-
nik, az érintett időszakban már nem volt Éder Lujza színésznő férje, valószínűleg 
édesanyjával élt. (1852. március 30-án negyedszerre újranősült.) Szentpétery Zsig-
mond a család teljes ellátásán túl rendszeres pénzküldéssel az osztrák seregben 
szolgáló Egressy Ákosról is gondoskodott. Egressy a család állapota felől valószínűleg 
megnyugodott, ezekre a hírekre nem is reagált, csak ismételten a mielőbbi indulásukat 
sürgette, valamint összeírta azokat a könyveket, amelyeket mindenképpen be kell 
pakolniuk. Azt kérte, hogy legalább háromszáz pengőforintot vigyenek magukkal, 
s a pénzt bizonyos ingóságok eladásával, illetve zálogba adásával szedjék össze.53

Szentpétery Zsuzsanna, Egressy Árpád és Etelka valószínűleg Zerffi   segítségével 
1850. június 7-én találkozott a színésszel Belgrádban,54 s úgy tűnik, némi készpén-
zen kívül csak néhány, valószínűleg pénzhiány esetén azonnal eladható billikomot 
vittek magukkal. Egressy a Fáy Andrásnak 1850. július 2-án írott levele szerint ele-
inte úgy vélte, hogy hamarosan sikerül normalizálni mindennapjaikat:

ideiglenesen a’ Galathea nevü város részben vettünk szállást a’ Hôtel de la Me-
diterranée-ba egy hónapra négy aranyért. Ez alatt majd olcsóbb és alkalmasabb 
szállást fogunk keresni a’ Pera nevü külvárosban vagy Bebek-ben: Itt most 
ebédünkért fi zetünk naponként négyünkért négy váltó forintot. Késöbb majd 
magunk fogunk konyhát tartani, de azon esetre igen nagy hijával leszünk egy 
jó cselédnek.55 

52 Szentpétery Zsuzsanna Egressy Gábornak, [Pest, 1850. május közepe], OSzK Kt, Levelestár. (A levél 
datálatlan.)

53 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Belgrád, 1850. május 30., OSzK Kt, Levelestár.
54 A találkozás előtt Egressy a következőkről tájékoztatta feleségét: „Szerezz magadnak azonnal utle ve-

let, de csak Zimonyig, mellytöl Belgrádot csak a’ Száva vize választja el. Zimony a’ határ városa Auszt-
riának. Ha gondolod, hogy Saját nevetekre nem kapnál utlevelet, más valaki által igyekezzél szerezni. 
Zimonyban szálj fogadóba, Pemszel nevü vendéglőshöz. Onnan üzend át, biztos ember által keresztne-
vedet az itteni Oroszlán czimü fogadóshoz, kinél szálva vagyok. A’ többit elintézzük. Vagy pedig, még 
biztosabban megtudom megérkezésedet Dumont ur által, ennek ird meg röviden egy levélben hogy ott 
vagy, és leveledet igy czimezd de német nyelven »Fraulein Elisabeth Schmidt« ezt ismét egy másik bo-
ritékba zárd, és e’ külsö boritékot szinte német nyelven így czimezd: »Herr David Heim« Belgrad. Ekkor 
tedd a’ Zimonyi postára, ’s én egy pár óra mulva bizonyos Dumont által megkapom.” Egressy Gábor 
Szentpétery Zsuzsannának, Belgrád, 1850. árpilis 17., OSzK Kt, Levelestár. Frank Tibor erre a levélre 
hivatkozva bizton állítja, hogy Zerffi   volt az, aki a család találkozását segítette. Vö. Frank, I. m., 69.

55 Egressy Gábor Fáy Andrásnak, Konstantinápoly, 1850. július 2., OSzK Kt, Levelestár.

Továbbá azt tervezte, hogy Árpád fi át beíratja egy katonai iskolába, ahol majd teljes 
ellátást kap, lányát pedig úgy tűnik, egy angol nevelőintézetben segédnevelőként al-
kalmaznák. De hamarosan kiderül, hogy ez utóbbi terv csak akkor valósulhatott 
volna meg, ha Etelka egy többéves szerződést aláír.56 Közben Egressy azon is töri 
a fejét, hogy elméletírói ambícióit kamatoztatva hogyan tudna némi jövedelemre 
szert tenni Magyarországon. Először feltételezhetően egy színészeti könyv írását 
tervezte – a feleségnek elvileg éppen azokat a köteteket kellett bőröndbe raknia, 
amelyek az 1866-ban kiadott A szinészet könyve szépirodalmát és szakirodalmát ad-
ják.57 Ám mivel a család megérkezése után sógorát Shakespeare-színművek küldésére 
kérte, úgy tűnik, hogy Szentpétery Zsuzsanna nem vitt magával könyveket.58 Ezek 
után Egressy arra gondolt, hogy valakivel összegyűjteti az 1837 és 1848 között a kü-
lönféle sajtóorgánumokban megjelent színészetelméleti publikációt, és gyűjtemé-
nyes kötetben megpróbálja kiadatni őket. Ezt már közvetlenül a család utazása előtt 
a feleségének is felveti,59 de csak 1850 nyarán kezd a terv esetleges megvalósításának 
utánajárni. Fáy Andrást és Szentpétery Zsigmondot is megkeresi ez ügyben:

Ohajtanám tisztelt jó akaróm véleményét és tanácsát hallani arra nézve, valjon 
a’ jelen körülmények otthon alkalmasak-e arra, hogy én összes Aestheticai mü-
veimet, mellyek 13 év óta különbözö lapokban megjelentek összeszedessem, 
’s kiadassam: És valjon találkoznék-e ezen münek vevöje ’s kiadója a’ könyváru-
sok között?60

Valjon Zsiga, ha szinmüvészetre vonatkozó munkaimat, – mik 1837 óta majd 
minden lapban koronként megjelentek, − valaki által összeszedetni, ’s eladni 
akarnám kiadás végett: találkoznék-e Pesten, ki összeszedésére a kézirat meg-
vásárlása ’s kiadására vállalkoznék? Ha ebben lehetöséget látsz,’s a’ körülmé-
nyekkel összeférhetönek találod kivitelét: kérlek szólj ez iránt Fáy András, vagy 
Toldi Ferencz urral. […] – Rajtam! mostani helyzetemben bármi csekély ösz-
szeg, mit e kézirat behozna, − igen sokat segitene.61

Válaszlevelüket ugyan nem ismerjük, de a színházi életben otthonosan mozgó bará-
tok minden bizonnyal nem tartották ezt kifi zetődő ötletnek – a hagyaték későbbi 
darabjaiból úgy tűnik, senki sem kezdte összegyűjteni az írásokat. Egressy nyilván-
valóan a népszerűségére, valamint a szakma előtt ismert elméleti tudására, képzett-
ségére hagyatkozva remélt jövedelmet ezektől a vállalkozásoktól. De mivel egy éve 

56 Egressy Gábor Szentpétery Zsigmondnak, Konstantinápoly, 1850. július 22., OSzK Kt, Levelestár.
57 Erről részletesen: Szalisznyó Lilla, „Nem volna jó a Kisfaludy-Társaság kérdésére felelnünk?”. A Shakes-

peare-t játszó és tanító Egressy Gábor = Médiumok, történetek, használatok: Ünnepi tanulmánykötet a 60 
éves Szajbély Mihály tiszteletére, szerk. Pusztai Bertalan, Szegedi Tudományegyetem Kommuniká-
ció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2012, 113−114.

58 Egressy Gábor Szentpétery Zsigmondnak, Belgrád, 1850. június 7., OSzK Kt, Levelestár.
59 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Belgrád, 1850. május 30., OSzK Kt, Levelestár.
60 Egressy Gábor Fáy Andrásnak, Konstantinápoly, 1850. július 2., OSzK Kt, Levelestár.
61 Egressy Gábor Szentpétery Zsigmondnak, Belgrád, 1850. június 7., OSzK Kt, Levelestár.
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semmilyen színházi hír nem jutott el hozzá, valószínűleg fel sem mérte, hogy a sza-
badságharc leverése után lassan éledezni kezdő magyar színjátszás részéről az 1850-es 
évek legelején nem lett volna igény ilyen jellegű kötetekre, még akkor sem, ha egy ma-
gyar nyelvű színészeti könyv kiadását a színházértő elit már az 1830-as évek végén 
sürgette.

1850. június közepére kiderült, hogy Egressy Törökországban nem tud megbir-
kózni a családfenntartó szereppel, és nem tudja betartani a család kiutazását bizto-
sító hitel visszafi zetésének határidejét sem.62 Arra pedig ilyen körülmények között 
végképp nincs módja, hogy Szentpétery Zsigmond helyett most már ő gondoskodjon 
az osztrák seregbe besorozott Ákos fi áról is. A konstantinápolyi napok elég céltala-
nul telnek, Egressynek nincs konkrét terve: „valjon kapok-e a’ portától valami polgári 
alkalmazást, azt még eddig nem tudom, ’s nehezen is hiszem, mert a’ porta már bele 
kezdett unni a’ magyar menekvökkeli veszödésébe, ’s szeretné velünk a dolgot minél 
elöbb végkép elintézni, ’s befejezni.”63 Ezek után egyedül a mielőbbi hazautazásban 
bízik, s ismét a titkosszolgálati működése révén remél segítséget. Jasmagy szerez ne-
kik útlevelet, és a színésznek átnyújtott ajánlólevelekben biztosítja feletteseit Egressy 
jószolgálatairól. Végül a teljes létbizonytalanság gyors döntésre készteti Egressyt: 
1850. augusztus 13-án bejelenti Szentpétery Zsigmondnak, hogy hazautaznak. 
E levél szerint a készpénzük annyira megfogyatkozott, hogy már a hazautazásra sem 
elegendő, újabb hitelt kell felvenni.64 Emellett azt is szem előtt kellett tartania, hogy 
amennyiben nem lép a hiteltörlesztés ügyében, a fedezetként átadott ingóságok el-
vesznek, s ez a pesti életük végleges felszámolását jelentené.

„a’ borus napok után nem következik-e jótevő derü”

Az Egressy család 1850. szeptember 12-én érkezett Pestre. A színésznek ebben az 
évben három hadbírósági kihallgatáson kellett megjelennie. Gonda György feltárta 
a vonatkozó kéziratokat: röviden ismertette a vallatásokon elhangzottakat, s rámu-
tatott arra, hogy eleinte a felelősségre vonás során nemigen törődtek Egressy in-
formátori múltjával.65 Bach 1850 októberében úgy vélte, Egressynek nincs semmiféle 
olyan „jótette”, amelyet a törvényes eljárás lefolytatásakor fi gyelembe lehetne venni.66 
Ez az állásfoglalás abból fakadhatott, hogy az emigrációban működő ágensek a bel-
ügyminiszternek szánt iratokban nem feltétlenül tüntették fel név szerint, hogy az 
irányításuk alatt kik működtek konfi densként.67 Jasmagy végül az 1850. október vé-
gén Bécsbe küldött hivatalos jelentésében biztosította feletteseit Egressy jószolgá-

62 Egressy Gábor Szentpétery Zsigmondnak, Konstantinápoly, 1850. július 22., OSzK Kt, Levelestár.
63 Egressy Gábor Fáy Andrásnak, Konstantinápoly, 1850. július 2., OSzK Kt, Levelestár.
64 Egressy Gábor Szentpétery Zsigmondnak, Konstantinápoly, 1850. augusztus 13., OSzK Kt, Leve lestár.
65 Gonda, I. m., 118–120.
66 Uo., 119.
67 Deák Ágnes, Államrendőrség Magyarországon, 1849–1867, Akadémiai doktori értekezés, Budapest, 

2013, 126. (kézirat) Köszönöm a szerzőnek, hogy munkája vonatkozó részeit rendelkezésemre bo-
csátotta.

la tai ról.68 A színész valószínűleg ennek köszönhette, hogy az eljárás alatt végig sza-
badlábon védekezhetett, s mint a minisztertanács 1851. július 16-i ülésén a Bach által 
az 1848–49-es tevékenységekkel kapcsolatos perekről, ítéletekről előterjesztett be-
számolóból kiderül, a teljes felmentést a Sumlában és a Vidinben végzett besúgói 
tevékenységével indokolták: 

er durch die waehrend eines Aufenthaltes in Schumla und Widin bezüglich 
der dort versammelten politischen Flüchtlinge der rechtmaessigen Regierung 
geleis  teten Dienste solche Beweise der Reue seines Vergehens gegeben hat, dass 
man ihn für würdig hielt, der Ah. Gnade empfohlen zu werden.69

Arról, hogy az emigráció után ügynöki alkalmazásban volt-e, vagy hogy titkolt kap-
csolatba akart-e lépni a magyarországi rendőri szervekkel, nem tudunk, de Deák Ág-
nes talált olyan forrást, amely szerint a Jasmagyval való eseti érintkezése a hazatérés 
után sem szűnt meg.70

Ha Szentpétery Zsigmond tudta tartani magát az Egressy által még Konstanti-
nápolyban írt levelében kértekhez, akkor a hazatérők számára 1850. szeptember 
közepétől kibérelt egy két- vagy legfeljebb háromszobás lakást. Egressy 1850. szep-
tember 27-én a család helyzetéről a következőket írja Ákos fi ának:

tudtomra van adva, hogy a’ szinészi pályát alig fogom folytathatni, ’s ez esetben 
mitevő leszek, még nem tudom. Pedig már most is Zsiga bátyád [Szentpétery 
Zsigmond] jóságából élünk; mert egy fi llérünk sincs, sőt midön anyád hozzám 
költözött törökországba, kénytelen volt 400 pengö forintnyi adósságot csinálni, 
mellyet hogy visszafi zethessünk a’ jövö Novemberben, tehát utolsó vagyonunkat, 
becses emlékeinket, a’ billikomokat kellend eladnunk vagy elzálogosítanunk. 
legalább nehány hold földet szerezhettünk volna hol a’ végsö esetben mint sze-

68 Gonda, I. m., 120.
69 Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848–1867. Abteilung II. Das Ministerium Schwarzen-

berg, V., szerk., bev. Th omas Kletecka – Anatol Schmied-Kowarzik, Verlag der österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, Wien, 2013, 105. (A forrásra Deák Ágnes hívta fel a fi gyelmemet.) 
Mivel az nem derül ki, hogy a jelentést összeállító bizottság milyen dokumentumokra hivatkozva 
döntött így, s arra sincs magyarázat, hogy Egressy források által is kimutatható konstantinápolyi 
szolgálatait ebben a beszámolóban miért nem említik (a Zerffi  nek szánt és fennmaradt Egressy-je-
lentés már a színész ott tartózkodása idején született, s Jasmagy is kiváltképp az ottani működését 
ajánlotta felettesei fi gyelmébe), ezért nem gondolom, hogy az emigráció kezdetétől, 1849. augusztus 
végétől a színész hazaindulásáig, 1850. augusztus közepéig azonos mélységű informátori szerepvál-
lalással kellene számolnunk. Egressy életútjának egyengetése az államrendőrség titkos emberei által 
egyértelműen csak a sumlai tartózkodástól kezdve mutatható ki. Ráadásul fi gyelembe kell vennünk 
azt is, hogy a magyar menekültek 1849. október 31-ig tartózkodtak Vidinben, s mint arra már koráb-
ban is rámutattam, Egressy csak 1849. október 25-én említette először Zerffi  t a feleségének írott le-
veleiben. E dátum előtt az ügynököt még nem tartotta a levélközvetítésük esetleges célszemélyének, 
s források híján azt sem lehet tudni, hogy az együttműködésük ennél korábban elkezdődött-e. Így 
egyelőre semmi sem indokolja, hogy Egressyt már a vidini tartózkodása alatt aktív, rendszeresen 
közreműködő besúgónak tekintsük.

70 Deák, Államrendőrség…, 84.
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gény földmüvesek keservesen ugyan, de még is élhetnénk becsülettel, s a mellett 
hogy öreg napjainkra biztositva lennénk, még rajtad is segitheténk vala.71

Eszerint a rendszeresen kapott színészfi zetése és a vidéki turnéin szerzett részesedése 
1837 és 1849 között csak a mindennapi létfenntartást, a polgári életforma megterem-
tését biztosította. Arra már nem volt elegendő, hogy földet, ingatlant vásároljanak, 
vagy jelentősebb pénztartalékot halmozzanak fel. Ráadásul Egressy Ákos szerint 1850 
novemberében az osztrák kormány a család ingóságait is lefoglalta. Ezután Egressy 
1850. november 16-án bútorokra, lakásfelszerelésekre, mindennapi használati tár-
gyakra vonatkozó haszonbéri szerződést kötött Szentpétery Zsigmonddal. A szerző-
dés három évre szólt, s Egressynek az ingóságokért cserébe évi harminc pengőforintot 
kellett fi zetni. Az egyezség szerint úgy számoltak, hogy Szentpétery Zsigmond kö-
rülbelül 500–600 pengőforintnyi értéket adott át a családnak.72

A hazatérés után Egressy először 1850 novemberében kérvényezte színészi pályá-
jának folytatását. A pesti hadbíróság elutasította a folyamodványt, azzal az indokkal, 
hogy a színész vizsgálat alatt áll. 1850 decemberében Egressy újabb kérvényt nyúj-
tott be: engedélyezzék, hogy a Nemzeti Színháznál rendezőként alkalmazzák.73 Ezt 
a kérést jóváhagyták, 1851 áprilisától havi 50 pengőforint fi zetést kapott.74 Az összeg 
az egykori színészfi zetésének körülbelül a harmada volt (1838-ban 672, 1846-ban 
1640, 1848-ban 2136 pengőforintot kapott évente). Mint a színész Egressy Ákos-
nak 1851. június 20-án írott leveléből kiderül, ez a kereset a család pénztelenségén 
alig segített, Egressy valószínűleg ezért döntött úgy, hogy pénzszerzés céljából meg-
jelenteti a törökországi naplót: „Igyekezni fogunk neked havonként, ha többet nem, 
legalább öt pengöforintot küldeni a magunk erejéből. Ötven pengö forint havi fi ze-
té sem böl édes fi am, nehezen fogunk többet elszakaszthatni mert lásd öten élünk 
itthon belőle, s nem is fedezé szükségeinket, ha magunkon mellékes keresettel nem 
segítenénk.”75

Az Egressy Gábor törökországi naplója 1849–1850 címet viselő, nyolcadrét alakú 
könyv 1849. június 29-re datált, Pesten kelt bejegyzéssel indul, s 1850. augusztus 
23-i dátummal végződik. A naplónak nincs kritikai igényű kiadása, értelmezésére 
(tud tommal) máig nem történt kísérlet. Rakodczay egyedül a keletkezéstörténetével 
foglalkozott, ugyanis szerinte nem teljesen egyértelmű, hogy a nyomtatásban megje-
lent szöveg mikor és hol íródott. Végül se neki, se a kötet 1997-es hasonmás kiadá-
sához utószót író Steinert Ágotának nem sikerült tisztázni a származástörténetet. 
(Steinert Ágota tulajdonképpen nem is érzékelte, hogy a keletkezési körülmények 
különösebb magyarázatra szorulnának, szerinte Egressy a naplót az emigrációban 

71 Egressy Gábor Egressy Ákosnak, Pest, 1850. szeptember 17., OSzK Kt, Levelestár.
72 Az elkobzásra vonatkozó információt Egressy Ákos valószínűleg apja 1866-os halála után, a kéziratos 

hagyaték rendezésekor írta rá a haszonbéri szerződésére. A szerződést lásd: Egressy Gábor vegyes 
iratai, OSzK Kt, Analekta 1239/20. A Haszonbéri szerződés hiteles másolata Fabiny Teofi l aláírásá-
val: OSzK Kt, Analekta 1239/21.

73 A kérvény megvitatásáról: Gonda, I. m., 121.
74 Egressy Gábor Egressy Ákosnak, Pest, 1851. március 3., OSzK Kt, Levelestár.
75 Egressy Gábor Egressy Ákosnak, Pest, 1851. június 20., OSzK Kt, Levelestár.

írta, s kiadásának előkészítésére lelkiismereti vizsgálat céljából és unaloműzésből 
vállalkozott.)76 Rakodczay egyszer azt állítja, hogy az emigrációnak búcsút intő zárás 
patetikus hangneme miatt nem lehet eldönteni, hogy Egressy befejezte-e a naplót 
Konstantinápolyban, vagy a zárszót már csak a hazatérés után, a kiadás kedvéért itt-
hon írta.77 Másszor pedig úgy véli: „a nejéhez és másokhoz írott leveleiben ott a napló 
nagy részének anyaga, úgy, hogy azt hinnők, hogy E. itthon [írta] hogy könyvet adjon 
ki, utólag szerkeszté ama levelekből naplóját. Ámde E. már azelőtt is írt naplót s hol 
írhatott volna inkább, mint Bolgáriában, ahol fölvetette az unalom. De meg hány 
helyen érzik a közvetlenség lehellete. Mi azt hisszük, szó szerint napló az ő műve, 
itt-ott stilizálva.”78 Az életrajzíró bizonyára megfeledkezett arról, hogy az emigrációt 
tárgyaló fejezet elején kijelentette: Egressynek Törökországban „nincs más könyve 
egy naptárnál”.79 Ez az állítólagos naptár egy negyed- vagy nyolcadrét méretű ka-
lendárium lehetett. Az ilyen jellegű kiadványokban az első oldalakon kapott helyet 
a naptári rész, s általában itt volt némi üresen hagyott tér a személyes, tárgyszerű 
jegyzeteknek. A kiadvány háromnegyed részét pedig szépirodalmi művek, ismeret-
terjesztő írások és a tiszti jegyzék töltötte ki.80 Mindez azt a feltételezést erősíti, 
hogy Egressy az emigrációban nem írta meg az általunk ismert, nyomtatásban meg-
jelent teljes szöveget. Nem zárható ki természetesen, hogy más formátumban, eset-
leg különálló lapokra írt, de ez azért kevéssé valószínű, mert a hazaküldött levelek 
különböző színű, méretű és minőségű papírtípusai, valamint az, hogy mindig nagyon 
apró betűkkel írt, minden helyet kihasznált, arról árulkodik,81 hogy nem szerzett be 
huzamosabb időre elegendő, nagyobb mennyiségű egyforma papírt (mivel 1849. jú-
nius végén Pestről Erdély felé történő indulásakor nem sejthette, hogy emigrációba 
kényszerül, azt nem tételezhetjük, hogy otthonról egy papírköteggel indult el). 

A törökországi naplónak egyetlen kéziratos változata ismert. A Törökországi em-
léklapok 1849/1850 címet viselő, 322 oldalas kötetes kézirat fél ív nagyságú.82 A szö-
vegközi javításokkal és lapszéli jegyzetekkel tűzdelt, jól olvasható autográf piszko-

76 Steinert Ágota, „Gyakran nem érti emberét a kor…”. Egressy Gábor pályaképe = Egressy Gábor tö rök-
országi naplója 1849–1850, Terebess, Budapest, [1997], 254. (Reprint)

77 Rakodczay, I. m., 441.
78 Uo., 457.
79  Uo., 428.
80 Kovács I. Gábor, Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és műve-

lődésszociológiai vizsgálata, Akadémiai, Budapest, 1989, 126–127.
81 A levelekben többször utal is arra, hogy nincs módja újból mindent részletesen leírni. Vonatkozó 

levélként lásd például: Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Vidin, 1849. október 8.; Sumla, 
1850. február 3., OSzK Kt, Levelestár.

82 OSzK Kt, Fol. Hung. 1227. Hermann Róbert feltételezése, miszerint a kinyomtatott napló e kézirat 
erősen cenzúrázott, vágott változata, nem állja meg a helyét, mivel a publikált szöveg és a Fol. Hung. 
1227-es jelzet alatt lévő, 1850. április 23-i dátumnál megszakadó kézirat a stilisztikai változtatásoktól 
eltekintve tartalmilag szinte teljes egészében megegyezik. Vö. Hermann Róbert, Műfajok és tenden-
ciák az 1848–49-es polgári memoárirodalomban, Századok 1994/1., 117; 130. De téved Gonda György 
is, amikor e kézirat záró sorát – „Folytatása: a nyomtatott szerint” – úgy értelmezi, hogy Eg ressy 
„készült egy újabb, bővített kiadásra”. Vö. Gonda, I. m., 116. A megjegyzés egyszerűen arra vo nat-
kozik, hogy a kézirat az 1850. április 23-i bejegyzésnél megszakad, s a szöveg folytatását a nyom tatott 
verzióban lehet elérni.
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zatpéldánynak minősíthető. A narráció az 1850. április 23-i dátumnál megszakad, 
a nyomtatott verzióban e nap után még további ötvenöt dátumozott bejegyzés sze-
repel. E jellemzők alapján a következőket állíthatjuk: nem arról a naptárról van szó, 
amelyet Rakodczay említ, a mérete miatt kizárt, hogy Egressy ezt hurcolta volna ma-
gával Törökországban, s ez a kéziratos változat az emigrációban íródott volna, nem 
valószínű, hogy a nyomtatott verzió ez alapján készült. E viszonyrendszer viszont 
nem ad további támpontot arra nézvést, hogy mikor készülhetett a nyomtatásban 
megjelent szöveg. A kézirat esetében a naplóírás idejére vonatkozóan talán csak a cím 
ad némi fogódzót. Az emléklap a Czuczor–Fogarasi-féle szótár szerint az emlékírás, 
emlékirat szinonimája.83 Egressy eszerint eredetileg visszaemlékezésnek minősítette 
az írást,84 s ilyetén a címadás azt sejteti, hogy nem feltétlenül csak olyan szöveggel 
kell számolnunk, amely Törökországban íródott. Az 1851. június 1-jére datált hir-
detésen még a kézirat szerinti cím szerepel, de a rendőrhatósághoz 1851. szeptember 
6-án benyújtott nyomtatott példány már az Egressy Gábor törökországi naplója 1849–
1850 címet viseli. Egressy valószínűleg a könyvvizsgálat miatt változtatott a címen. 
A leadással egy időben ugyanis levelet intézett Karl Geringerhez, s a kiadásra szánt 
munkájával kapcsolatban többek között a következőket jegyezte meg: 

1. Ezen napló nem egyéb, mint az én magánéltem történetrajza egy éven ke-
resztül, napról napra följegyezve.
2. Mint Naplónak semmi határozott iránya – tendentiája – nincs, – nem lehet.85

Vagyis Egressy az önelbeszélések jellemzőiből kiindulva feltehetően úgy gondolta, 
sokkal könnyebben elnyerheti a kiadási engedélyt, ha naplónak aposztrofálja az írást. 
Ám a címváltoztatás önmagában még nem elég a naplóírás idejének behatárolá sá-
hoz. A naplóformára emlékeztető szövegtagolás ugyanis nem hozható összefüggésbe 
a címcserével, hiszen Egressy már az emléklapok címmel bíró kéziratban is hely- és 
időmegjelölésekkel tagolja a narrációt. Sőt mivel a színész által egy-egy helyszín-
hez, dátumhoz kapcsolt emigrációs történések egybevágnak a történeti vagy Petőfi  
kapcsán az irodalomtörténeti86 szakirodalom által feltárt eseménytörténettel, úgy 
tűnik, nem beszélhetünk olyan önelbeszélésről, amely teljes egészében emlékezet-
ből, a hazatérés után íródott volna. Rakodczaynak az a feltételezése persze nem tűnik 
valószerűtlennek, hogy a Törökországból hazaküldött magánlevelek akár segíthet-
ték is egy itthon készülő napló időrendjének összeállítását, bár azt mindenképpen 
szem előtt kell tartanunk, hogy egyedül a húsz kézbesített levél (13 a feleségének, 5 
Szentpétery Zsigmondnak, 2 Fáy Andrásnak) alapján elég nehézkes lett volna ilyen 
pontosan rekonstruálni egy év eseménytörténetét. Ha viszont tovább idézzük Egressy 
83 Czuczor Gergely – Fogarasi János, A magyar nyelv szótára, II., Emich Gusztáv, Pest, 1864, 349.
84 Ezt a feltételezést a kéziratos példány címlapján lévő átsatírozott cím is alátámaszthatja: „Egy év egy 

hó Magyar és törökországban Emlékjegyzetek Egressy Gábortól”. Vagyis Egressy a nyomtatásra szánt 
szövegre első perctől kezdve emlékiratként tekintett. OSzK Kt, Fol. Hung. 1227, 1.

85 Egressy Gábor Karl Geringernek, Pest, 1851. szeptember 7., MOL D 51 2581/1851. A levéltári 
jelzetet és magát a levelet közli Gonda, I. m., 124.

86 Lásd például: Kerényi Ferenc, Petőfi  Sándor élete és költészete, Osiris, Budapest, 2008, 454–455.

Geringerhez intézett levelét, akkor világosan kiderül, hogy csakis az emigrációval köz-
vetlenül kapcsolatba hozható események esetében volt szükség arra, hogy dátumhoz 
és helyhez kötődjenek:

3. Főérdekű tartalmát a törökföld vidékeinek, népszokásainak és erkölcseinek 
leírása teszi.
4. Ami benne van az emigratióról, különösen pedig Kossuthról mondani, az 
éppen Kossuth ellen van intézve, s ekként a magas cs. k. kormány érdekében 
előadva.87

Általában a bejegyzések körülbelül egyharmada a saját és a magyar menekültek hely-
zetéről, körülményeiről szól, kétharmada pedig útirajz. Az útirajzszerű leírások bár 
betagozódnak a kronológiai rendbe, mégsem kapcsolódnak egy-egy bejegyzés idő- és 
helymegjelöléséhez. (Alig van közöttük olyan téma, amely kimondottan csak egy-egy 
általa megjárt török városra lenne jellemző.) Vagyis Egressy ezt a szövegtípust kedve 
szerint illeszthette egyik vagy másik dátum alá. Így ha Rakodczaynak igaza van ab-
ban, hogy Egressynél csak egy naptár volt az emigrációban, s elfogadjuk, hogy abban 
nem állt rendelkezésére annyi üres hely, hogy a napló egészét Törökországban meg-
írja, akkor a következőt tételezhetjük: az őt és a magyar menekülteket közvetlenül 
érintő eseményeket röviden, tárgyszavakban az emigrációban lejegyezte, a törökök 
nemzetkarakterológiai jellemzését viszont csak a hazatérés után, a szövegkiadásról 
való döntést követően készítette el. Ám Egressy a témaválasztással nemcsak a könyv-
vizsgálaton való átjutásban reménykedhetett, hanem abban is, hogy az olvasóközön-
ség érdeklődéssel fogadja majd a törökországi emigráció ilyesfajta megjelenítését. 
Toldy Ferenc a könyvről írott recenziójában megjegyzi, hogy „a törökök két okból 
érdekesek a napló olvasója előtt: mert általában igen keveset tudunk rólok, az isme-
retlen pedig érdekes; s mert ők nemzeti származásra nézve rokonaink, de vallási és 
mindennemű erkölcsi tekintetben nagyon különböznek tőlünk.”88 Tudjuk továbbá, 
hogy a Magyar Hírlap 1849. november 17-től A magyar menekültek kérdése címmel 
cikksorozatot indított, s előszeretettel publikált az emigrációra vonatkozó írásokat.89 
E téma iránti érdeklődésről Egressy Törökországban igen keveset tudhatott (ha tu-
dott egyáltalán), tehát úgy tűnik, egy újabb érv szól amellett, hogy nem írta meg a tel-
jes naplót az emigrációban, s az útirajz jellegről csak azután döntött, hogy a hazai 
sajtóorgánumokból értesült az ilyesfajta írások sikeréről. De a keletkezéstörténetre 
vonatkozó feltételezést két, egymástól független mozzanat is alátámaszthatja. Egy-
részt egy készülőben lévő írásról árulkodik az, hogy Egressy nem tudta tartani ma-
gát a megjelenés dátumaként megadott határidőhöz. A hirdetés szerint az előfi ze-
tési ívek visszaküldésére 1851. július 16-ig volt lehetőség, a könyv kiadását pedig az 

87 Egressy Gábor Karl Geringernek, Pest, 1851. szeptember 7., MOL D 51 2581/1851. A levéltári jel-
zetet és magát a levelet közli Gonda, I. m., 124.

88 Új Magyar Muzeum 1851. november 1., II. év, II. füzet, 121.
89 A magyar sajtó története, II/1., 1848–1867, szerk. Kosáry Domokos – Németh g. Béla, Akadémiai, 

Budapest, 1985, 324–325.
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augusztusi vásárra ígérte.90 A törökországi napló 1851 szeptemberében került a ren-
dőri hatósághoz, s a Magyar Hírlap közleménye szerint csak október közepén jelent 
meg.91 Másrészt az egyes szövegtípusok különböző keletkezési idejének szempontjá-
ból fontos lehet az is, hogy a színész éppen ez idő tájt valószínűleg önnön naplóírói 
magatartásából kiindulva Ákos fi át is hasonló jegyzetelési technikára ösztönözte: 

Lelkedre kötöm édes fi am, hogy naplót vezetni semmi esetre el nem mulaszdd. 
Kipótolhatlan kárát fognád vallani, ha a’ körülötted és benned történteket ha 
mind járt csak igen röviden, egy pár szóval is, fel nem jegyeznéd. Körül irnod egyes 
tárgyakat, vagy benyomásokat, nem szükséges, sem minden részleteit lerajzol-
nod. Csupán a’ fő dolgot ird fel, a’ többit kipótolandja az emlékezet. Észrevétele-
ket a’ veled történtekről ne írj, hanem pusztán csak a tényeket, az adatokat…92

Ha a törökországi naplót a fenti leírás alapján olvassuk, akkor azt látjuk, hogy Egressy 
többnyire tartotta is magát ehhez a naplóírói magatartásformához. Sőt úgy tűnik, 
a korpuszban elszórt heves kirohanásokkal (Kossuthra, Szőllősy Ferencre, a pénzü-
ket elkártyázó „fensőbb rétegekre” vonatkozó szitkozódások) sikerült azt a látszatot 
fenntartania, hogy a napló egésze az emigráció borús napjaiban, a pillanat hevében 
íródott.

Egressy szorult helyzetét a sajtó a hazaérkezés pillanatától nyomon követte. Úgy 
tűnik, a színész eleinte ódzkodott a nyilvánosságtól, 1850. szeptember végén például 
nem hagyta jóvá, hogy Arany János hozzá írt versét Nagy Ignác lehozza a Hölgyfu-
tárban.93 Ám miután a rendezői állás engedélyezéséig semmi kedvező változás nem 

90 A hirdetés szövegét lásd például az OSzK Kt, Fol. Hung. 1961. kötetes kézirat fedőlapjához ragasztott 
borítékban elhelyezett előfi zetési íveken.

91 Magyar Hírlap 1851. október 16. (csütörtök), 588. sz., 2704. Gonda György úgy véli, a késés a színész 
testvérének, Egressy Béninek a váratlan halálával, illetve azzal a feljelentéssel magyarázható, amely tu-
datta Geringerrel, hogy Egressy anélkül küldte szét az előfi zetési íveket, hogy a kiadási engedélyt már 
megkapta volna. Vö. Gonda, I. m., 123. Ezek a problémák a kézirat rendőri hatósághoz való benyúj-
tását nem befolyásolhatták. A késlekedést nagy valószínűséggel az okozta, hogy Egressy nem volt kész 
a szöveggel, s csakis egy lezárt kéziratot adhatott át ellenőrzésre. Úgy tűnik, az előfi zetési ívek nyom-
tatási engedély nélküli szétküldése nem a szövegállapottal hozható összefüggésbe, hanem azzal, hogy 
Egressy pénzszűkében volt.

92 Egressy Gábor Egressy Ákosnak, Pest, 1851. január 29., OSzK Kt, Levelestár.
93 Nagy Ignác Arany Jánosnak, Pest, 1850. szeptember 23.; Arany János Egressy Gábornak, Szalonta, 

1850. szeptember 19. = Arany János Összes művei, XV, s. a. r. Sáfrán Györgyi, Akadémiai, Buda-
pest, 1975, 289–290.; a vonatkozó jegyzet: 673–674.; Arany János Összes művei, s. a. r. Voinovich 
Géza, Akadémiai, Budapest, 1951, 441. (Sáfrán Györgyi a Ferenczi Zoltán másolatából ismert Egressy-
nek szóló Arany-levél dátumát tévesen módosította szeptember 19-ről 29-re. A hibája abból fakadt, 
hogy rosszul értelmezte a levél utóiratát, abból ugyanis nem az derül ki, hogy a költő már tud arról, 
hogy Egressy nem egyezett bele a vers közzétételébe, hanem az, hogy Aranyban eleve volt némi kétely 
aziránt, hogy a költeményének megjelenése nem feltétlenül aktuális közvetlenül a színész hazaérke zése 
után, 1850 szeptemberében, s ezért azt írja Egressynek, hogy csak akkor jelenhet meg, ha maga a színész 
jóváhagyja a publikálását. Ezzel kapcsolatban érkezik Nagy Ignác 1850. szeptember 23-án Aranynak 
írt levele, miszerint Egressy nem egyezett bele a vers megjelentetésébe. Ilyetén Arany Egressyhez írott 
levele mindenképpen korábban íródott, mint Nagy Ignác Aranynak címzett levele – tehát Ferenczi 
nem tévesztett: Arany János Egressy Gábornak küldött levele 1850. szeptember 19-én kelt.

történt, s egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a színészpálya mihamarabbi folytatására 
nincs lehetőség, vagyis jelentősebb jövedelmet egyelőre csakis a törökországi napló 
kiadásából lehet remélni, Egressy rákényszerült a sajtószereplésre. A színházjárók 
tudtára kellett adni, hogy a színpadtól való eltiltás miatt az Egressy család súlyos 
anyagi gondokkal küzd, s a törökországi napló megjelentetésével a színész valamelyest 
ezen a nyomorúságos helyzeten próbál enyhíteni. Először a hozzájárulásával 1851. 
február 6-án megjelenik a Hölgyfutár címlapján Arany János Egressy Gábornak című 
verse. A verscímhez Nagy Ignác a következő szerkesztői megjegyzést csatolta: „Most, 
midőn az egész időszaki sajtó egyhangulag fejezi ki a közönség ohajtását, Egressi 
Gábort mielőbb ismét szinpadunkon láthatni, időszerünek láttuk közleni e szép köl-
teményt, melly már néhány hónap előtt küldetett be.”94 Majd ezzel egy időben a Nem-
zeti Színház egyik színésznője, Komlóssy Ida felhívást intéz a színésztársakhoz: 
Egressy és családja anyagi támogatásra szorul.95 Végül a kényszerhelyzetre maga 
Egressy is refl ektál a könyv közelgő megjelenéséről hírt adó, 1851. június 1-jére datált 
hirdetésében. A jelentés ezzel az aláírással jelent meg: Egressy Gábor, volt színész.96 

Az Egressy-kéziratokat őrző palliumokban százegy nyomtatott előfi zetési ív ma-
radt fenn,97 de egy négy különálló lapból álló lista szerint a színész háromszázhat-
vanhármat küldött szét.98 Az ív először a felhívás szövegét tartalmazza, utána az ív-
tartó nevét, esetenként lakhelyét és foglalkozását találjuk, majd az előfi zetők listáját 
és az általuk kért példányszámot. A gyűjtő személyek a prenumeránsok esetében azt 
is jelezték, hogy ki az, aki már fi zetett is. Noha Gonda György igyekezett feltárni 
a vonatkozó kéziratokat, s a hivatkozott jelzetek szerint jó helyen is kereste a szóba 
jöhető forrásokat, mégsem volt elég körültekintő. Először is: hibásan tájékoztat az 
ívek számáról: a fennmaradt százegy gyűjtőlista helyett csak ötvenhatot említ, a szét-
küldöttekkel kapcsolatban pedig azt írja, hogy „körülbelül 350” példánnyal számol-
hatunk. Másodszor: annak ellenére, hogy Szinnyei Ferenc révén tudott arról, hogy az 
1851-ben Vahot Imre szerkesztésében megjelent Remény című orgánum szerint 
a törökországi napló közel kétezer példányban jelent meg,99 nem mérlegelte az állí-
tás esetleges igazságértékét, s a hagyaték hányatott sorsára hivatkozva a követke-
zőt tételezte: minden szétküldött ív esetében számolhatunk előfi zetőkkel, s mivel 
„a meglévő íveken szereplő megrendelések átlaga meghaladja a tíz főt”, a példányszám 
elérhette akár a 3500–4000-et is.100 Mivel tanulmányának nem tárgya a kéziratos 
Egressy-hagyaték közgyűjteménybe kerülésének története, nem tudom, tisztában 
volt-e azzal, hogy az Országos Széchényi Könyvtárban lévő kéziratok időbeli elosz-

94 Hölgyfutár 1851. február 6., II. év első fele, 30. sz., 117. 
95 A pénzadományozók listája: Egressy Gábor vegyes iratai, OSzK Kt, Analekta 1239/28.
96 OSzK Kt, Fol. Hung. 1961.
97 Az előfi zetési ívek lelőhelye: OSzK Kt, Fol. Hung. 1961. A fedőlaphoz ragasztott borítékban; Egressy 

Gáborra és családjára vonatkozó emlékek, OSzK Kt, Analekta 1243, I–II.; Egressy Gábor vegyes 
iratai, OSzK Kt, Analekta 1239.

98 Egressy Gábor vegyes iratai, OSzK Kt, Analekta 1239/43–46.
99 Szinnyei Ferenc, Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban, I., MTA, Budapest, 1939, 59.; 

Remény: Szépiralmi, művészeti és társaséleti folyóirat, 1851, II. félévi folyam, I. füzet, 283.
100 Gonda, I. m., 123.
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lása azt mutatja, hogy a színész a Törökországból való hazaérkezésétől kezdve egé-
szen az 1866-os haláláig gondosan ügyelt a tőle származó vagy hozzá érkezett doku-
mentumok őrzésére. Sőt az önnön archiváló szándékára tett utalásokból úgy tűnik, 
saját utókora szempontjából mindenféle dokumentumtípusnak jelentőséget tulajdo-
nított, legyen szó a rajongóktól, az irodalmi, a színházi élet ismert alakjaitól érkező 
levelekről, a névnapi üdvözlőkártyákról vagy a különféle feljegyzéseket tartalmazó 
papírszeletekről. A színész halála után a hagyatékot 1914-ig Egressy Ákos gondozta; 
ő az autográfok egy részét 1901-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak adta.101 Halála 
után a többi kézirat – valószínűleg az utódok révén – Ernst Lajos tulajdonába került, 
s a műgyűjtő elhunyta után, 1939-ben a Magyar Nemzeti Múzeum vásárolta meg 
őket.102 Noha jól tudjuk, hogy egy hagyaték mozgatása szinte mindig kéziratvesztés-
sel jár, ebben az esetben mégis úgy tűnik, hogy a nagymértékű aránytalanság – a 353 
ívből 101 fellelhető, 252 elveszett? – elsősorban nem a fennmaradás esetlegességével 
magyarázható. Egressy bizonyosan őrizte az íveket, hiszen azok a törökországi napló 
kiadásával egyidejűleg mintegy nyugtaként szolgáltak, általuk tudta számon tartani, 
ellenőrizni, hogy mely településre hány példányt kell küldenie, s ki az, aki még nem 
fi zetett. De a fennmaradt gyűjtőlisták számából úgy tűnik, a hagyaték későbbi gon-
dozói sem bolygatták őket, hiszen százegy darabot biztosan nem jelzésértékkel, mu-
tatónak tartottak meg. Így talán célravezetőbb abból kiindulni, hogy Egressy a pénz-
szűke miatt mindenáron profi tálni akart ebből a vállalkozásból, s alighanem a siker 
érdekében minden valamikori ismerősének küldött előfi zetési ívet. A következteté-
seket illetően ezen a ponton meg is állhatunk, ugyanis a Gonda által fi gyelmetlenül 
átnézett egyik palliumban lévő két kézirat alapján magyarázatot kapunk arra, hogy 
a törökországi napló hány példányban jelent meg, s a kiszemeltek közül hányan vállal-
koztak előfi zetések gyűjtésére. A kiadó-nyomdász Kozma Vazul által 1852. március 
4-én kiállított nyugta szerint a naplót kétezer példányban nyomtatták ki. A nyom-
tatás összköltsége 630 pengőforint 57 krajcár volt, amit Egressy valószínűleg az idő-
szakosan beérkező előfi zetési díjak miatt csak részletekben tudott kifi zetni (1851. 
szept. 17-én 300, 1852. márc. 4-én 50 pengőforintot fi zetett, s a fennmaradó tartozá-
sa még 280 pengőforint 57 krajcár volt).103 Az „»Egressy Gábor törökországi naplója« 
czimü könyvre előfi zetéseket gyűjtöttek” kezdetű kéziratból pedig kiderül, hogy 114 
egyéni ívtartó volt, s a közreműködésükkel összesen 1257 példányt sikerült eladni.104 
Mivel a fennmaradt gyűjtőlisták száma (101) és az összesítésen szereplő terjesztők 
száma (114) között minimális a különbség, s van adat arra, hogy számolnunk kell el-
kallódott listákkal (tudjuk például, hogy Déryné Széppataki Róza105 és Arany János 
is közvetítő volt, nevük szerepel is a 114 gyűjtő között, az általuk vezetett ív viszont 

101 Vértesy Jenő, Egressy Gábor iratai a M. N. Múzeumban, MKSz 1904/12. kötet, 46.
102 Gáspár Margit, Ernst Lajos gyüjteményének árverezése, MKSz 1940/2., 182.
103 Egressy Gáborra és családjára vonatkozó emlékek, OSzK Kt, Analekta 1243, II/167.
104 OSzK Kt, Analekta 1243, II/173. Az összesítés jól áttekinthető, elvétve viszont szerepelnek rajta 

olyan – feltehetően Egressytől származó – javítások, amelyekből nem lehet tudni, mire vonatkoznak.
105 Déryné Egressy Gábornak, Miskolc, 1851. július 24. = Déryné emlékezései, szerk. Réz Pál, Szépiro-

dalmi, Budapest, 1955, II, 400.; Arany János Egressy Gábornak, Szalonta, 1851. július 27. = Arany 
Összes művei, XV., 379.

nincs meg), semmi sem indokolja, hogy ennél több egyéni terjesztőt tételezzünk. Ele-
ve fi gyelembe kell vennünk azt is, hogy az előfi zetések gyűjtésére kiszemelt három-
százhatvanhárom név között könyvárusokat és lapszerkesztőségeket is találunk. 
A könyvárusokat illetően csak egyetlen nyugta, egy kézzel írott papírszelet áll a ren-
delkezésünkre: Emich Gusztáv révén nyolc példány kelt el.106 Arról viszont végképp 
nincsenek adataink, hogy a feladatra önként vállalkozó Hölgyfutár és Magyar Hír-
lap szerkesztőségének mennyi prenumeránst sikerült összegyűjteni. Némi támpontot 
talán csak az adhat, ha a saját előfi zetőik hozzávetőleges számát megnézzük. Noha a 
Hölgyfutár prenumeránsairól 1851-et illetően nem maradt fenn biztos adat, Bisztray 
Gyula mégis úgy véli, Nagy Ignác azon állítása, miszerint „mi ezerrel is megelég-
szünk”, nem helytálló, a lapnak az 1850-es évek legelején ezernél sokkal több előfi ze-
tője volt.107 A Magyar Hírlapnak 1850 közepén körülbelül 1500, 1852-ben 2700 
előfi zetője volt.108 Azt persze ennyi információ alapján túlzás lenne állítani, hogy 
rajtuk keresztül sikerült még 700 előfi zetőt gyűjteni, de az szinte biztos, hogy a könyv-
kiadás sikeres volt, s Egressy a későbbiekben egyszer sem panaszkodott arról, hogy 
eladatlan példányok tornyosulnának a lakásában.

Egressy a befolyt összeg nagy részét valószínűleg még a törökországi tartózkodá-
suk alatt felgyülemlett hitelek visszafi zetésére fordította, ugyanis már 1852. január 
16-án a következőket kénytelen írni Ákos fi ának: „Saját erőmből Február hóra nem 
küldhetek neked többet fi am az ide zárt öt pengő forintnál.”109 Nyilván a körülmé-
nyeket nehezítette, hogy 1851. augusztus 25-én az amnesztia kihirdetésekor azt is 
tudatták Egressyvel, hogy színészi pályájának folytatását továbbra sem engedélyezik, 
s a teljes vagyonelkobzást is fenntartják.110 

A törökországi napló 1851. októberi megjelenésétől a vidéki vendégszereplések 
újbóli engedélyezéséig, 1854 májusáig (május 30-án a színész már a székesfehérvári 
fellépéséről ír) Egressy mindennapjairól nagyon keveset tudunk. 1853 nyarán a feleség 
és Etelka Parádra utazik gyógykúrára, s a pesti napokról őket tájékoztató Egressy-
levelekből a következőkről értesülünk:

Az első Augustusra járó fi zetésemet még most sem kaptam ki. Ha kikapom, 
30 pengöforintot rögtön Gúthnak kell belőle fi zetnem, négyet pedig Rózfi -
nak; ötöt lehuznak a fáért és nyugdíjra, s a mi fenn marad, az az 9 pengö forint, 
a napi szükségekre kell.111

A család tehát 1853 második felétől egyik napról a másikra élt, s úgy tűnik, egyedül 
a rendezői fi zetésből próbáltak boldogulni. Egressy hiába igyekezett a keresetét más 

106 Egressy Gáborra és családjára vonatkozó emlékek, OSzK Kt, Analekta 1243, II/20.
107 Bisztray Gyula, Folyóirataink példányszáma és olvasóközönsége az 1840-es és 50-es években, MKSz 

1967/2., 182.
108 A magyar sajtó…, 326.
109 Egressy Gábor Egressy Ákosnak, Pest, 1852. január 16., OSzK Kt, Levelestár.
110 Az amnesztiáról lásd: Gonda, I. m., 124.
111 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Pest, 1853. augusztus 5., OSzK Kt, Levelestár.
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forrásból, forrásokból származó jövedelemmel kiegészíteni, nem sikerült neki. Elő-
ször fi zetségért cserébe magánúton gyakorlati színészoktatást vállalt, a Nemzeti 
Színházban 1854-től Bolnai álnevén fellépő gróf Bethlen Miklóst pártfogolta. Ám 
mint a színész 1854 augusztusa és októbere között Szentpétery Zsuzsannának írott 
leveleiből kiderül, Bethlen „elfelejtett” fi zetni: „Az a Betlen csakugyan háládatlan 
semmi ember, mint előre is gyanitám. Minö sértő lenézés az, hogy ö nekem 20 pfo-
rintjával fi zet! pfuj! – az ilyenekröl mondta a Kolosvári czigány édes, hogy »nem is 
vagy mágnás, csak ollyan ordináré gróf!«”112 Majd újabb könyvkiadást tervezett: 1854. 
február 4-én a Pesti Napló és a Hölgyfutár arról tudósít, hogy Egressy Gábor Magyar 
szinészet könyve címmel színészetelméleti könyvet készül kiadni. A kötetre az elő fi ze-
tések gyűjtése is megkezdődött, a megjelenést júniusra ígérték. Egressyt egy ma gyar 
nyelvű színészeti könyv írása a Kisfaludy Társaság 1838-as, egy színészeti kézikönyvre 
kiírt pályázatától kezdve foglalkoztatta. Ám annak ellenére, hogy már 1848–1849-ben 
körvonalazta a könyv megírásához szükséges szakirodalmat és a szép  irodalmi tan-
anyagról is többé-kevésbé döntött, a könyvvel 1854-ben nem készült el, novemberben 
az előfi zetőktől beszedett pénzt vissza kellett adnia. (Az 1866-ban nyomtatásban 
megjelent A szinészet könyve című munkáját csak 1864 és 1866 között írta meg.)113 
A könyv kiadását egy évek óta várt engedély hiúsította meg: Egressy 1854 májusától 
újra vállalhatott vidéki vendégszerepléseket. Pesten egyelőre még csak alkalmi fel-
lépő lehetett, hivatalosan 1855. április 9-én szerződtették.114 Állítólag Fáy András és 
gróf Ráday Gedeon személyesen kereste fel a művészetpártoló Albrecht főherceget, 
hogy a színész reaktiváltatását kieszközöljék.115 Egressy vidéki játszóhelyekről fele-
ségének küldött leveleiből kiderül, hogy az év hátralévő részét már fellépésekkel töl-
tötte. A városok közötti ingázás és a sorozatos fellépések olyan feszített munka-
tempót diktáltak, hogy már nem volt ideje a könyvírással foglalkozni.

A jótevő derű

Egressy 1849 és 1854 között éppen annak a feltételnek nem tudott eleget tenni, amely 
egy művészkarriert életben tart: előbb az emigráció, később a színpadtól való eltiltás 
miatt nem lehetett folyamatosan, megszakítások nélkül jelen a nyilvánosság előtt. 
Mint Margócsy István Petőfi  kapcsán rámutatott, ilyen helyzetben egyéb jövedelem-
forrás híján (nincs például földtulajdon vagy ingatlanvagyon) a megélhetés teljes bi-
zonytalanságával, akár pénztelenséggel is számolni kellett.116 Természetesen az írói 
és a színészi pályarajz alakulástörténetében ez más-más módon jelenik meg – Petőfi t 
a szabadságharc alatt a sajtópiac fokozatos beszűkülése és az irodalmi élet dezorga-
nizáltsága taszítja ebbe a kellemetlen helyzetbe, Egressyt pedig majd az emigráció. 
Ő a szabadságharc alatt a színházi és a kormánybiztosi fi zetése révén úgy tűnik, 

112 Egressy Gábor Szentpétery Zsuzsannának, Debrecen, 1854. október 1., OSzK Kt, Levelestár.
113 A könyv keletkezéstörténetéről: Szalisznyó, I. m., 114–116.
114 Rakodczay, I. m., 518.
115 Uo., 504–505.
116 Margócsy István, Petőfi  Sándor. Kísérlet, Korona, Budapest, 1999, 71−72.

még nem kerül pénzzavarba. De a későbbiekben a pályaválasztásának minden hátul-
ütője jelentkezik. A színészkarrier érdekében nem folytatott felsőfokú tanulmányo-
kat, nincs olyan iskolai végzettsége, amellyel valamilyen értelmiségi pályán el tudna 
helyezkedni. Az emigrációban maga Egressy is belátja, hogy negyvenegy évesen nem-
igen vagy csak nehéz erőfeszítések árán tudna más, biztos megélhetést nyújtó hivatást 
választani. 1849-ig a fi zetése hiába biztosította a tisztes értelmiségi, polgári életvi-
telt, és hiába tudott eltartani egy családot, amint a kényszerhelyzet bekövetkezett, 
szinte semmi nem maradt a valamikori jómódból. A teljes kilátástalanságtól mégis 
a színészség mentette meg őt és a családját – nem direkt, hanem áttételes módon. 
Korábbi színészi teljesítményével kivívott sikereinek emléke, hírneve életre hívott, 
mozgásba lendített egy nem megfogható, de mégis valós „tőkét”: a közönség érdeklő-
dését és kíváncsiságát. Egressy az emigráció kezdetétől sejtette, hogy jövedelemszer-
zés céljából népszerűségének ezt a különleges tőkéjét kellene kihasználnia (színészeti 
könyv, színészetelméleti írásainak kötetbe rendezése), de egy ilyen jellegű vállalkozás 
esetleges sikeréről csak a hazatérés után tudott megbizonyosodni. Az időszaki sajtó-
nak köszönhetően Egressy a hazaérkezés pillanatától tudta, hogy a közönség türel-
metlenül várja újbóli fellépéseit.117 A várakozás ideje alatt pedig a színész keze alól 
kikerülő, viszontagságait elmondó törökországi napló sikerre számíthatott.

117 Lásd például: Hölgyfutár (1) 1850. szeptember 16., 63. sz., 251.; Pesti Napló (1) 1850. szeptember 16. 
(hétfő), 156. sz.


