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Jó lenne, ha megtalálná olvasóit ez 
a  kétkötetes szövegkiadás a  szűkebb, 
a 19. századi irodalom- és szín ház tör-
té net írás iránt érdeklődő, szakmai kö-
zönségen túl is, mert igazán jelentős 
vállalkozásról van szó. A hazai szöveg-
kiadások historiográfiájában mind te-
matikailag, mint módszertanilag újító 
jelentőségű munkát publikált ugyanis 
Szalisznyó Lilla, akinek ez az első, ön-
állóan megjelent, komoly munkája.1 
Ezt talán akkor lehet a legjobban kö-
rülírni, ha először azt határozzuk meg, 
mi nem jellemző a kötetekre. Először 
is : nem egy író, mondjuk a  19. szá-
zadi irodalom történetében kanoni-
zált alkotó leveleiről van szó. De nem 
is egy fontos színháztörténeti szerepet 
betöltő személy (színész vagy rendező) 
levélváltásairól. Persze Egressy Gábor 
jelentősége kétségbevonhatatlan : a 19. 
századi magyarországi színháztörténet 
egyik meghatározó figuráját tisztelhet-
jük benne, akinek ilyenformán persze 
kánonikus szerepe van a magyar szín-
ház történeti elbeszéléseiben. Sokré-
tű tevékenységének feltárása azonban 
– bár a  szakirodalom nem nélkülö-
zi a fontos alapvetéseket2 – még sincs 
megnyugtatóan elvégezve, sem színé-
szi teljesítményének, sem írásos élet-
művének, sem szervezői munkájának 
nincs összefoglaló dokumentációja és 
korszerű értelmezése.3 A  témával az 
utóbbi időben – hogy mondjak egy 
rögtönzött, de lényeges kutatástörté-
neti határpontot is : Kerényi Ferenc 
halála után – legelmélyültebben fog-
lalkozó Szalisznyó Lilla azonban még-
sem ezekhez a kánonikus szempontból 
hálásabb hiánypótlásokhoz látott hoz-
zá, hanem egy kiadásra váró, igen ér-
tékes, Egressy Gáborról szóló PhD-ér-
tekezés megvédése után Egressy csalá-
di leveleit rendezte sajtó alá. Azaz nem 
egy – még oly fontos – személy köré 
épülő levélanyag kiadására vállalkozott, 
hanem egy család tagjainak egymással 
váltott leveleiben fedezte föl az izgal-
mas kutatási potenciált. Igaz, ez nem 
akármilyen család volt : a családfő a 19. 

század egyik legjelentősebb férfiszíné-
sze, aki számos ponton kapcsolódott 
a korszak irodalmi és kulturális elitjé-
hez (erre csak egy aprócska adalék : lá-
nyának, Etelkének a  keresztapja Fáy 
András volt). A döntés azt jelentette, 
hogy a kötet nem tartalmazza az összes, 
Egressy Gábortól származó és neki 
írott levelet (noha arra sem volt eddig 
példa, hogy ezt valaki kritikai kiadás-
ban, betűhív pontossággal adta volna 
ki), hanem a színésznek a családtagja-
ival folytatott levélváltásait, valamint 
a  családtagoknak az egymáshoz írott 
missziliseit adta közre, néhány megha-
tározott periódusát mutatva meg ezzel 
a család mindennapjainak.

A  levélváltások létrejötte termé-
szetesen attól függött, hogy mikor 
s mennyi időre voltak egymástól távol 
a  családtagok. Hiszen az Egressy-csa-
lád alapvetően szoros egységben élt, 
s  csak néhány rendkívüli körülmény 
folytán állhatott elő az a helyzet, hogy 
a levél jelentette az egyetlen lehetséges 
kapcsolatot. Ez nyilván csak bizonyos – 
elsősorban a történelmi eseményekkel 
is összekapcsolódó – sajátos, családtör-
téneti periódust tesz láthatóvá. Ilyen 
volt Egressy részvétele az 1848–1849-
es forradalomban, majd utána kény-
szerű részvétele a  törökországi emig-
rációban, amely nem eredeti hivatásá-
val, a színészettel függött össze, illetve 
említendők azok az esetek, amikor ép-
pen fellépései igényelték a családjától 
való távollétet : ez megtörtént már az 
1840-es években is, de még inkább az 
1850-es, 1860-as években, amikor vi-
déki vendégjátékokból kényszerült el-
tartani a családját, miután pesti szín-
padi fellépését nem engedélyezték. Az 

egyik fiú, Egressy Ákos itáliai tartóz-
kodása bepillantást enged az olasz-
országi magyar légió mindennapjai-
ba, illetve abba, milyen módon s mi-
lyen rejtjelezéssel tudósíthatta szüle-
it ebből a  helyzetből. Azaz összessé-
gében azt mondhatjuk, hogy éppen 
a pálya egyértelműen sikeres időszaka 
nem lehet dokumentálva a levelekben, 
hanem mindig valamiféle válság, disz-
harmonikus működés, váratlan hely-
zet volt a kényszerű levélbeli kapcso-
lattartás oka. Ilyenformán persze ez-
úttal is azzal a helyzettel kell szembe-
néznünk, amely a mentalitástörténet-
nek vagy éppen a  mikrotörténetnek 
alapvető felismerése, s  egyúttal régi 
módszertani dilemmája : a  minden-
napokat tükröző forrásanyagból ép-
pen a normális (azaz a normák szerin-
ti) mindennapokat nem látjuk. Ponto-
sabban csak a rendkívüli helyzetekből 
tudunk visszakövetkeztetni a normál 
állapotra. Márpedig ez mindig magá-
ban hordozza a tévedés vagy a félrein-
terpretálás lehetőségét.

Ám még így is rendkívül sok infor-
mációt s máshonnan meg nem ismer-
hető adalékot tartalmaznak a levelek, 
amelyek szerencsére (és a kötetek saj-
tó alá rendezőjének dicséretére) rend-
kívül gondos kiadásban kerülhetnek 
most az olvasó elé. A  Szalisznyó Lil-
lától gondozott két kötet első darabja 
a levélanyagot tartalmazza, míg a má-
sodik teljes egészében a  kommentá-
rok számára van fönntartva (a lapszá-
mozás viszont folyamatos a két kötet 
között). A jegyzetelés gondossága csak 
dicsérhető : a sajtó alá rendező körülte-
kintően s nagy anyagismeret birtoká-
ban volt képes kontextualizálni a leve-
leket, teremtette meg a közölt anyag 
belső utalásrendszerét, összefogottan 
s  mégis áttekinthetően kalauzolt el 
Egressy családjának belső viszonyai-
ban. S ami nem fért bele a levelek te-
matikájába, azt nagyrészt pótolni volt 
képes a  levelekhez csatolt jegyzetek-
ben. Röviden : kiváló munkát végzett. 
S hogy ez mennyire nem üres és me-
chanikus dicséret, rögtön hadd tegyem 
hozzá azt az egyetlen aprócska hibát, 
amelyet rögtön fölfedeztem az appa-
rátusban. A  sajtó alá rendező ugyan-
is nem jegyzetelte meg a  „lábravaló” 
szót (100.), pedig ez nem magától ér-
tetődő terminus, jelentése gatya. De 
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ennél több hiányt valóban nem sike-
rült találnom – noha ez persze nem je-
lenti azt, hogy több ponton nem érez-
heti úgy az irodalomtörténész olvasó, 
hogy a jegyzetek ne lennének még szá-
mos egyéb adalékkal vagy problémá-
val bővíthetők.

Mielőtt azonban erre hoznék né-
hány példát, hadd szóljak a  sajtó alá 
rendezői munka egyik bravúrjáról is. 
Szalisznyó Lillának sikerült több, a le-
velekben intertextuális utalásként mű-
ködő idézetet is azonosítania, pedig 
ezek olyannyira belesimulnak a szöveg-
be, hogy egyáltalán nem ugranak ki az 
olvasó számára. Ezek a találatok azért 
is nagyon fontosak, mert azt mutathat-
ják, mennyire természetesen voltak je-
len bizonyos irodalmi művek Egres-
synek és családjának a tudatában ; s míg 
egy színész esetében nem is csodálkoz-
hatunk azon, hogy szépirodalmi mű-
vek, olykor kifejezetten drámák idéze-
tei beépülnek saját, személyes kommu-
nikációjába, annál érdekesebb, hogy ez 
a fajta utalás a többi családtag számá-
ra is természetes volt. Vagy azért, mert 
ők is éltek vele, vagy azért, mert értet-
ték, ha Egressy ezt az eszközt használta. 
A sajtó alá rendező így tudott azonosí-
tani egy idézetet Vörösmarty Fóti da-
lából az 1848. július 26-i levélben (61. 
– az azonosítás : 641.), majd a törökor-
szági emigráció időszakból, 1850. ápri-
lis 17-én a Szózatból (102. – az azono-
sítás : 667.) ; illetve 1864. július 11-én 
Egressy Ákos a húgának írt levélbe szin-
tén a Szózat két sorát szőtte bele (582. – 
az azonosítás : 928.). Ám ezeken a – bi-
zonyos mértékig – kézenfekvőnek tűnő 
példákon kívül az az igaz bravúr, hogy 
Szalisznyó Lilla felfigyelt arra : amikor 
Egressy Etelka „aranyos léányzó”-ként 
utal saját magára, voltaképpen Szige-
ti József Csizmadia mint kísértet című 
népszínművéből idézett (az azonosítás : 
793.). Az ilyen intertextuális utalások-
ban vezető helyen szereplő Vörösmar-
ty pedig egyébként is fontos szerepet 
töltött be Egressy életében, s kettejük 
kapcsolatáról igen érdekes részleteket 
őriz a levelezés, amelyre majd érdemes 
lesz ki is térni a továbbiakban.

A  levélanyagnak természetesen 
a  színháztörténet oldaláról is kivéte-
les forrásértéke van : mégiscsak a  19. 
század közepe legfontosabb férfiszí-
nészének tevékenységébe enged bete-

kintést. Az Egressy számára fontos sze-
repek felsorolása, a  vidéki fellépések 
kronológiája és tapasztalatai mind ki-
vételesen érdekes adalékok, ha az em-
ber a színháztörténet iránti érdeklődé-
sétől vezettetve lát az olvasáshoz. An-
nak pedig már akár tágabb érvényes-
sége is lehet, miképpen mérlegeli Eg-
ressy az emigráció viszonyai között az 
újrakezdés lehetőségét : a nyelvváltást 
éppúgy, mint a  teljes foglalkozáscse-
rét. Amely egy színész esetében egy-
aránt igen gyötrelmes döntés lenne – 
ám ehhez már inkább 20. századi ma-
gyar színészsorsok idéződnek fel, akár 
az emigrációban új nyelven boldogul-
ni kényszerülő színészekre (mint pél-
dául Szabó Sándor), vagy éppen a po-
litikai okokból a színpadtól időlegesen 
eltiltott művészekre gondolunk (mint 
például Timár József ).

Timár József példája nem csak ezen 
a ponton sejlik föl az olvasóban. Eg-
ressy már az emigrációban (Belgrád, 
1850. máj. 25.) arról elmélkedett egy-
szer, célszerű lenne-e neki egy esetleges 
(egyébként ekkor elmaradó) amnesztia 
esetén hazatérnie, s az ettől való húzó-
dozását egy majdani megtorlástól va-
ló félelemmel indokolja : „Valjon nem 
a legkönnyebben találnának-e ürügyet 
engem befogatni az elsö alkalommal, 
mihelyt egy jelenetemet vagy beszé-
demet nagyon megtalálnák tapsolni ?” 
(125.) Ez a sejtelem különösen sugalla-
tos, ha Timár sorsához mérjük : őt azért 
tiltották el egy évre a színpadtól (pon-
tosabban : ez volt az ürügye az eltiltá-
sának), mert 1949 szilveszterén a Ma-
gyar Színházban mondta el Vörösmar-
ty Szózatát, s az egyik sornál nyíltszíni 
taps tört ki a nézőtéren ; ezért fegyel-
mi eljárás alá vonták, s eltávolították 
nemcsak a színházból, hanem az egész 
színészi szakmából, mondván „fasisz-
ta” módon szavalta el a verset.4 A né-
zőtéri reakciók többféleképpen interp-
retálható jelenségek, s ebbe beleférhet 
az ezt előidéző (vagy erre okot adó) szí-
nész hatalmi-politikai elmarasztalása is. 
S noha ennek Egressy sem a saját pá-
lyáján nem volt szenvedő tanúja, sem 
példát nemigen láthatott rá, a későb-
bi időszak magyarországi színháztörté-
nete már fel tudott mutatni ilyen ese-
tet is ; levelének tanúsága szerint pedig 
igen pontosan megsejtette ezt a vészt 
jósló lehetőséget.

Fontos adatok szerezhetők a  leve-
lekből a vidéki színjátszás állapotáról, 
amikor Egressy az emigrációból való 
visszatérése után az 1850-es évek vé-
gén, az 1860-as évek elején a  pénz-
kereset reményében amatőrökkel lé-
pett föl különböző városokban. Ta-
pasztalatai meglehetősen vegyesek vol-
tak. Egy debreceni fellépése alkalmá-
val például arról írt, hogy a Lear király 
előadásakor az egyik partnere, egyéb-
ként Prielle Kornélia Péter nevű test-
vére a sapkájába rejtett papírról akar-
ta felolvasni a  szerepét, s  amikor így 
is belesült, akkor egyszerűen kirohant 
a  színpadról (226.). Nem csoda, ha 
aztán Egressy már annak is örült, ha 
a vele együtt fellépő műkedvelők leg-
alább stabil szövegtudással rendelkez-
nek. Mindazonáltal ezek a személyes 
tapasztalatok mégiscsak kamatoztak 
Egressy pályáján : hiszen ezekhez mér-
ten tudta kialakítani saját tanári metó-
dusát, amikor aztán 1865-ben, a fris-
sen alapított színészképző intézmény, 
a  Színészeti Tanoda tanáraként meg-
próbálta oktatni a színészmesterséget5 
– bár éppen ez utóbbi időszakról a le-
velek nem tájékoztathatnak, hiszen ek-
kor nem volt funkciója a levélírásnak, 
Egressy nem volt távol a családjától.

Igen érdekes a családon belüli mű-
veltségi szerkezetek eltérő mivoltára 
engedett bepillantás. Ezért is volt igen 
fontos a döntés, hogy Szalisznyó Lilla 
egy, a betűhűséget alapvető normaként 
követő kritikai kiadás mellett döntött, 
s  nem egy olyan szövegkiadást cél-
zott meg, amely lehetővé tette volna 
a  szövegek kisebb-nagyobb stilizálá-
sát (a színházzal kapcsolatos népszerű 
szövegkiadások szokták alkalmazni ezt 
a megoldást).6 Éppen ez a módszertani 
megfontolás engedi láttatni a különb-
ségeket a családon belül az írásos kom-
munikációban. A feleség, Szentpétery 
Zsuzsanna helyesírása, központozása, 
retorikája és persze leveleinek temati-
kája ugyanis jelentősen eltér az Egressy 
Gáborétól – s ez nem pusztán az ala-
csonyabb műveltség minősítésével ír-
ható (s írandó) le, hanem ez a női be-
állítódással és társadalmi szerepértel-
mezéssel erősen összefüggő jelenség, 
amely valóban eltér, s  nem egyszerű-
en elmarad Egressy Gábor írásbeliségé-
től. Ez ráadásul akár kontrasztív mó-
don is vizsgálható : mondjuk, Ercsey 
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Julianna és Arany János levelei mel-
lé állítva, ahol szintén jelentős a  dif-
ferencia a feleség és a férj között (igaz, 
az Arany-család tagjainak egymás kö-
zötti s másokkal folytatott levelezése 
teljes körűen még nincs kiadva, ezért 
csak szórványos benyomásaink lehet-
nek ezekről a sajátosságokról). S ehhez 
képest lesz igazán beszédes, hogy pél-
dául mennyire másnak tűnik Petőfi fe-
leségének, Szendrey Júliának az írásbe-
liséghez való viszonya.7

Egy családi levelezés azért is lehet 
érdekes, mert lehetőséget ad pletyka-
szintű, s  ezért máshol nem rögzített 
szóbeszédek rögzítésére. Ez itt is elő-
fordul. Csak egyetlen, történeti jelen-
tőségű adalékot említve most erre : vég-
re valahol leírva is megtalálja az ember 
a hírt, hogy a jeles politikus, gróf Bat-
thyány Kázmér László József színész 
feleségével, De Caux Mimivel folyta-
tott viszonyt, állítólag a férj tudtával – 
igaz, ebből végülis válóper lett (171. – 
a jegyzet : 704.) Az adat azért is érde-
kes, mert jól látszik, Batthyány Káz-
mér némileg rendezetlen magánélete 
már azelőtt is társasági beszédtéma le-
hetett, mielőtt elkezdett volna viszonyt 
folytatni a férjes Keglevich Augusztá-
val, akivel aztán 1847-ben mind a ket-
ten át is tértek reformátusnak, hogy az 
időközben Poroszországban elvált nő 
hozzámehessen új szeretőjéhez. Ezután 
egyébként Batthyány Kázmért és fele-
ségét egy időre kiközösítette arisztok-
rata társaságuk.

Ha az ember irodalomtörténeti 
adatokat keres a  levelezésben, akkor 
szintén több érdekes, továbbgondo-
lásra érdemes adalékra bukkanhat. Eg-
ressy Gábor például 1848. augusztus 
8-án feleségének Óbecséről így rögzí-
tette a Petőfi körül kialakult közvéle-
kedést : „Petöfinek is irtam a  napok-
ban. Ö igen sokat ártott magának egy 
pár utóbbi lépésével. Utamban min-
denütt ellenségeivel találkoztam. Ö 
töle azt várták, eddigi jelleme szerint, 
hogy most, midön a’ dologra került, – 
a’ harczosok elsö sorában fogják látni. 
És én védeni sem igen tudtam.” (67.) 
Az, hogy Egressy is azonosult azzal 
a vélekedéssel, amely Petőfi költői po-
zícióját egyértelmű etikai és közéle-
ti kötelességként fogta föl, nem meg-
lepő, hiszen a  jegyzetek is idézik azt 
a későbbi, 1848. december 6-i levelét, 

ahol is ezt magának Petőfinek vetette 
a szemére (646.), még ha az itt emlege-
tett levele nem maradt is fönn (a jegy-
zetek : 646.). Maga ez az idézet sem is-
meretlen, hiszen annak idején közöl-
te jegyzetben a Petőfi-kritikai kiadás 

egyik kötete.8 Ám most a vonatkozó 
részlet egész kontextusa hozzáférhető-
vé vált, s így mód van arra, hogy újra-
gondoljuk ennek fényében Petőfi gyöt-
rő szereplehetőségeit, amelyekkel 1848 
nyarán kényszerült először szembesül-
ni, s amelyek végülis az újbóli katoná-
vá állás végzetes döntéséhez elvezettek. 
Ezek szerint ugyanis a  sajtóban meg-
jelenő, nyilvános támadások mellett 
(amelynek szerzői közt például egy-
kori munkaadóját, Vahot Imrét is ér-
demes számontartani) a közvetlen ba-
ráti kör értetlenségét is érzékelni lehet. 
Hiszen ezen levélrészlet szerint Egressy 
sem gondolt mást, mint ez – a költői 
ént és gyakorló közéleti embert distan-
cia nélkül azonosnak tekintő – morális 
kritika. Ennek a  helyzetnek az elem-
zése még alighanem jócskán gazdagít-
ható azokhoz a fontos megállapítások-
hoz képest is, amelyet Kerényi Ferenc 
helytállóan foglalt össze nagy Petőfi-
monográfiájában.9

Egy másik figyelemre méltó adat 
Egressy 1854. június 6-i levelében ol-
vasható. Eszerint az éppen Székesfe-
hérvárott fellépő színész arra készült, 
hogy meglátogassa Vörösmartyt : „Pén-
teken pakolunk, Szombaton indulunk ; 
de minthogy nekem Vörösmarty be 
üzent ide Nyékröl, hogy hazamenőben 
őt látogassuk meg : tehát édes, Szom-

baton alkalmasint nála maradunk, és 
csak Vasárnap estvére fogunk haza ér-
hetni.” (186.) Az 1853-ban Nyékre 
költöző Vörösmarty mindennapjairól 
meglehetősen keveset tudunk, a  leg-
inkább néhány későbbi emlékezés áll 
csak rendelkezésünkre (mint például 
a Boross Mihályé). Ez az egykorú, szin-
te mellékesen odavetett levélbeli ada-
lék azért is érdekes, mert felhívja a fi-
gyelmet arra : talán nem stimmel vala-
mi Vörösmarty utolsó éveinek eddig 
ismert kronológiájával. Egressy Gá-
bor egy visszaemlékezésben azt állí-
totta, 1851 vége felé látta újra Vörös-
martyt, majd elkezd beszélni 1855-ös, 
közvetlenül a költő halála előtti, pesti 
találkozásukról. Tomori Anasztáz vi-
szont azt állította, 1855 tavaszán láto-
gatták Egressyvel Vörösmartyt Nyé-
ken.10 Ez a  hitelt érdemlő, egykorú 
levélbeli adat egyik emlékezéssel sem 
egyeztethető hézagtalanul. Pedig a ko-
molyan vétele mellett szól, hogy Eg-
ressy ekkor a lányával, Etelkével együtt 
kereste föl Vörösmartyt, s így érthető 
lenne, hogy 1855-ben, Pesten – a szí-
nész emlékezése szerint – Vörösmarty 
miért üdvözölte éppen Egressy Etelkét 
utolsó, Egressy Gáborhoz intézett sza-
vaival : hiszen nem is olyan régen ta-
lálkozott vele. Szalisznyó Lilla jegy-
zetei nem térnek ki erre a megoldat-
lan kérdéskörre, bár majd egyszer ér-
demes lesz ezt is végiggondolni. Mint 
ahogy eljátszhatunk azzal a gondolat-
tal is, hogy a Székesfehérváron éppen 
a Lear király címszerepét játszó Egres-
synek nem hozta-e szóba Vörösmarty 
saját, éppen az idő tájt befejezett for-
dítását, mert hisz Egressy értelemsze-
rűen még nem ezt az átültetést hasz-
nálta, hanem Vajda Péter és Jakab Ist-
ván korábbi munkáját, azt, amelyet ép-
pen a Vörösmarty-fordítás fog leválta-
ni a színházi gyakorlatban…

Az értelmiségi-polgári viselkedés-
kultúra mellett a  tárgyi világ megra-
gadásához is számos értékes adalékot 
kapunk : amikor az esetleges Török-
országba költözésről van szó, részletes 
listák születnek az eladandó (és meg-
tartandó) ingóságokról. Általában is 
éppen a  mindennapok, az életmód 
vizsgálatához kínál sokoldalú forrás-
anyagot ez a  levelezés (számos más 
egyéb mellett), s mindezt egy pesti ér-
telmiségi-színész család keretein be-
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lül : azokról a  tárgyakról és bútorok-
ról, amelyek között az Egressy-család 
élete lezajlik, éppen egy ilyen határ-
helyzetben számíthatunk fontos, ál-
talánosításra is alkalmat adó infor-
mációkra. Feltűnő, hogy Egressy szá-
mára egy valami van, amit sértetlenül 
meg kell őrizni : a  könyvtára. S  en-
nek az összetétele kapcsán is felbuk-
kan figyelemre méltó irodalomtör-
téneti adat. A  „Seidelmann élete” cí-
mű könyvet (azaz Heinrich Theodor 
Rötscher : Seydelmann’s Leben und 
Wirken. Berlin, Verlag von Alexander 
Ducker, 1845.) ugyanis úgy emlegeti 
1850. május 30-án (130. – az azono-
sítás : 674.), mint amelyet Petőfitől ka-
pott ajándékba – azaz Petőfi műveltsé-
gének vizsgálatához ezt a német nyel-
vű kötetet is feltétlenül hozzá kell szá-
mítanunk.11

Érdemes végül külön beszélni az 
egyik legizgalmasabb kérdésről : az 
1840-es években a  Vahot Imre szer-
vezte (meg nem valósult) londoni tur-
né problémájáról. 1843-ban, a pozso-
nyi országgyűlés alatt Vahot Imre szer-
ződést kötött (Egressy Gábor és Egres-
sy Béni társaságában) egy cigányzene-
karral egy reménybeli közös külföldi 
turné reményében. Szalisznyó Lilla – 
nagyon helyesen – úgy oldotta meg 
az ezt említő levél (35–37.) megjegy-
zetelését, hogy a  jegyzetek közé beik-
tatta a hagyatékban megtalált szerző-
dést is (618–619.), s ezzel lehetőséget 
adott a kérdés tágasabb érvényességű 
elemzésére is. A szerződés Vahotot és 
a két Egressy-fivért „igazgató”-nak ne-
vezte, s feladataikat nem írta pontosan 

körül, illetve csak felügyeleti és irányí-
tói munkát rendelt hozzájuk. A szerző-
désbe foglalt nevek mindazonáltal egy 
olyan műsorkoncepció irányába mu-
tatnak, amelyben szavalat és hangsze-
res cigányzene egymás mellett szerepelt 
volna (Egressy Gábor nevét egy koráb-
bi, hasonló vállalkozás alkalmával szó-
ba hozta a pozsonyi Hírnök, ott a „tár-
saság titoknoka”-ként szerepelt volna, 
ami egy kissé homályos megfogalma-
zás, míg Vahotnál alighanem már szí-
nészi képességei számítottak inkább). 
A  Vahot-féle szerződés úgy értelmez-
hető, hogy a szavalatokhoz kellett vol-
na a korszak legjelentősebb férfiszíné-
sze, Egressy Gábor, a  zenéhez pedig 
a cigányzenészek (a Sárközy-testvérek 
és zenekaruk), s az ő irányításukra pe-
dig a zeneszerző Egressy Béni, egyéb-
ként a színész Egressy testvére. A szer-
ződés részletekbe menően szabályozta 
a megállapodást Vahot és a  zenészek 
között (egészen odáig, hogy az utazás-
ra készített magyaros fellépőruhát a ci-
gányok majd megtarthatják), ám a tur-
néból mégsem lett semmi. Az egyéb-
ként homályban maradt, hogy a  ter-
vezett londoni fellépés alkalmával az 
óhatatlanul jelentkező nyelvi-kommu-
nikációs problémákat hogyan hidalták 
volna át, azaz miképpen lehetett vol-
na hatásos a magyar költészet Egressy 
Gábor előadásában, angol nyelvi kör-
nyezetben (bár hozzá kell ehhez ten-
ni, hogy mivel a szerződés egyáltalán 
nem beszél Egressy Gábor feladatkö-
réről, nem tudhatjuk, Vahot elképze-
lése szerint vajon milyen szerepet ka-
pott volna a  szavalat ebben a műsor-

rendben, ha kapott volna egyáltalán). 
Egy azonban biztos : Vahot már 1843-
ra kidolgozott tervvel rendelkezhetett 
a cigányzene menedzseléséről, s ebben 
Egressynek is volt szerepe. Igaz, ezek-
ből a  tervekből ekkor még nem lett 
semmi. Ám az irodalom és a cigány-
zene összepárosítása egy olyan kon-
cepció felbukkanását mutatja, amely 
majd évtizedekkel később látszik meg-
valósulni, igaz, jelentős módosulások-
kal : a Lisznyai Kálmán nevéhez hozzá-
kapcsolódó dalidó-körutak az 1850-es 
évek végén, az 1860-as elején ezen terv 
kései megvalósulásának látszanak.12

Talán ennyiből is látható, milyen 
rendkívül széles problémahalmazra 
nyílik rálátás Egressy Gábor családi 
levelezésének a  kiadása révén. Nem 
csak színháztörténészek és irodalom-
történészek, hanem a magyar kultúra 
19. századi helyzete iránt érdeklődők is 
számos ponton találhatnak benne ki-
aknázható forrásanyagot ; a rendkívül 
gondos jegyzetelés, valamint a jól hasz-
nálható mutatók pedig csak növelik 
a kötetek használhatóságát. Nem csu-
pán egy szakkönyvről van szó. Amivel 
indítottam ezt a recenziót, azzal is zá-
rom : jó lenne, ha megtalálná olvasóit 
ez a kétkötetes szövegkiadás.
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