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Előszó

a kötEt anyaGa

jelen kötet Egressy Gábornak (1808–1866), a 19. századi kulturális élet egyik meghatározó, 
szinte a nyilvánosság elé lépése pillanatától népszerű és egyre növekvő tekintélyű színészének 
a kéziratos hagyatékából ad közre kritikai igénnyel egy összefüggő, négyszázkilenc darabból 
álló levélcsoportot. a kiadvány öt családtag 1841 és 1865 között egymással folytatott korres-
pondenciáját tartalmazza: a családfő, Egressy Gábor, a feleség, Szentpétery zsuzsanna (1816–
1888) és gyermekeik: ákos (1832–1914), Etelka (1835–1909) és árpád (1836–1869) leveleit. 
az Egressy haláláig nyomon követett levelezés első ismert darabja 1841. február 16-án, az 
utolsó 1865. július 29-én íródott. 1841 és 1847 között csak a szülők váltottak leveleket, ákos 
1848-ban (első fennmaradt levele 1851 decemberéből való), Etelka 1850-ben, árpád pedig 
1860-ban lett levelezőtárs. 

a családi levelek összegyűjtésére és feldolgozására korábban nem történt kísérlet, figyelem 
kizárólag Egressy Gábor néhány levelét illette. az eddig összességében ismeretlen anyag kü-
lönleges érdekessége abból adódik, hogy nem egyszerűen egy családi levelezés kerül a nyilvá-
nosság elé, hanem egy színészcsaládé, amelynek tagjai számára általában ugyanolyan fontos 
volt a szakmai ügyek megbeszélése, mint a magánélet. Egressy Gáboron túl a színházhoz 
kötődik Szentpétery zsuzsanna, majd a két fiú, ákos és árpád is. a feleség 1848-ig színész-
nő. Színészcsaládból származik, testvére, Szentpétery zsigmond az ország egyik legnevesebb 
színésze. Egressy ákos 1853-ban a nemzeti Színház színésze, 1865‒1866-ban a Színészeti 
tanoda prózai tagozatán tanul. Élete hátralévő részében színészként él, apja példáját követve 
színészetelméleti munkát is ír. Egressy árpád 1861-ben vidéki színésznek áll, majd 1865-től 
szintén a tanoda hallgatója. 1866 márciusában a nemzeti Színház szerződteti, haláláig ott 
játszik. mindkét fiú az elsők között szerez színészdiplomát. Egressy Etelka első férje, lászló 
józsef színész, a második, telepy károly színészcsaládból származik. 

az 1993-ban indult Csokonai Könyvtár: Források sorozatban megjelenő „Irjátok a mi tolla-
tokra jön”: Egressy Gábor családi levelezése (1841‒1865) című kiadás a könyvfolyamon belül és 
a színháztörténeti források kiadástörténeti hagyományát tekintve is újdonságot ígér. a meg-
jelenés helyét illetően azért, mert a sorozatban eddig még nem került sor levelezéskötet és 
színháztörténeti vonatkozású anyag publikálására, a 19. századi színháztörténeti jellegű for-
rásközléseket nézve pedig azért, mert a tárgykörben ez az első olyan szövegkiadás, amely kri-
tikai igénnyel készült, szövegkritikai jegyzeteket és magyarázó jegyzetapparátust egyaránt 
tartalmaz. 

Egressy Gábor kéziratos hagyatékát öt közgyűjtemény őrzi: az országos Széchényi 
könyv tár, a magyar nemzeti levéltár országos levéltára, a Petőfi Irodalmi múzeum, az 
országos Színháztörténeti múzeum és Intézet, valamint a Dunamelléki református Egy-
házkerület ráday levéltára. a családi levelezés három intézmény között oszlik meg: döntő 
többsége az országos Széchényi könyvtár kézirattárában van, a négyszázkilenc levélből 
négyszázöt. Egressy ákos három levele a magyar nemzeti levéltár országos levéltárában, 
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az Egressy Gábor által 1860-ban Egressy Etelkának írott pedig az országos Színháztörté neti 
múzeum és Intézetben található.

a családi levelezés közgyűjteménybe kerülését viszonylagos biztonsággal követni tudjuk. 
a színész halála után a hagyatékot fiai, elsősorban ákos őrizte és gondozta. a ma az országos 
Széchényi könyvtár kézirattárában lévő autográfok egy része 1901-ben a nemzeti múzeum-
ba került. a beszerzés idejéről, módjáról, az eladó vagy átadó nevéről és a szerzemény vétel-
áráról tájékoztató növedéknaplók szerint 1901. április 27-én és május 12-én mai (may) Hen-
rik antikváriustól, 1901. május 30-án és szeptember 20-án pedig Egressy ákostól vásárolt a 
közgyűjtemény Egressy Gábor-kéziratokat.1 köztük volt a családi levelezés egy része: az apa 
által Szentpétery zsuzsannának írt levelek. a növedéki pecsétek alapján visszakövethető 
minden vonatkozó levél útja: némelyek maitól, némelyek Egressy ákostól kerültek a nem-
zeti múzeumba, vagyis nem egészen pontos Vértesy jenőnek az Egressy Gábor iratai a Magyar 
Nemzeti Múzeumban című, 1904-ben a magyar könyvszemlében megjelent cikkének az az 
állítása, hogy a kéziratokat az intézmény Egressy ákostól szerezte meg.2 a növedéki pecsétek 
szerint a szóban forgó leveleknek legalább a fele mai Henriknél volt, a fiú azokat valamikor 
apja 1866. július 30-i halálát követően értékesítette. Egressy ákos életében került maihoz az 
a három saját, az olaszországi magyar légióból apjának küldött levele is, amelyet a magyar 
nemzeti levéltár országos levéltára őriz. az 1862. augusztus 7-én, 1863. október 24-én és 
1864. február 22-én kelt, álnéven írt leveleket a magyar nemzeti múzeum 1906. február 22-
én nyolc koronáért vásárolta meg az antikváriustól.3 az Egressy-fondot (döntő hányadát Eg-
ressy Gábor kormánybiztosi iratai adják) az intézmény levéltári osztálya anyagának részeként 
1934-ben az országos levéltárba helyezték át,4 majd 1959-ben egy újabb irattal gyarapo-
dott.5 Egressy Gábor és fia említett levelei kivételével a családi levelezés többi darabja valószí-
nűleg Egressy ákos 1914. decemberi haláláig magánkézben maradt. nem tudjuk, hogy utó-
dai miként osztoztak a még otthon őrzött hagyatékon, de Gáspár margitnak a magyar 
könyvszemlében 1940-ben megjelent közléséből kiderül, hogy nagy része Ernst lajos tulaj-
donába került. a műgyűjtő hagyatékának 1939-es elárverezésekor körülbelül ötszáz darab 
Egressy Gáborhoz kapcsolódó kéziratot a magyar nemzeti múzeum vásárolt meg.6 a rajtuk 
lévő két pecsét alapján (Ernst lajos gyüjteménye; m. n. muzeum könyvtára kézirattári 
növedéknapló 1939. év 13. sz.) tudható, hogy e félezer autográf között volt néhány kivétellel 
a családi levelezés többi darabja is. az országos Színháztörténeti múzeum és Intézetben 
őrzött egyetlen családi levelet ötven forintért 1960. október 3-án vette meg az intézmény, a 

1 1901-ben a növedéknaplókban Egressy Gábor levelezésének és irodalmi hagyatékának I. .... IV. része címmel 
iktatták az adásvételt. a nemzeti múzeum által történt vásárlás az 1901/7., 1901/12., 1901/14., 1901/17. számú 
növedéknaplókban van nyilvántartva. köszönöm zichy mihálynak, az országos Széchényi könyvtár kézirattá-
ra munkatársának a felvilágosítást.

2 Vértesy 1904, 46.
3 a vételárba beletartozott teleki Sándor 1861 szeptemberében Egressy Gábornak írott levele, valamint Eg-

ressy ákos két ismeretlen levelének borítéka is.
4 mnl ol r 224 ‒ no. 259. 1906:15. köszönöm a magyar nemzeti levéltár országos levéltára munka-

társainak, laczlavik Györgynek és avar antonnak, hogy rendelkezésemre bocsátották az adatokat.
5 a László Józseffeli egybekelésem története című, Egressy Etelka első házasságát elmesélő, Egressy Gábor kéz-

írásában fennmaradt, 1853. július 2-án kelt kéziratról van szó. Ezt 1959. november 11-én vásárolta meg a magyar 
országos levéltár Peláthy Györgytől 2350 forintért. az autográfot Peláthy genealógiai gyűjteményének iratai 
között találták.

6 Gáspár 1940, 182.
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hozzátartozó borítékkal együtt.7 Berlász jenőnek a kéziratok árfolyamáról 1958-ban közölt 
táblázata szerint a lehető legmagasabb összeget fizették érte.8 

Egressynek a saját kéziratos hagyatékához fűződő viszonya az idők során változott, és ez a 
családi levelezés fennmaradását, illetve a meglévő levelek időbeli eloszlását is befolyásolta. 
1833 és 1849 között még nemigen foglalkoztatta az archiválás, az ebből az időszakból szár-
mazó kéziratok sorsa nagyon esetleges. Ekkor csak néhány kéziratnak tulajdonított különö-
sebb jelentőséget (pl. a párizsi útjáról küldött leveleknek, a Vörösmarty mihálytól kapott 
A szent ember című költeménynek). 1849 után viszont átértékelődik számára a kéziratok funk-
ciója: életeseményeinek lenyomataként kezd rájuk tekinteni, megőrzésüket, archiválásukat 
fontosnak tartja. 

a négyszázkilenc családi levélből mindössze negyvenkettő keletkezett 1850 előtt. noha az 
aránytalanságba a fennmaradás esetlegessége és a levelezőtársak számának fokozatos bővülé-
se is belejátszik, a levélszám tekintélyes növekedéséből inkább az látszik, hogy Egressy az 
1850-es évektől a családi körön belül jól tudta érvényesíteni kéziratgyűjtő szándékát: pesti 
otthonában egyesíthette a keze alól kikerülő és a hozzá írt családi leveleket. 

Egressy Gábor és Szentpétery zsuzsanna 1841 és 1848 közötti levelezésének ritmusa 
meglehetősen rapszodikus képet mutat. 1841-ből és 1842-ből egy, 1843-ból tizenhárom, 
1844-ből kettő, 1845-ből egy, 1848-ból nyolc levelet ismerünk. a levélszámok csak két eset-
ben mutatnak hosszabb ideig tartó távollétet egymástól: 1843-ban, amikor Egressy Pozsony-
ban vendégszerepelt, majd onnan Párizsba utazott, illetve 1848-ban, amikor a nemzeti Szín-
háztól kapott nyári szabadságát a délvidéki (bácskai) harcok színterén, az óbecsei táborban 
töltötte önkéntesként. a többi év esetében csak a véletlenen múlt a kéziratok fennmaradása, 
ugyanis az alacsony levélszám egyáltalán nem tükrözi az időszakos távollétek sűrű egymás-
utánját, azoknak az Egressy által vidéken töltött heteknek, hónapoknak a sokaságát, amelyek-
ről 1853-ban a Nyugdíjképességem igazolása című beadványában ír: 

1838 […] juliusában, az akkori szinházi viszonyok által kényszeritve, elhagytam Pestet, 
s műutazást tettem Debreczen, nagyvárad és kolosvár városokban. […] 1840-ben is-
mét több vidékre meg levén híva, április közepén elutaztam Pestről és vendégszerepel-
tem Debreczenben, nagyváradon, kolosvárt, Egerben, miskolczon, Sze geden […] 
továbbá Szabadkán és Pécsett. Ekkori távollétem tartott 8 hónapig […]. 1841 mar-
tiusában Győrött vendégszerepeltem két hétig. 1842-dik év tavaszán a müvészetbeni 
haladás szükségének érzetétől kényszeritve, elhagytam Pestet, olly czéllal, hogy a már 
szépen jövedelmező vidéki vendégszerepezés utján bizonyos összeget szerezzek, mely-
lyel az európai nagyobb szinházakat meglátogathassam, s e mellett népes családomat is 
gondtalan állapotban hagyhassam itthon. megjártam tehát vendégjátékaimmal Deb-
reczent, kolosvárt, maros Vásárhelyt, Győrt, Pápát, Veszprémet, Balatonfüredet, ka-
posvárt, Szombathelyt, losonczot, rimaszombatot, majd ismét Győrt és Debreczent. 
Időközben nehány napra fölrándultam Bécsbe is. Visszakerültem ezen évi december-
ben, tehát ekkori távollétem tartott kilencz hónapig. […] 1846 mártiusában voltam ven-
dégkép: miskolczon két hétig. áprilisben Baján két hétig. juliusban Egerben két hétig. 

7 a nyugta a levelet őrző palliumban található. Vö. országos Színháztörténeti múzeum és Intézet, 60. 2908. 
az eladó nevéről az intézmény nem tájékoztathatott.

8 Kéziratok katalogizálása, 1958, 13. a 19. század első feléből származó levelekért általában 20–50, a 19. szá-
zad második feléből származókért pedig 10–30 forintot fizettek.
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1847-ben, tavasszal Székes Fejérvárt két hétig. juliusban kassán két hétig. September-
ben ismét kassán két hétig.9

a levelek fennmaradása szempontjából látványosan megváltozik a helyzet 1853-tól. En-
nek az évnek a nyarán a családtagok rövid időre távol kerülnek egymástól: Egressy Gábor, 
ákos és árpád Pesten van, Szentpétery zsuzsanna és Egressy Etelka pedig a parádi gyógy-
fürdőben. Egy hónapon keresztül rendszeresen leveleznek, Egressy a feleségével, ákos pedig 
a húgával. összesen tizenkilenc levelet váltanak, és egyikben sem történik utalás megírt, de 
számunkra már nem elérhető levélre, vagyis feltételezhető, hogy az ekkori levélváltásuknak 
mindegyik darabja ránk maradt. a családi levelezés az 1850-es évek közepétől végig ilyen 
intenzív, legsűrűbb az 1853‒1859 közötti időszakban. Egressy Gábor vidéki távolléteinek 
idején a levelek szinte néhány napos különbséggel követik egymást, és kevés marad válasz 
nélkül. 1854 áprilisa és december 14-e között négyen leveleznek egymással: Egressy Gábor 
feleségének és ákosnak ír, Etelka édesanyjának és ákosnak, Szentpétery zsuzsanna pedig 
férjének és az említett két gyermekének. Egressy ákos ettől az évtől kezdve ismét az osztrák 
seregben szolgált, Egressy Gábor pedig lánya kíséretében május végétől egészen az év végéig 
vidéken vendégszerepelt. Pesten egyedül az anya tartózkodott. 1854-ben összesen hatvan-
három levelet írtak egymásnak, s ebből nyolc feltételezhetően elveszett. az elveszettek között 
csak egy olyan van, amely Egressy Gábor kezétől származott, egy Egressy ákosnak szóló, és 
három olyan, amely Egressynek íródott. 1855-ben ugyanezen négy családtag kommunikált 
egymással írásban, 1855. január 30. és december 10. között összesen huszonhat levelet váltot-
tak. Egressy ákos még mindig katona volt, Egressy pedig vidéki vendégjátékokra indult: 
májusban közel két hétig Pécsett, októberben két hétig Baján, november közepétől december 
második feléig pedig kolozsvárott szerepelt. Ebben az évben az elveszett levelek száma há-
romra tehető. kettőt közülük Egressy ákos írt az apjának, egyet pedig az apa a fiának. Ha-
sonló statisztika készíthető 1859-ből is. Ebből az évből harmincöt levélről van tudomásom, 
huszonnyolc kézirata ismert, hété nem. Ugyancsak négyen leveleztek egymással, de változa-
tosabb a családtagok közötti levélforgalom: Egressy Gábor feleségének és lányának írt, 
Szentpétery zsuzsanna férjének, lányának és ákos fiának, Egressy Etelka külön-külön a szü-
leinek és bátyjának, Egressy ákos pedig apjának és húgának. 

Dialógusjellegét végig megőrző, rendkívül intenzív levelezésről van szó. a teljes korpusz 
felét Egressy Gábor levelei adják. a legtöbbet feleségének írta. a kettejük közötti több évti-
zedes levelezésnek vannak állandó témái, család, rokonok, pesti és vidéki ismerősök, a nem-
zeti Színházzal kapcsolatos ügyek, gyakorlati tennivalók, de van három olyan időszak, amikor 
élethelyzetükből következően hosszabb időn keresztül egy adott téma uralja a levelezést. 
Ilyen 1843-ban Egressy Gábor párizsi útja, 1849‒1850-ben a törökországi emigráció, illetve 
1854-től kezdve a vidéki vendégszereplések időszaka.

Egressy ákos 1851 és 1864 közötti levelezésének fő témája katonáskodása. 1849-től 
1860-ig az osztrák hadsereg állományába tartozott, az 1860-as évek első felében pedig az 
olaszországi magyar légió számfeletti tisztje volt. a légióból való hazatérése után részint csa-
ládi ügyek, részint akkor már véglegesen a színészet felé forduló pályája foglalkoztatják.

Egressy árpád levelei az 1860-as évek első feléből származnak. az 1860-ban apjának írt 
levelei az Egressy által szerkesztett magyar Színházi lap kiadásával kapcsolatosak. a többi 

9 Egressy Gábor, Nyugdíjképességem igazolása, Pest, 1853. október 8., oSzk kt. Fol. Hung. 1078. kiemelé-
sek az eredetiben.
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levele már abból az időből való, amikor vidéki színésznek állt. Ebben az időben felváltva írt 
szüleinek, tájékoztatva őket aktuális tartózkodási helyéről, és annak a színtársulatnak az 
össze tételéről, szakmai felkészültségéről, amelyben éppen játszott.

Egressy Etelka levelei sajátos szerepet töltenek be a családi levelezésben. önállóan megfo-
galmazott témái ritkán vannak, amikor apját elkíséri a vidéki vendégszereplésekre, akkor ír 
ugyan külön az anyjának, de többnyire ugyanazokról az eseményekről, személyekről, ame-
lyekről Egressy is írt. amikor pedig az anyjával van Pesten vagy a parádi fürdőben, akkor 
ugyanez igaz az apjához írott levelekre is. De a leveleiben mindig valamelyest eltérő nézőpont 
fejeződik ki. 

a fennmaradt levelek szóródása alapján úgy tűnik, hogy a családi levelezésnek azok a da-
rabjai maradtak fenn viszonylagos biztonsággal, amelyek Egressy Gábor kezén mentek ke-
resztül. a többiek kevesebb gondot fordítottak a megőrzésre, például nincs olyan levelünk, 
amelyet Egressy árpád a szüleitől kapott, illetve az 1861 és 1864 közötti időszakban Egressy 
ákos is csak egyetlen Pestről küldött levelet őrzött meg. a vándorszínész és a külföldön állo-
másozó katona életmódja nem kedvezett a levelek megőrzésének, de az apa és gyermekei 
közötti felfogás- és gondolkodásmódbeli különbség is sejthető a háttérben. Egressy Gábor, a 
vezető színész, a kulturális közélet fontos alakja valószínűleg tudta, hogy a személyéhez kötő-
dő kéziratok az utókor számára is érdekesek lehetnek.

a lEVElEzőtárSak10

EGrESSy GalamBoS GáBor (Sajólászlófalva, 1808 ‒ Pest, 1866). a nemzeti 
Színház első nemzedékének prózai színésze, rendező, drámafordító, színházi szakíró, a kis-
faludy társaság tagja, a Színészeti tanoda megálmodója és mestertanára. Petőfi Sándor 
1844-ben Egressy Gáborhoz, arany jános 1850-ben Egressy Gábornak: Midőn törökországi 
bujdosásából visszatért címmel verset írt róla. köznemesi származású református papi család-
ban született. apja Egresi Galambos Pál (1771‒1827) református lelkész, anyja juhász juli-
anna (1787–1842), komjáthy ábrahám Parasznyán szolgáló lelkész nevelt lánya. a szülők 
1806. június 24-én házasodtak össze. Egressy Gábornak öt testvére volt. Pál, a legidősebb, 
apja első házasságából született. Édestestvérei: Imre, Eszter, Benjámin és Frigyes. a zene-
szerzőként ismertté vált Egressy Béni bátyja példáját követve az előadóművészi pályát vá-
lasztotta, a nemzeti Színház prózai és énekes színészként egyaránt alkalmazta. a Szózat 
zeneszerzője, 1843-ban ő nyerte meg a vers megzenésítésére kiírt pályázatot. 

Egressy Gábor 1816 és 1826 között a miskolci református gimnázium tanulója; apja lel-
késznek szánta. tanulmányait azonban színészi ambíciói miatt félbehagyta, és 1826 máju-
sában vagy júniusában kakas jános színtársulatához szegődött Pelsőcön. Első fellépése 
rozsnyón volt, Gombos Imre Szent a törvény, szent az esküvés című szomorújátékában, 
angelo, egy szolga szerepében. az első két évben öt vándortársulatnál fordult meg, s bejár-
ta velük az észak-magyarországi régiót. 1828-ban a szakma nagyjaiból álló, jó hírű és szín-

10 köszönöm Sirató Ildikónak, az országos Széchényi könyvtár Színháztörténeti tára osztályvezetőjének, 
hogy engedélyezte a fényképek közzétételét. 

az életrajzok megírásakor kevéssé tudtam használni a különféle lexikonok szócikkeit és az egykorú sajtóban 
megjelent tudósításokat, mivel sok téves adatot tartalmaznak. a portrékat elsősorban a családi levelezés, valamint 
Egressy Gábor és ákos kéziratos hagyatéka alapján állítottam össze.



12

vonalas kassai társulathoz szerződött, eleinte mint 
kardalnok és súgó. Együtt játszott többek között 
megyeri károllyal, Szentpétery zsigmonddal, 
Udvarhelyi miklóssal, Déry Istvánné Széppataki 
rózával, kántor Gerzsonné Engelhardt annával 
és telepy Györggyel. Ez az együttes 1834-ben 
kettévált: egyik része Egressyvel együtt kassáról 
kolozsvárra, a kezdődő erdélyi országgyűlésre 
ment, másik része pedig a budai Várszínházba. 
1835-ben a két társulat újra egyesült Budán, s két 
évvel később, 1837-ben a lényegében kassa óta 
együtt játszó színészek lettek a Pesti magyar 
Színház alapító tagjai (oSzk kt. Fol. Hung. 
1754; oSzk kt. Fol. Hung. 1078). Egressy színé-
szi pályájának ebből a tizenegy éves időszakából a 
magyar Színházi lapban 1860-ban megjelent 
Szi nészetünk történetéhez című szakmai önéletraj-
zában egyetlen szerepet tartott említésre méltó-
nak: marc-jean-louis Fournier – auguste ar-
nauld Vas álarcz című történeti drámájában való 
felléptét, amely a budai Várszínházban 1835. nov-
ember 28-án jutalomjátékaként került színre.

1831-ben megnősült, Szentpétery zsuzsannát, 
színészkollégája, Szentpétery zsigmond húgát 
vette feleségül. 

Pályájának a felívelése együtt kezdődik a Pesti magyar Színház indulásával. az 1837. 
augusztus 22-i nyitóelőadáson Vörösmarty mihály Árpád ébredése című alkalmi színművé-
ben a költő szerepét, Eduard von Schenk Belizár című drámájában pedig alamirt, Belizár 
kedvenc alán rabszolgáját játszotta. rendezői feladatokat a nemzeti Színházban először 
1844 szeptemberében kapott. rakodczay Pál összesítése szerint Pesten és vidéken összesen 
háromszázhuszonkilenc különböző színműben lépett fel (rakodczay 1911, II, 553‒576). 
leginkább drámai hősöket alakított, de sikerrel játszott Eugène Scribe Egy pohár víz, X.-B. 
Saintine – Félix-auguste Duvert – augustin Théodore de lauzanne de Vauroussel Egy úr és 
asszonyság vagy august von kotzebue Legjobb az egyenes út című vígjátékában is. nagyon 
sokat tett a Shakespeare-drámák nemzeti színházbeli és általában magyarországi meghono-
sításáért. a főszereplésével adott 1838-as Lear király-bemutatót 1839-ben a Hamlet, 1842-
ben a Coriolanus, 1843-ban a Macbeth, 1845-ben pedig a IV. Henrik követte. a nemzeti 
Színház használatára lefordította németből a Macbethet, társfordítóként pedig közremű-
ködött a Coriolanus, a IV. Henrik és a Tévedések vígjátéka magyarra történő átültetésében. 
a  Shakespeare-drámákon túl főszerepet játszott többek között Szigligeti Ede Gritti, 
obernyik károly Brankovics György, johann ludwig Deinhardstein Garrick Bristolban, ka-
tona józsef Bánk bán című drámájában.

Intézményes magyar színészképzés hiányában 1837-től kezdve nagy gondot fordított az 
önképzésre. külföldi színházlátogatásai során az Európa-szerte ismert német és francia szí-
nészek játékát tanulmányozta, s nyomon követte az egykorú német nyelvű dramaturgiai és 
színészetelméleti irodalmat. Három bécsi és egy párizsi tanulmányútjáról tudunk. Először 

Egressy Gábor
(OSZK SZT. KA 6052/3)
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1837. április 17. és május 30. között (a Pesti magyar Színházhoz való szerződtetése előtt) 
látogatta a Burgtheatert, harmincegy előadást nézett meg. másodszor 1838 tavaszán töltött 
öt hetet Bécsben. Fennmaradt színlapgyűjteménye szerint 1838. május 23. és június 26. 
között tizenhat előadást látott (oSzk kt. Fol. Hung. 1078; Egressy Gábor válogatott cikkei, 
1980, 117, 123). Harmadszor 1842-ben utazott a császárvárosba, ekkor feleségét is magával 
vitte. Párizsba 1843. november 21-én érkezett, és 1844. január elején indult haza. külföldön 
szerzett benyomásairól és tapasztalatairól cikkeket jelentetett meg: Levéltöredék Bécsből 
(Honm, 1837/49, 389‒391; Honm, 1837/50, 397‒398); Pest és Páris között (regPDI, 1843/50, 
1580–1592); Párisnak magyarosító ereje van (Hond, 1844/6, 173‒177); Franczia szinészetről 
(regPDI, 1844/4, 49–54; 1844/16, 241–245); Párisi jegyzeteimből: Rachel (PDI, 1844/7, 
220–221); A párisi színi világból (Páris, télelő’ 6-kán, 1843, a Dán kávéházban.) (Hond, 
1845/3, 37–38). 

1835-től, Pest-Budára kerülésétől kezdve aktív kulturális és társadalmi életet élt. tagja 
volt annak az írókból, színészekből, irodalom- és kultúrapártolókból álló társaskörnek, 
amely a Pesti magyar Színház megnyitásától kezdve eleinte a lamacs-féle vendéglőben, 
majd a Csiga vendéglőben tartotta összejöveteleit, s idővel egyesületi formában először kör, 
irodalom és művészet barátainak egyesülete, majd nemzeti kör néven működött. Szűkebb 
baráti köréhez tartozott Vörösmarty mihály, Petőfi Sándor, Fáy andrás, kazinczy Gábor és 
krizbay Dezső miklós. a kisfaludy társaság 1863-ban választotta tagjai közé.

az 1848‒1849-es szabadságharcban folyamatosan, többféle feladatot is ellátva vett részt. 
1848 nyarán a nemzeti Színháztól kapott szabadságát az óbecsei táborban töltötte önkén-
tesként. az országos Honvédelmi Bizottmány 1848. október 15-én népfelkelési biztosnak 
nevezte ki. törvényhatósági területe Szeged, Csongrád és Csanád megye volt. Hivatalából 
de cember 14-én felmentették. 1849. április elejétől május 1-ig a Felvidék védelme érdekében 
felállított irreguláris haderő borsodi osztályának vezérkapitánya volt. 1849. május elején visz-
szatért Pestre. július 1-jén Erdély felé indult. 1849. július 27-én marosvásárhelyen, augusz-
tus 7‒10. között Szászsebesen, augusztus 11‒12. között Déván, augusztus 13‒14-én lu-
goson, augusztus 16-án Dobrán, augusztus 20‒22. között orsován tartózkodott. augusz-
tus 23-án már az akkor török fennhatóság alatt lévő Vecserován volt, ezzel elkezdődött egy 
évig tartó emigrációja. 1849. augusztus 30-tól november 2-ig Vidinben, november 23. és 
1850. február 26. között Şumlában tartózkodott. 1850 áprilisától június 10-ig Belgrádban, 
majd utána utazó családjával június 25-től augusztus közepéig konstantinápolyban élt. 
a  törökországi emigrációban kapcsolatba került az osztrák titkosrendőrség ügynökével, 
zerffi Gusztávval, és a bécsi titkosrendőrség délkelet-európai szervezetének vezetőjével, 
Gabriel jasmagyval. a rendelkezésre álló forrásokból úgy tűnik, nem volt fizetett besúgó, a 
két konfidenstől közreműködéséért cserébe életútjának egyengetését kérte: segítsék a Belg-
rádba utána utazó családjával való kapcsolatfelvételt, szerezzenek számukra útlevelet a ha-
zautazáshoz, valamint biztosítsák osztrák feletteseiket a jószolgálatairól. az Egressy család 
1850. szeptember 12-én érkezett vissza Pestre. a színész valószínűleg jasmagy közbenjá-
rásának köszönhetően a törvényszéki eljárás alatt végig szabadlábon védekezhetett. 1851 
augusztusában kegyelmet kapott, de eltiltották a színészi pályától, s ezzel azt a létalapot 
vesztette el, amelyre korábban családja megélhetését alapozta. 1851-ben kiadta Egressy Gá-
bor törökországi naplója 1849‒1850 című kötetét, elsősorban anyagi gondjai enyhítésének 
céljából. közel ötéves kényszerszünet után, 1854 májusától léphetett újra színpadra, de 
rendszeresen még csak vidéken szerepelhetett, Pesten csak alkalmi fellépőként, illetve ren-
dezőként alkalmazhatták. 1855 áprilisától kapott újra szerződést a nemzeti Színházban. 
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Ezután viszont sógora, Szentpétery zsigmond mellett ő lett a prózai tagozat legjobban fi-
zetett férfi színésze, évente 1500 forintot kapott nyolcheti szabadsággal, valamint két és fél 
jutalomjátékot bérletszünetben. Egressy 1859-ben fizetésemelést kért, ám mivel az igazga-
tóság erre nem hajlott, nem szerződött a következő évadra, nyugdíjaztatását kérte. Egy éven 
át Pest és a vidék között ingázott, vidéki társulatokkal, esetenként műkedvelőkkel lépett fel. 
Sokat tett Shakespeare és általában a komoly, fajsúlyos dráma népszerűsítéséért vidéken is. 
1860-ban visszaszerződött Pestre, és élete végéig, 1866-ig tagja maradt a színháznak. 1837-
től rendszeresen publikált színháztudományi jellegű és színházügyi kérdéseket tárgyaló ta-
nulmányokat, publikációs tevékenysége egyedülálló a színészek között a 19. század köze-
pén. 1860-ban hetilap formájában útjára indította az első magyar nyelvű színházi szaklapot, 
a magyar Színházi lapot. 1864. június 20-án agyvérzést kapott, egy időre a jobb keze is 
lebénult. a brébi fürdőben kezeltette magát. a betegségből felépült, 1865-ben már újra 
játszhatott, és elkezdett tanítani az 1865. január 2-án megnyitott Színészeti tanodában is. 
A szinészet könyve címmel ő írta meg az első magyar nyelvű színészetelméleti könyvet. 1865 
nyarát a gräfenbergi vízgyógyintézetben töltötte. 1866. július 30-án obernyik károly Bran-
kovics György című tragédiájának előadása közben összeesett, s még aznap éjjel meghalt. 
augusztus 1-jén temették. 

Gazdag és sokrétű kéziratos hagyatékot hagyott hátra. Ennek döntő többségét ma az 
országos Széchényi könyvtár kézirattára és Színháztörténeti tára őrzi. Szóló kéziratai 
között leveleket és több ezres tételben kiskéziratokat, ún. analektákat találunk. országos 
ismertsége révén széles körű levelezést folytatott. nagyobb csoportot képeznek az írók, a 
vidéki színigazgatók és a magyar Színházi lap munkatársai által Egressyhez írt levelek. 
kötetes kéziratai között megtalálhatók például az 1840‒1864 között írt „napló-jegyzetei”, a 
színészeti tanodai előadásjegyzetei, törökországi naplójának és színészeti tankönyvének 
kézirata. Emléktárgyai közül kokárdáját és pamlagját a Petőfi Irodalmi múzeum, pecsét-
nyomóját, két ezüstserlegét, selyem- és fémfonallal hímzett szerepes posztóképeit a magyar 
nemzeti múzeum, az 1860-ban rozsnyón ajándékba kapott fedeles ezüstserlegét, öltöző-
asztalát, festékesdobozát, színpadi kellékként használt buzogányát, magyarkájának fekete 
selyemzsinórból készült gombját, két selyem nyakkendőjét az országos Színháztörténeti 
múzeum és Intézet őrzi (radnóti 2000, 201‒205). 1908-ban születésének századik évfor-
dulója alkalmából Budapesten a nemzeti Színházban, miskolcon, és szülőfalujában, Sajó-
lászlófalván is megemlékezést tartottak. a nemzeti Színház ünnepi előadást rendezett. 
Erkel Ferenc Brankovics György című operája nyitányának elhangzása után mihályfi károly 
színész mondott ünnepi beszédet. Hegyesi mari és Fáy Szeréna elszavalta Petőfi Sándor és 
arany jános Egressy Gáborról írott versét, majd a Himnusz közös eléneklését követően Eg-
ressy repertoárjának egyik alapdarabját, Hugó károly Báró és bankár című szomorújátékát 
adták elő.

SzEntPÉtEry zSUzSanna (Gyüre, 1816 ‒ Budapest, 1888). Színésznő. 1831-ben 
lett Egressy Gábor felesége. négy gyermekük született: ákos, Etelka, árpád és a csecsemő-
korában elhunyt mária. Szentpétery zsigmond színész húga. apja id. Szentpétery zsig-
mond református lelkész, anyja Szegő julianna. anyai nagyapja, Szegő György szintén re-
formátus lelkész volt (oSzk kt. Fol. Hung. 1484, I, 143). Szentpétery zsuzsanna fennma-
radt kéziratos hagyatékát a férjének, a gyermekeinek és az 1850-ben konstantinápolyból 
anyjának írott levelei alkotják. Pályáját 1827-ben kolozsvárott kezdte, eleinte gyerekszere-
peket játszott és a kórusban énekelt. kolozsvárról 1828-ban Pestre, majd 1829-ben kassára 
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került. 1835 és 1837 között a budai Várszínház, 1837-től 1848-ig megszakításokkal a nem-
zeti Színház társulatának segédszínésznője és kóristája. Évdíja 1848-ban 360 pengőforint 
volt. 1840. október 4-től 1841. szeptember 5-ig Szegeden játszott komlóssy Ferenc vidéki 
színtársulatának tagjaként. 1848-ban visszavonult.

az 1840-es években többször elkísérte férjét vendégszerepléseire, hogy segítsen neki a 
fellépési előkészületekben. Ugyancsak az ő feladata volt a szükséges jelmezek és kellékek 
összekészítése és becsomagolása, ha Egressy Gábor egyedül utazott el. Szentpétery zsu-
zsanna 1848 után is kapcsolatban maradt a nemzeti Színház technikai személyzetével. Ha 
a színésznek a vendégjáték során szüksége volt további jelmezekre vagy szerepkönyvekre, ő 
kérte ki őket a színházi szabótól, a könyvtárostól vagy az ügyelőtől, illetve gondoskodott 
vidékre küldésükről is. 1864-ben huszonegy évnyi szolgálati idejére hivatkozva nyugdíj-
folyósítási kérelmet nyújtott be a nemzeti Színház nyugdíjintézeti Választmányához. Ek-
kor valószínűleg vagy nem, vagy csak kevés nyugdíjat ítéltek meg számára, mert 1884-től 
kegydíjat fizettek neki, évi 300 forintot (Egressy Gáborné Szentpétery zsuzsanna kifize tési 
könyve, oSzk Szt. Fond 4/160).

Férje halála után egy ideig Egressy Etelka és telepy károly újpesti lakásában élt. megél-
hetési gondjai voltak, gyermekei rendszeres anyagi támogatására szorult. Egressy Gábor 
halála után ákos fiával rendszeresen levelezett. az 1869-ből és 1870-ből fennmaradt leve-
leit az országos Széchényi könyvtár kézirattárának levelestára őrzi. 

EGrESSy GalamBoS ákoS (kassa, 1832 ‒ Budapest, 1914). katona, színész, szín-
igazgató. Egressy Gábor és Szentpétery zsuzsanna elsőszülött gyermeke. több helyütt té-
vesen 1830-at jelölik meg születési éveként. keresztanyja Déry Istvánné Széppataki róza 
volt ‒ Egressy ákos 1890 körül visszaemlékezést írt róla (oSzk kt. analekta 1198). terje-
delmes kéziratos hagyatékot hagyott hátra, életpályája viszonylag jól dokumentálható. leg-
kevesebbet ifjúkoráról tudunk, iskolai előmenetelével kapcsolatban csak szórt adataink van-
nak. Saját tanulmányaira maga Egressy ákos sem tér ki az 1893-ban zilahy Gyula színész, 
színigazgató kérésére írt önéletrajzában (oSzk kt. Quart. Hung. 2310, III, 106v–110r). az 
1830-as évek végétől az 1840-es évek elejéig a kolozsvári református gimnázium tanulója, 
Bothos Istvánnál és feleségénél, Szathmári juliannánál kosz tos  diák. Egressy Gábor 1840-
ben azt tervezi, hogy fiát a nagyenyedi református kollégiumba viszi tanulni, de ebből az 
elképzelésből valószínűleg nem lett semmi, mert Egressy ákos neve nem szerepel az intéz-
ményben 1848-ig tanuló diákok között (jakó, juhász 1979, 242‒ 246). 1843-ban öccsével, 
árpáddal együtt a miskolci református gimnáziumba járt, és apja egykori színésztanáránál, 
rácz Sándornál lakott.

Harcolt az 1848‒1849-es szabadságharcban. 1848 nyarán az óbecsei táborban teljesített 
szolgálatot, 1848 augusztusában tizedesnek nevezték ki. 1849 áprili sában apja mellett, aki a 
Felvidék védelme érdekében felállított védsereg borsodi osztályának vezérkapitánya volt, 
alhadnagy. 1849 májusában a 47. honvédzászlóaljhoz osztották be. a fegyverletétel után 
kényszersorozással az osztrák hadsereg állományába került. 1850 és 1852 között a gyalogság 
Itáliában állomásozó alakulatainál szolgált, anconában, majd Velencében. 1853-ban kény-
szerszabadsággal hazaengedik, a nemzeti Színháznál kap színészi állást, drámai szerelme-
seket játszik. Egressy Gábor 1853. október 20-án unokatestvérének, Egressy Samunak írt 
leveléből kiderül, hogy fiát ismét besorozták, és még négy év hátra van kötelezően letöltendő 
szolgálati idejéből (oSzk kt., levelestár, Egressy Gábor rokonához). Egressy ákos 1855-
től a Franz de Paula joachim joseph von liechtenstein lovassági tábornok tulajdonában lévő 
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9. huszárezredben szolgál, és ősztől tavaszig 
Pardubicé ben egy dandártiszti iskolában lovas-
tisztté képezik ki. Valamikor 1860 második fe-
lében huszárfőhadnagyként leszerel. rövid pesti 
tartózkodás után Franciaországba utazott, 1861. 
március 4-től Párizsban töltött bő három hetet, 
megtekintette a város nevezetességeit, végiglá-
togatta a színházakat, majd 1861. március 27-én 
továbbindult olaszország felé, hogy képzett ka-
tonaként az itáliai magyar légióhoz csatlakoz-
hasson. március 29-től április 14-ig torinóban 
tartózkodott. Innen Genovába utazott, majd 
1861. április 15-én gőzhajóval nápolyba ment, 
onnan pedig nolába indult, a légió állomáshe-
lyére. Várakozása ellenére a légióba nem nyert 
felvételt, számfeletti tisztként előbb az acqui 
tiszti telepre, majd annak feloszlatása után a 
cuneói magyar tiszti telepre került. a tiszti szá-
zadokat a légió kiegészítő részének, tiszti iskolá-
nak tekintették, az idekerült emigránsok a légió 
tagjaival ellentétben semmilyen katonai akció-
ban nem vettek részt. a cuneói tiszti telep 1863. 
októberi feloszlatása után Egressy ákos an co-
nába költözött, apja régi barátjának, Földváry 
károlynak, az itáliai magyar légió 1862. novem-
ber 26-án kinevezett parancsnokának a szárnyai alá került, a bizalmi embere lett. nem sokkal 
Egressy Gábor 1864. júniusi agyvérzését követően elhagyta olaszországot, és hazatért.

a Színészeti tanoda induló évében, 1865-ben felvételt nyert a prózai tagozat színész 
osztályába. korábbi színpadi gyakorlatának köszönhetően egy tanév alatt, 1866 márciusá-
ban oklevet szerzett. Egressy Gábor 1866. július 30-án bekövetkezett haláláról a Vasárnapi 
Ujságban augusztus 5-én beszámoló Illésy György azt állítja, hogy ákos nem volt jelen apja 
temetésén, mert „távol főldön vitézkedik” (VU, 1866/31, 375). 1867 elejétől vidéken színész: 
előbb Szabadkán és Szegeden, majd Debrecenben játszik. 1868 első felében Fehérváry an-
tal kolozsvári társulatának tagja. 1868. no vember 1-től 1869. április 1-ig a miskolci színház 
bérlőigazgatója és színésze. 1869 nyarán társulatával Gyöngyösön és losoncon szerepel. 
1869 novemberétől ismét miskolcon van. 1870 decemberében Székesfehérvárott, 1871 feb-
ruárjában Debrecenben, Szatmárnémetiben, nagybányán, zilahon, Szilágysomlyón, nagy-
váradon és Szegeden vendégszerepel. 1871 telén Follinus jános társulatához szerződik 
aradra. 1872 decemberében kolozsvárott, 1877 nyarán kiskunhalason, őszén Szabadkán, 
krecsányi Ignác társulatánál játszik. 1878-ban a nemzeti Színházhoz szerződik, és a szín-
ház tagja marad egészen nyugdíjba vonulásáig, 1904-ig. leginkább drámai hősöket alakí-
tott. a Shakespeare-drámák szerepei közül macbe thet, Hamletet, lear királyt, Friedrich 
Schiller Ármány és szerelem című tragédiájában Ferdinandot, katona józsef Bánk bánjában 
Bánkot játszotta.

1876-ban megnősült, Pethő Ilona (?‒1909) színésznőt vette feleségül. négy gyermekük 
született: Gábor (1877‒?), lujza (1887‒?), Béni és katinka (1891‒?). Béni csecsemőkorában 

Egressy Ákos
(OSZK SZT. KA 10.588/5)
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meghalt. Ifj. Egressy Gábor házastársa nagy Berta, lujzáé andrássy Ede, katinkáé Horthy 
józsef lett. Egressy ákos volt apja kéziratos hagyatékának őrzője és gondozója. 1867-ben 
öccsével, árpáddal Egressy Galambos Gábor emléke címmel válogatást adott közre apja leve-
leiből és cikkeiből. 1893-ban saját költségén közzétette emlékeit az 1848‒1849-es szabad-
ságharcról. Sajtó alá rendezte és 1889-ben A szinészet iskolája címmel megjelentette Egressy 
Gábor hátrahagyott színészet elméleti írásait. 1906-ban kiadta a Festett világ: tanulmányok és 
meg figyelések a szinművészet köréből című saját színészetelméleti könyvét. 1909-ben emlék-
iratot jelentetett meg Petőfi Sándorról. az Egressy Gáborról 1911-ben monografikus igényű 
munkát kiadó rakodczay Pálnak ő volt a legfontosabb adatközlője, 1903-tól egészen 1913-
ig leveleztek egymással, sőt személyesen is többször találkoztak. Egressy ákos apja halálát 
követően édesanyjának és Egressy Etelkának küldött levelei az országos Széchényi könyv-
tár kézirattárának levelestárában vannak.

EGrESSy GalamBoS EtElka (Buda, 1835 ‒ Budapest, 1909). Egressy Gábor és 
Szentpétery zsuzsanna második gyermeke. Petőfi Sándor 1847 januárjában Egressy Etelke 
címmel verset írt róla. keresztapja Fáy andrás, keresztanyja id. Fáy Ferencné máriássy Ilo-
na volt. Etelka az Egressy család 1850-es évek elején kezdődő asztaltáncoltatásainak fősze-
replője volt, ő társalgott például Petőfi szellemével. Egressy ákos visszaemlékezése szerint 
a család leggyengébb idegzetű tagjának kellett az ujjait az asztalra helyezni a túlvilági szel-
lemek megszólításakor (Egressy 1909, 95). Egressy Etelka az 1840-es években tóth teré-
zia lánynevelő intézetében tanult. 1850 júniusától 1851 szeptemberéig konstantinápolyban 
tartózkodott szüleivel és öccsével, árpáddal. 1853. január 22-én hozzáment az apjával egy-
korú, negyvenöt éves lászló józsef színészhez. Házasságuk a férj hűtlensége miatt mind-
össze néhány hónapig tartott, Egressy Etelka 
1853. május 12-én visszaköltözött szüleihez. 
1854-ben válókeresetet nyújtott be férje ellen. 
a  bontóper során tartáspénzt követelt, illetve a 
szerződésben kikötött 5000 pengőforintos jegy-
ajándékot. 1859-ben elválasztották lászló józsef-
től, és a bíróság jóváhagyta pénzbeli követelését 
is. a jegyajándék fejében volt férje pesti házát 
kapta meg. az 1850-es évek második felében 
többször elkísérte apját vidéki vendégszereplései-
re, segítségére volt a fellépések előtti előkészüle-
tekben. noha úgy tűnik, Egressy Etelkának nem 
voltak színészi ambíciói, édesanyja tiltotta is a vi-
déki színészekkel való közelebbi kapcsolattól, 
még is előfordult, hogy apja jelenlétében a műked-
velőkkel fellépett. második férje a család régi ba-
rátjának, telepy Györgynek a fia, telepy károly 
festőművész lett. a fiatal házasok 1860‒1861-ben 
Diósgyőrben éltek, majd Pestre költöztek. Hét 
gyermekük született, de csak hatnak a neve tud-
ható: Gabriella (1860–1913 után), andrás (1865– 
1869 után), margit (1869‒?), abigail (1871‒1936), 
Cordélia zsuzsanna (1872‒1943) és Sára (1880‒ 

Egressy Etelka és elsőszülött gyermeke,
Telepy Gabriella (OSZK Kt. Analekta 1200)
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1895). az 1877-ben hatodikként született gyermekről csak Egressy ákos kiskunhalasról 
1877. augusztus 28-án Szentpétery zsuzsannának írott levelében olvashatunk. a levél sze-
rint Egressy Etelka állapotos, és hamarosan szülni fog (oSzk kt., levelestár, Egressy 
ákos Egressy Gábornéhoz [20 levél, 38 fol.]). Etelka gyermekei közül te lepy Gabriella 
kétszer ment férjhez, első férje Baróthi Incze józsef (1849‒1895), kolozsvári köz- és váltó-
ügyvéd, a második karotnai köntzey Imre (1864/65–1913) lett. Első házasságából három 
gyermeke született: Gabriella, tibor és Blanka. telepy andrás nem érte meg a felnőttkort. 
telepy margit neogrády antal (1861‒1942) festőművész felesége lett. Gyermekeik: Dóra, 
Sándor, lászló és miklós. telepy abigail kondor Ferenc (1870‒1932) kincstári jogügyi 
igazgatóhoz ment feleségül. Gyermekeik: Erzsébet, Ferenc, abigail és Sára. telepy Cordé-
lia zsuzsanna férje telepy miklós volt. két fiuk született, miklós és károly. telepy Sára 
fiatalon öngyilkos lett. Egressy Etelka az unokái közül csak telepy miklóst és károlyt nem 
ismerte. 1870-ben Eg ressy Etelka férjével együtt megörökölte apja unokatestvérének, az 
osztrák hadseregben szolgáló Egressy lajosnak a vagyonát. közgyűjteményben lévő kézira-
tos hagyatékának döntő hányadát a szüleinek és ákos testvérének írott levelei alkotják. Eze-
ken kívül az országos Széchényi könyvtár kézirattárának levelestárában őrzik még anyai 
nagyanyjához, Szegő juliannához, Szigligeti Edéhez és rozsnyai kálmánné Dapsy Gizel-
lához írott leveleit. a Szentpétery zsuzsannához és Egressy ákoshoz apja halála után kül-
dött levelei szintén ugyanitt vannak.

EGrESSy GalamBoS árPáD (Buda, 1836 ‒ Pest, 1869). Színész. Egressy Gábor és 
Szent pétery zsuzsanna harmadik gyermeke. kicsapongó életmódja miatt a család fekete 
báránya, apja időnként semmirekellőként említi. nagyon kevés írásos emlékünk van tőle, a 
családtagjainak írott levelein kívül egyéb kézirata 
nem ismert. Életpályáját a családi levelezés, vala-
mint Egressy ákos 1905-ben és 1909-ben ra-
kodczay Pálhoz intézett levelei alapján lehet va-
lamelyest rekonstruálni. 1843-ban a miskolci re-
formátus gimnázium tanulója, bátyjával együtt 
rácz Sándornál kosztos diák. 1848-ban a szege-
di katonai nevelőintézetben tanul, de szuronyví-
vás közben az egyik szeme megsérül, így tanul-
mányait kénytelen félbehagyni (oSzk kt. Fol. 
Hung. 1484, I, 164). 1849 tavaszán, amikor apja 
a Felvidék védelmére felállított irreguláris haderő 
borsodi osztályának vezérkapitánya, miskolcon 
tartózkodik Szentpétery zsuzsannával és Egres-
sy Etelkával. 1849 májusában a családdal vissza-
költözik Pestre. 1850 júniusától 1851 szeptem-
beréig konstantinápolyban tartózkodik szüleivel 
és nővérével. 1851-ben Szőnyi Pál magán fiú-
neve lő intézetébe kerül, de egy év után otthagyja 
az iskolát. apja ekkor az óbudai hajógyárba küldi 
dolgozni, abban a reményben, hogy fiából tenge-
rész lesz (oSzk kt. Fol. Hung. 1484, I, 164). 
1853-ban Egressy árpád Vincentius Guth cseh 

Egressy Árpád
OSZK SZT. KA 10.750/1
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születésű asztalos és bútorkészítő mes tertanár mellett inas. 1854-ben szabadul fel. 1859-ben 
a nemzeti Színháznál díjtalan gyakornok. 1860-ban apjának segédkezik a magyar Színhá-
zi lap szerkesztésében. 1861 első felében Galambos árpád néven kardalnok és segédszínész 
a nemzeti Színházban.

1861 júniusától 1864 végéig vidéki színész. 1861-ben Szabó józsef és Phillippovits István 
társulatában játszik aradon és környékén. 1862-ben Fekete Pál együttesének tagja, fellép 
makón, Békéscsabán és Belényes szentmiklóson. 1862 októberében láng Boldizsárhoz 
szerződik Egerbe, majd ugyanezzel a színtársulattal 1862. november 8-tól 1863. március 
28-ig Szegeden játszik. 1863. november 21-től 1864. január végéig Pozsonyi alajos és Vára-
di Ferenc társulatának tagjaként kaposvárott és Pápán színészkedik. 1864 szeptemberében 
Balog alajos együttesének színésze. Szerepkörei nemigen derülnek ki leveleiből, de néhány 
szerepéről tudunk: aradon például Charlotte Birch-Pfeiffer Szapáry Péter című drámájában 
Beleznay miklós, Szigligeti Ede Mátyás király lesz című színművében modrár, a szintén 
Szigligeti által írt II. Rákóczi Ferenc fogságában pedig lehman Godofréd szerepét adta. 1863 
novemberében kaposvárott Szigligeti Ede A nőuralom című vígjátékában Somkuti lajos, 
august von kotzebue Legjobb az egyenes út című színművében krum Elias megszemélyesí-
tője volt (apja e darabnak ugyanezt a szerepét játszotta). 1864 végén felhagyott a vidéki szí-
nészélettel, és visszatért Pestre.

1865. január 2-től a Színészeti tanoda hallgatója. az intézmény növendékeként történt 
első nemzeti színházbeli fellépését a színlapon külön kihirdették: 1865. november 19-én 
Szigligeti Ede Mátyás király lesz című drámájában mátyás szerepében lépett színre (oSzk 
Szt. nemzeti Színház Színlapgyűjtemény, 1865, 280. fol.). amikor 1866. március elején az 
uralkodópár, I. Ferenc józsef és felesége a Színészeti tanodába látogatott, a férfi növendé-
kek közül Egressy árpád szavalt előttük Berzsenyi Dánieltől egy verset (Fl, 1866/50, 199). 
Színpadi gyakorlattal rendelkező hallgatóként egy tanév alatt, 1866 márciusában színész-
oklevelet szerzett. 1866 áprilisától a nemzeti Színház szerződött tagja, 1869 januárjában 
bekövetkezett haláláig Pesten játszik. 1866-ban obernyik károly Brankovics György című 
szomorújátékában apjával együtt lépett fel, a címszereplő Gerő nevű fiát játszotta. jelen volt 
a színmű július 30-i előadásán is, azon, amelyiken apja agyvérzést kapott. 1867-ben Egressy 
ákossal együtt Egressy Galambos Gábor emléke címmel válogatást ad közre apja kéziratos és 
nyomtatott hagyatékából, hogy a könyv eladásából az elhunyt színész síremlékére pénzt 
gyűjtsenek. Valamikor Egressy Gábor halálát követően megnősült, gyermeke is született, de 
mindhárman meghaltak tüdőbajban (oSzk kt. Fol. Hung. 1484, I, 164). Egressy árpádot 
a rókus kórházban kezelték, édesanyja volt vele utolsó óráiban: „most pedig szegény elhunyt 
árpádról egy pár szót igen szép halála vólt azaz annyiba szép mert utólsó perczig észnél vólt 
és igen csendes és vidáman alút el mint a legártatlanab gyermek ki egy bóldogab hazába 
költözik hozzám utólsó szava vólt hogy áljak elébé had nézzen reám had lássa melyikünk 
szerencséseb én é vagy ö mert mondá én mindjárt meg tudom és mosojogva pár percz mulva 
vége vólt adjon isten neki örök nyugodalmat. a mi a temetését illeti azt radnótfáy [nagy 
Sámuel] fizette ki a mi bizony sokba került pedig igen egyszerü vólt 87 f 90 x a sírja közel 
van az apátokéhoz” (Szentpétery zsuzsanna Egressy ákosnak, Pest, 1869. február 3., oSzk 
kt., levelestár, Egressy Gáborné Egressy ákoshoz, [15 levél, 30 fol.], 8. sz. levél).
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a kIaDáSról

a kötet kizárólag az elküldött, levélfunkciót ténylegesen betöltő kéziratos leveleket adja köz-
re, az Egressy Gábor által 1862 és 1864 között vezetett, Legczélszerűbben javitott Levelező- és 
Másoló-Könyv című kötetes kéziratban szereplő másolatokat, töredékeket, piszkozatokat 
nem.11 nem közli azt az Egressy Gábor által 1865. július 29-én Gräfenbergben írott levelet 
sem, amelynek részlete az Egressy Galambos Gábor emléke című könyvben 1867-ben megjelent, 
de kézirata nem ismert. 

a kiadás szerkezetileg két egységre tagolódik: az első rész keletkezésük sorrendjében a 
leveleket tartalmazza, a második pedig a magyarázatokat. az egyes levelek előtt álló szöveg-
mezőben feltünteti az adott levélnek a sajtó alá rendezés során kapott, a családi levelezésen 
belüli sorszámát, a levélíró és a címzett nevét, valamint a megírás helyét és idejét. a keletke-
zési körülmények egykorú rögzítésének elmaradása esetében a hiányzó adatot, adatokat szög-
letes zárójelben adja meg. Itt a helyneveket a mai formájuknak megfelelően írom, függetlenül 
attól, hogy magyar (miskolcz = miskolc, S. a ujhely. = Sátoraljaújhely, Uj   lak = tiszaújlak), 
külföldi (Pardubitz = Pardubice, Bogdanetz = lázně Bohdaneč, kőnig grätz = Hradec králové) 
vagy egykor magyarországhoz tartozó településről (Hegyes = tisza hegyes, Földvár, földvár = 
Bácsföldvár, m Szigeth. = máramarossziget) van szó. 

a szöveggondozás során a magyar tudományos akadémia I. osztályának textológiai 
munka bizottsága által az irodalmi szövegek tudományos kiadásához javasolt alapelveket te-
kintettem irányadónak. az anyagrendezés, a szövegközlés és a tárgyi jegyzetapparátus szem-
pontjából a levelezéskötet a 19. századi irodalmi levelezésekből összeállított kritikai kiadáso-
kat követi.

A szövegközlés elvei

a családtagok íráskészségének és a kéziratok jellegzetességeinek minél hitelesebb visszaadása 
érdekében a leveleket betűhíven közlöm, és a lehetőségekhez mérten a levélírók kezétől szár-
mazó összes szövegbeli változtatást jelzem. az edíció valamelyest igyekszik visszaadni a kéz-
iratok szövegtagolását is: a dátum, a megszólítás, a bekezdések, a behúzás nélküli új sorkezde-
tek az autográfokban látottakat követik. Ha egy szövegegység a papírlap aljára, a bal szélére 
függőlegesen vagy a főszövegre fejjel lefelé az eredetileg üresen hagyott részre, a levél ún. 
tisztelethelyére íródott, akkor azt szövegkritikai apparátus jelzi. E jól körülhatárolható kor-
pusz esetében ez a textológiai és tipográfiai eljárás legalább két szempontból is célravezető 
lehet: 

1. rávilágít a levélírók íráshasználatának esetleges változásaira
2. egy családon belül teszi nagyon markánsan láthatóvá a korabeli helyesírási elvekkel és a 

levelezőkönyvek (házi titoknokok) előírásaival szembeni normakövetés vagy normaszegés 
mértékét. 

11 a 24,5 × 29,7 cm nagyságú, fekete színű, kemény fedeles kötetes kézirat 300 fólió terjedelmű, de csak a 161. 
fólióig van bele írva. Borítóján nyomtatott vignetta: legczélszerűbben javitott levelező- és másoló-könyv cím-
mel. a levelezőkönyv vegyes tartalmú, különböző emberekhez, köztük Szentpétery zsuzsannához és Egressy 
ákoshoz írott levelek piszkozatát és töredékét tartalmazza. a kötetet 1877 novemberében vásárolta k. Papp 
miklós kolozsvárott egy nyilvános árverésen. kézirattári jelzete: oSzk kt. Quart. Hung. 3064.
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az átírás során megtartottam a levélírók szövegkiemelő szándékát, a mai kiadói eljárások-
hoz igazodva az egyszer aláhúzott szavakat, kifejezéseket kurzívval, a kétszer aláhúzottakat 
nagybetűvel szedtem. Változatlanul hagytam a hónapok neveit és a dátumozásokat. nem 
egységesítettem az eltérő alakban írt személyneveket és helyneveket sem. Ezt az elvet követ-
tem akkor is, amikor Szentpétery zsuzsanna a Svábhegy helyett Sávbhegyet írt. a levélíró a 
b betűt utólag szúrja be, úgy tűnik, bizonytalan a szó leírásában, s nem véletlenül cseréli fel az 
első két betűt. a főszövegben a [sic!] feltüntetésével utaltam arra, hogy itt a kéziratból átvett 
szóalakról van szó, és nem szerkesztői elgépelésről. a helynevek esetében egyetlen alkalom-
mal, Egressy ákos 1861. augusztus 2-án kelt levelében tűnt szükségesnek az emendáció. a le-
vélíró Bialát jelöli meg kossuth lajos aktuális tartózkodási helyéül, ilyen olasz város viszont 
nem létezett, nem létezik. a korban egy, a Habsburg Birodalomhoz tartozó galíciai települést 
neveztek németül Bielitz-Bialának (ma: Bielsko-Biała). kossuth ugyanakkor 1861 júniusá-
ban és júliusában beteg lányával, Vilmával a piemonti régióhoz tartozó Biella melletti cossilai 
vízgyógyintézetben tartózkodott.12 Egressy ákos vagy véletlenül rosszul írta le az olasz város 
nevét, vagy még sohasem hallott róla, és hallás után rosszul következtette ki a szóalakját. Ezt 
az esetleges félreértésekre okot adható elírást kijavítottam, Biellát írtam a főszövegbe, és szö-
vegkritikai jegyzetben jeleztem az emendációt. 

a kontextus alapján ma is egyértelműnek tűnő rövidítéseket (v[agy], k[edves] anyám, 
s[aját] k[ezével], m[aga] k[eze] vagy m[aga] k[ezével], sat[öbbi], g[ró]f, t[iszelt] Cz[ím]) 
nem oldottam fel. nem írtam szövegkritikai jegyzetet a betűk, szavak és évszámok fölött 
vízszintes vonallal jelölt rövidítések és betűkettőzések feloldásakor. jelölés nélkül elhagytam 
az őrszavakat és az esetenként így funkcionáló toldalékokat, mivel azok megegyeznek a kö-
vetkező oldal kezdetével. 

az egykorú íráshasználatot minél pontosabban visszaadó átírásnak köszönhetően Egressy 
Gábor és Szentpétery zsuzsanna levelei által nyomon követhetők az egykorú helyesírási vál-
tozások. a korai, 1842-ben és 1843-ban írott leveleikben esetenként felbukkanó cs hangérté-
kű ts betűkapcsolatnak (tsak, tsókollak, bátsi, tanátsát) az évtized második felétől kezdve már 
nincs nyoma. nagyjából egy évtized elteltével, az 1850-es évek elejére Egressy leveleiből ki-
kopik az aposztróffal írt a betű. 1848-ra mindkettőjüknél elavulttá válik a feleség kereszt-
nevének régies, még kazinczy Ferencék korára jellemző írásmódja (Susika), illetve annak egy 
sajátos, a régies és az akadémiai helyesírás jegyeit egyszerre magán hordozó szóalakja (zsu-
sika, ’Su’sika).

a kéziratokon lévő, idegen kezű, feltehetően az anyagrendezés során a kézirattárostól 
származó megjegyzéseket (levélsorszám, ki kinek írta a levelet stb.) és az egykorú postai ikta-
tásokat nem tüntetem fel. 

más elbírálás alá estek azok az Egressy ákostól származó megjegyzések, amelyeket a kéz-
iratos hagyaték áttekintésekor, valamikor 1866 és 1901 között a levelekre és a borítékokra 
ráírt. Ezek kétféle típusba sorolhatók. Egy részük levélbeli információkat erősít meg, ezek a 
levelek vonatkozásában nem bírnak többletjelentéssel (münchen-ből ‒ 1843; Vörösmartyról 
nyékről). a kéziratok átírásakor nem vettem figyelembe őket. más részük viszont a majdani 
olvasó szövegértését segíti: a sajátságosan hívott családtagok (dotyka = Etelka; semmirekellö = 
árpád), a nevén egyszer sem nevezett vagy csak másik levélben említett személyek (szives 
ismerősünk = Dr. Patay, [atyafi] Chef-arzt der öst. marine; kapitány = herczeg rohan) kilétét 
fedi fel. Ezeket a levélpapír aljára vagy szélére írt kiegészítéseket beleírtam a főszövegbe, oda, 

12 reznák 2002, 64.
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ahol Egressy ákos a helyüket egy korrektúrajellel jelölte. a beszúrásra figyelmeztető szöveg-
kritika mutatja, hogy itt nem egykorú, hanem későbbi, Egressy ákos kezétől származó betol-
dásról van szó. 

az esetenként sok átírással terhelt levelek miatt befogadóbarát megoldásnak tűnt a szö-
vegkritikai apparátus lapalji jegyzetekben történő megadása. a szövegkritika tartalmazza a 
levélírók javításait: a betűátírásokat, az ékezetek törlését és a beszúrásokat. az átírások eseté-
ben, amennyiben olvasható a javított betű, a levélírás lendületében először leírt szóalak került 
feltüntetésre. Ha a javítás következtében már nem kivehető az elsőként leírt betű, akkor helyét 
szögletes zárójelben pont jelzi. az áthúzások kúpos zárójelek közé kerültek. Ha a beszúrás 
nem a sor fölött történt, hanem a beiktatandó szó a levélpapír aljára vagy bal szélére került, 
akkor általában minden levélíró korrektúrajellel jelezte főszövegbeli helyét. ám mivel ezek-
nek nem minden esetben van megfelelő nyomdai karakterük, a lábjegyzetben csak a beszúrt 
szó kéziratbeli elhelyezkedését és a beszúrás módját jelzem. a szövegkritikai jegyzetekhez 
fűzött sajtó alá rendezői megjegyzések, amelyek a textológiai változtatás típusát rögzítik, 
szögletes zárójelbe kerültek. 

az egyértelmű tollhibákat (arpád – árpád, en – én) a levélírók személyétől függetlenül 
emendáltam, azokat a szavakat viszont, amelyeknél valamelyik családtag következetesen al-
kalmazott egy-egy helyesírási elvet (ürültem = örültem, nehány, leveleért, kézbesitéseért, 
büneért, legkevesbé, a foglalkozásnevek nagy kezdőbetűvel való írása) nem javítottam. több 
családtagra is jellemző, hogy a szintén kötőszónak a régies, népies változatát, a szinte alakját 
írja. a szövegek kontextusából egyértelmű, hogy mindannyian kapcsolatos kötőszóként hasz-
nálják, és nem határozószóként, vagyis nem tűnt szükségesnek ennek magyarázata a szöveg-
kritikai jegyzetapparátusban. megtartottam Egressy Etelka leveleinek következetesen ismét-
lődő sajátosságait: nem emendáltam a megszólításban már az egykorú helyesírási szabályzat 
szerint is hibásan szereplő Szeretet [kedves apám] szóalakot, illetve azokat a szavakat, ame-
lyeket játékosan elferdített fonetikával írt (pl. a vidéki elöljáróságot a francia haute foule kife-
jezésből kiindulva egyszer koty folé, másszor hot volé elnevezéssel illeti). a további esetekben 
az emendálások mértéke és jellege külön elbírálást igényelt.

 Egressy Gábor, ákos, árpád és Etelka követik a korabeli akadémiai helyesírás alapvető 
szabályait: a mondatzáró írásjel után, illetve egyes esetekben a pontosvessző után nagy kezdő-
betűt használnak, nagy kezdőbetűvel írják a tulajdonneveket. Ügyelnek a levelek megformált-
ságára, rendezetten, olvasható kézírással írnak, a szöveg könnyebb áttekinthetősége érdekében 
betűik mérete inkább nagyobb, a papírt nem írják tele, a törzsszöveget bekezdésekre tagolják, 
és figyelnek arra, hogy a megszólítás és az elköszönés élesen elhatárolódjon attól. általában 
mindegyikük világosan és következetesen fogalmaz. mondanivalójuk minél pontosabb tol-
mácsolása érdekében központoznak, viszont ennek mértéke és helyes használata jelentős elté-
réseket mutat. Egressy Etelka vesszőhasználata következetlen, erősen rapszodikus, sokszor 
rossz helyen töri meg a mondat logikai értelmét. Egressy ákos már-már túlságosan is a köz-
pontozás híve, sűrű gondolatjelekkel igyekszik tagolni leveleinek tartalmi egységeit. Ezeken a 
nagyon egyéni sajátosságokon viszont nem változtattam, mert azzal hátravetettem volna az 
íráskészségek minél hitelesebb visszaadására való törekvést. Ezért négyőjük leveleinek eseté-
ben az emendáció általában a következőket érintette: a tollhibákat (lemaradt ékezet, betű-
kihagyás, betűtévesztés), az egyértelmű tévesztéseket a központozás során (elmaradt mondat-
végi írásjel), a mondatkezdő kisbetűket.
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Egressy Gábor és ákos leveleinek külalakja, írásképe nagyon látványosan megváltozik 
egy-egy időszakban. Egressy 1849‒1850-ben a törökországi emigrációból, ákos pedig 1861 
és 1864 között az itáliai magyar légiótól hazaküldött leveleiben eltér a korábbi normáktól: a 
papírlap minden üres helyét teleírják, nem törekszenek arra, hogy a megszólítás és a búcsúzás 
elhatárolódjon a főszövegtől, sokkal apróbb betűkkel írnak, mint korábban. a nagy távolság 
és az osztrák hatóságok esetleges levélellenőrzései miatt nem lehetnek biztosak abban, hogy 
minden levelük célba ér, tehát amíg nem kapnak választ egy-egy kérdésükre, kénytelenek té-
mákat ismételni, helyzetük folyamatos bizonytalansága miatt mindenről részletesen beszá-
molni.

Szentpétery zsuzsanna levélírói gyakorlata az élőbeszédhez, a hétköznapi szóbeliséghez 
hasonlítható, levelei inkább egy kötetlen beszédfolyamra emlékeztetnek, nem pedig egy for-
mai szabályokkal bíró írásbeli kommunikációs műfajra. általában nem akkor zárja sorait, ha 
végzett a mondanivalójával, hanem amikor a papír elfogy. Egyáltalán nem ügyel leveleinek 
nyelvi megformáltságára: közlendőit nehezen tudja világosan és szabatosan kifejezni. nem 
törekszik arra, hogy gondolatközlése összeszedettebb, célratörőbb legyen a kötetlen szóbeli 
megnyilvánulásoknál. mondanivalóját nem gondolja át levélírás előtt, nem figyel arra, hogy 
nehezíti a szövegértést, ha csapong a különböző témák között. („most reggel kaptam a 10ki 
lapodad és aból olvasám az üzenetek közöt a nekem szóllókat Etelnek a melje ki fakat a na-
pokba a levelet a pénzel még nem kaptam meg a mentémet kérlek küld le és ahogy ezt meg 
kaptam rögtön indulok mert mán a nyugtalanságom pontról pontra növekszik Vasárnap ólta 
a kicsi mellet dajka van és igy Etel nem sokára magához fog jönni én is nyugottabban hagyom 
itt.” ‒ 302. levél) alig használ központozást, nem tagolja bekezdésekre leveleit, általában kis 
kezdőbetűvel írja a tulajdonneveket, és többnyire a kiejtés szerinti írásmódot alkalmazza 
(magyarászták, isten álgyon, kébzelheted, tudadja). többször előfordul, hogy rossz betűt ket-
tőz (leggaláb), az idegen vagy idegen hangzású szavaknál felcseréli a betűket (Vahcot, ohpélia, 
Sávbhegy). leveleinek ezeket a sajátosságait megőriztem, ugyanis csak így érzékeltethető 
igazán a családtagok íráskészségének, írásgyakorlatának differenciáltsága. az öt levelezőpart-
ner közül ő az egyedüli, akit semmilyen, az egykorú levélíróktól elvárható norma nem befo-
lyásol, a megszólításon és az elköszönésen kívül sem tipográfiailag, sem a központozás szint-
jén nem törekszik a gondolatkörök elkülönítésére. Szentpétery zsuzsanna tudatában van 
annak, hogy íráskészsége nem felel meg a kor emberétől elvártnak, ha csak módja van rá, 
mással íratja rá a borítékra vagy a levelezőpapírra a címzést, illetve esetenként előre jelzi fér-
jének, hogy ő maga is tisztában van azzal, hogy nagyon szabadjára engedte tollát („de nem a 
más bajával foglalkozzam mondanád hogyha halhatnám” ‒ 111. levél; „ez már most elég is 
legyen mondaná maga ha itthon vólna mire én is ezt mondom hogy elég biza e levélbe” ‒ 213. 
levél). Van, amikor úgy érzi, hogy az írásbeli kommunikáció nem felel meg közlési igényének, 
nem képes tömören megfogalmazni mindazt, amit élőszóban mindenféle kötöttség nélkül 
könnyedén tudna: „eszt ugyan élöszóval mind meg fogom neked beszélni mert írni nem lehet” 
(57. levél). Íráskészsége semmit sem változik az évtizedek alatt, ugyanis a többi családtaggal 
ellentétben ő nem szorul arra, hogy a szűk rokonságon kívül másokkal is levelezzen. Egressy 
Gábornak egy 1863-as leveléből úgy tűnik, Szentpétery zsuzsanna valamelyest szégyelli is 
rossz írását a nagyobb nyilvánosság előtt: „Irj vagy irass ide, ha restelled, Etelkével” (370. le-
vél). Esetében az egyértelmű tollhibákon túl általában csak az olyan szóalakokat emendál tam, 
amelyek végképp értelemzavarónak tűnnek (nics = nincs; martz = maratz). 



24

az Egressy ákos leveleiben olvasható olasz nyelvű szövegek, Giuseppe Garibaldi 1862. 
július 28-án a magyarokhoz intézett kiáltványának és Szodtfriedt Ferdinándnak a Sentinella 
delle alpi című olasz napilapban a cuneói tiszti telep feloszlatásával kapcsolatosan megjelent 
cikkének átírása szintén betűhíven, a levélíró kezétől származó átírások feltüntetésével tör-
tént. a levelekbe bemásolt idegen nyelvű történelmi dokumentumok, amelyek vélhetően eb-
ben a kötetben kerülnek először olaszul és magyarul is közlésre, több nyelvi hibát tartalmaz-
nak. Ezeket viszont nem emendáltam, a helyes szóalakokat a szövegkritikai apparátusban 
jelzem.

a kiadás csak azokat a leveleket tünteti fel elveszettként, amelyekre konkrét utalás törté-
nik, illetve hozzávetőlegesen behatárolható a keletkezési idejük. Ezeket a főszövegen belül 
besoroltam kikövetkeztethető helyükre. olyan esetekben eltekintettem a rekonstruálásuktól, 
ha csak a megírásukról tudunk, de semmi támpontunk nincs arról, hogy az adott éven belül 
mikor keletkeztek. amikor például Szentpétery zsuzsanna 1850. május első felében írott le-
velében azt állítja az 1849. augusztus 23-a óta törökországi emigrációban lévő férjének, hogy 
már hat levelet küldött neki, de nem írja meg, mikor, akkor nem tűnt észszerűnek az előző 
nyolc hónap hat tetszőleges dátumát levélírási időpontként megjelölni.

Ha az adott levelet borítékba zárva postázták, akkor a levél végén, a [boríték:] címszó alatt 
került feltüntetésre a címzés. amikor magát a levélpapírt hajtották össze borítékká, és azt 
bepecsételve küldték tovább a levelet, akkor a [címzés:] formulát írtam a főszöveg után.

Szövegkritikai rövidítések:
[.] átírt betű
[…] átírt szórész vagy szó
<…> áthúzott szó
<… … …> áthúzott mondatrész
[] szerkesztői megjegyzés

A magyarázó jegyzetek

a jegyzetapparátus szerkezetének kialakításakor elsődleges célom az egyes levelek önálló ér-
telmezhetőségének elősegítése volt. Ez az alapelv leginkább úgy tűnt érvényesíthetőnek, ha 
minden levelet külön egységként kezelek, és bibliográfiai adatain túl tartalma háttértörténe-
tének összes vonatkozását az adott helyen felfejtem. a jegyzetanyagnak két fő típusát különí-
tettem el: az egyes levelekhez kapcsolódó jegyzeteken túl még Összesített magyarázatok is 
helyet kaptak a kötetben. Itt a levelekben előforduló gyakran említett személyek, színdarab-
címek, illetve a korban használt pénzek és mértékegységek szerepelnek. 

a közvetlenül a levelekhez kötődő jegyzetapparátus két egységre oszlik: kézirat, magyará-
zatok. a már korábban kiadott néhány levél esetében feltüntetésre kerül még a megjelenés 
helye és ideje is. Ezt a kategóriát viszont fölöslegesnek tűnt mindenhol kiírni, mivel a négy-
százkilenc levélből háromszázkilencvenegy kiadatlan. 

a kéziratleírás tartalmazza az adott levelet őrző közgyűjtemény nevét, a magyar nemzeti 
levéltár országos levéltárában találhatók esetében a fond nevét és a fóliószámot, az orszá-
gos Széchényi könyvtár kézirattárában lévőknél pedig a pallium címét és a levélpapír fejlécé-
re a katalogizáláskor írt bekarikázott, ceruzás sorszámot. a levelezésnek az országos Széché-
nyi könyvtár kézirattárában őrzött részét tizenkilenc csomóba osztották, így többször előfor-
dul, hogy egyazon családtagnak ugyanahhoz a címzetthez írott levelei egymástól különálló, de 
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azonos elnevezésű borítópapírokba kerültek. a levélszámozás ugyanakkor kötegenként újra-
kezdődik, így ilyen esetekben a könnyebb visszakereshetőség érdekében a kéziratcsomót fedő 
papírra felírt levél- és fóliószámot is megadom. arra is van példa, hogy egy levél vagy egy 
boríték olyan palliumba került, amelyben egy másik családtag levelei állnak. Erre az anyag-
rendezési hibára a kézirat lelőhelyének megadásakor csak akkor hívom fel a figyelmet, ha ér-
telemzavaró szerepe van. Egressy Gábornak a Szegedről 1843. augusztus 21-én feleségének 
írott levelét például az „Édes fiam!” megszólítás miatt tévesen abba a kötegbe sorolták be, 
amelyben a színész fiaihoz írott levelei vannak. a lelőhely meghatározásakor azokra a szintén 
értelemzavaró tévedésekre is rámutatok, amelyek a kéziratok rendezése folytán a dátum félre-
olvasásából származnak, illetve bizonyos keltezetlen vagy félig keltezett levelek utólagos da-
tálásakor történtek. Ezekkel a tévesztésekkel magyarázható, hogy esetenként az ugyanabban 
a palliumban lévő, egyazon kéztől származó, időben egymást követő leveleknek a kézirattári 
sorszáma nem növekvő sorrendben van. Szentpétery zsuzsanna első fennmaradt levele, az 
1842. március 21-én írott, amely eredetileg csak a hónap és a nap feltüntetésével kelteződött, 
az Egressy Gáborné férjéhez című palliumban például a 4. számú levél lett, mert aki állo-
mányba vette, úgy vélte, hogy 1845-ben íródott. miután az anyagrendezés során keletkezett 
tévedések az érintett levelek tartalma alapján igazolhatók, a kéziratleírásnál röviden kitérek 
arra is, hogy miért nem helytálló az iktató által felírt adat. 

a főszövegben elveszettként feltüntetett levelekhez tartozó jegyzet azt a levélbeli utalást 
idézi, amelynek alapján tudunk a valamikori létezéséről. az elveszett borítékokat viszont nem 
követtem nyomon.

a már korábban is kiadott levelek esetében igyekeztem összegyűjteni és feltüntetni az 
összes megjelenési helyet. Publikált leveleket egyedül Egressy Gábor és Szentpétery zsuzsan-
na kapcsán találtam. két esetben van egykorú, Egressy saját kezdeményezésére történt közlés. 
az 1843. december 28-án Párizsból feleségének írott levele a Honderüben, az 1848. július 
30-án az óbecsei táborból küldött pedig kossuth Hirlapjában jelent meg. a színész halála 
után Egressy ákos és árpád részint az 1867-ben megjelent Egressy Galambos Gábor emléke 
című kötetben, részint ákos saját, Emlékeim az 1848‒49-dik évi szabadságharcz idejéből című, 
1893-as emlékiratában adja ki apja édesanyjának írt néhány levelét. Egressy 1857‒1858-as 
szabadkai vendégszereplése alatt feleségének írott leveleit Gerold lászló publikálta 1976-ban 
a 19. századi szabadkai színjátszással kapcsolatos forrásgyűjteményben. A forradalom és sza-
badságharc levelestára című, V. Waldapfel Eszter szerkesztette sorozatban Egressy Gábornak 
és Szentpétery zsuzsannának is jelentek meg levelei. Ez utóbbi kiadás kivételével az összes 
többi töredékes közlés.

a jegyzetapparátus elkészítésekor minden családtag levelét igyekeztem azonos súllyal ke-
zelni, de tekintettel arra, hogy a levelezés központi szereplője Egressy Gábor volt, a tárgyi 
magyarázatok a színészettel és színjátszással kapcsolatos ügyekben a legrészletesebbek. Eg-
ressy Gábor és Szentpétery zsuzsanna levélváltásában több olyan információ is felbukkan, 
amely a nemzeti Színház intézményi professzionalizációjával, „üzemi” működésével kapcso-
latos (a hónap első és tizenhatodik napjának emlegetése fizetésnapként, a havi fizetésből le-
vonandó büntetéspénz, a nyugdíjjárulék befizetése, a vendégszereplésről való hazatérésről ér-
tesítés küldése az intézmény titkárának, jelmezek kikérése és vidékre küldése, a főszabó ódz-
kodása a jelmezek kiadása miatt, a vendégjátékokat szervező színházi ügynök gyakori 
meg keresése stb.). a színháztörténeti munkákat általában elsősorban a művészi problémák, a 
műsorpolitika és az e körüli viták érdeklik, a színház mindennapi életéről, a színészek és a 
technikai személyzet munkarendjéről, kötelezettségeiről csak szórt utalásokat találunk. a csa-
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ládi levelekben említett témák viszont a nemzeti Színház 1837‒1838 óta meglévő és folya-
matosan bővülő belső törvénykönyvének rendelkezéseivel kiegészítve éppen a színház füg-
göny mögött zajló életének, a színészek nyilvánosság előtt rejtve maradt szakmai minden-
napjainak a közelhozására teremtenek lehetőséget, vagyis az Egressy pesti színészéletével 
kap csolatba hozható levelek előadóművészi tevékenységének technikai oldalát teszik látható-
vá. a jegyzetek erre a sajátos forrásadottságra igyekeznek ráerősíteni, és kifejteni a levelekben 
egymás között csak röviden megfogalmazott szakmai vonatkozású ügyek háttértörténetét.

kitüntetett figyelem illette az Egressy Gábor vendégszerepléseivel és Egressy árpád vidé-
ki színészéletével kapcsolatos levelek színháztörténeti vonatkozásait is. Ha olyan társulatnál 
játszottak, amely az adott évben zsebkönyvet adott ki és az fenn is maradt, akkor a levél tárgyi 
jegyzetanyaga előtt közlöm az érintett vidéki színtársulat tagnévsorát és technikai személyze-
tének összetételét. De Egressy vidéki fellépéseinek és árpád szakmai pályafutásának kontex-
tusában nemcsak maga a nyomtatott forrás érdekes, hanem az esetleges nemléte is. a zseb-
könyvkiadás ugyanis általában a társulatok presztízsének a mutatója volt, és bár szórványosan 
előfordul, hogy egy-egy nagyobb együttes esetében nem maradt fenn, a hiánya mégis inkább 
a csekély anyagi hasznot húzó faluzó kis- és törpetársulatokra jellemző. a vándorszínészek 
nevének megadása a színházi zsebkönyvek helyesírása szerint történik. Ez egyrészt azzal in-
dokolható, hogy a vidéki társulatokkal kapcsolatba kerülő családtagok vonatkozásában nem 
feltétlenül annak van jelentősége, hogy kik voltak a társulati tagok, ez legfeljebb az igazgató 
és egy-egy ismertebb vidéki színész esetében lehet érdekes, hanem annak, hogy hány fős és 
milyen összetételű együttessel játszottak. másrészt, mivel itt nem Egressyék által említett 
személyekről van szó, nem tűnt sajtó alá rendezői feladatnak az, hogy a névsorban általában 
nem teljes névvel szereplő színésznők kilétét felkutassam, illetve az esetleges művészneveket 
feloldjam. Ezeknek a színészeknek és színésznőknek a nevét, akiket egyébként nem említ a 
családi levelezés, nem tüntetem fel a névmutatóban. a zsebkönyvekre a jegyzetapparátusban 
azzal a sorszámmal utalok, amelyet A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek biblio-
gráfiája, 18‒19. század című kötetben kaptak, és amely alapján az országos Széchényi könyv-
tár Színháztörténeti tárából vagy más közgyűjteményekből is kikérhetők.

a fennmaradt zsebkönyvekből vált megismerhetővé Egressy Gábor egy-egy vidéki ven-
dégszereplésének műsora is. Ezeknek a közlésekor viszont nem vettem át az egykorú közlés-
módot, mivel a zsebkönyvek a külföldi szerzők nevét vagy magyarosítva, vagy csak rövidítve 
közlik. különösen a francia drámaszerzők esetében nagyon következetlen a nevek helyesírása, 
ezért ezeket a neveket a nemzetközileg is ismert formában adom meg, úgy, ahogyan a Bib-
liothèque nationale de France online katalógusában feltüntetik.

a levelekben említett, Egressy Gáborhoz szóló, de családon kívüli személyektől származó 
levelek esetében, amennyiben megvannak, megadom a kézirattári jelzeteket. néhány külön-
leges esetben, amikor az adott levél megértéséhez, értelmezéséhez ez szükségesnek látszott, 
közlöm magát a levelet is a vonatkozó jegyzetben.

a levelekben több olyan személy említődik, aki a kor ismert alakjának számít, részint tör-
ténelmi alakok (kossuth lajos, józef zachariasz Bem, Giuseppe Garibaldi, türr István, 
klapka György), részint az irodalmi, művészeti élet képviselői (Petőfi Sándor, jókai mór, 
mikó Imre, id. lendvay márton, laborfalvi róza, Prielle kornélia). Petőfi Sándor, jókai mór 
és kossuth lajos esetében csak akkor született jegyzet, ha az adott szöveghely megértését 
segíti valamely életrajzi adatuk felelevenítése. a többi ismert személyről írt jegyzetek általá-
ban adatszerűek. Ugyanígy jártam el akkor is, amikor Egressy ákos itáliai légióbeli katona-
társainak nevét magyaráztam. a vonatkozó levelekben említett tisztek és bajtársak legtöbbjét 
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lukács lajos Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei 1860‒1867 című könyve 
alapján azonosítottam. Ez a könyv mellékletként közli az itáliai magyar légió legénységének 
és tisztjeinek anyakönyveit, illetve azoknak a tiszteknek a névsorát, akik 1862. november 28-a 
után kimaradtak a tisztikarból. az 1976-ban megjelent, alapkutatásokra épülő, úttörő jelen-
tőségű munka adatait a hazai történettudomány ma is helytállónak tekinti, ezért szükségte-
lennek tűnt a legionáriusokról írt szócikkek után a forrás egyenkénti megjelölése. 

a családi levelekben előforduló kevésbé ismert vagy teljesen ismeretlen személyek (a jász-
berényi Sismis család, az Ugocsában élő Székely család, a tiszaújhelyen élő Ujhelyiek) lehe-
tőség szerint hosszabb, részletezőbb jegyzetet kaptak. a névmagyarázatok elkészítésekor a 
legváltozatosabb primer és szekunder munkákra támaszkodtam, viszont ezekre általában csak 
olyan esetekben hivatkozom, ha nehezen találtam az adott személyről (Bárány Háni, kalos 
károly, krammer Fülöpné, Sikor Ferenc és lajos) adatot, s neve meglehetősen specifikus 
helyen tűnik fel, illetve, ha a forrás segíti az olvasót a további ismeretszerzésben. Előfordul, 
hogy valakiről csak a gyászjelentése alapján jutottam életrajzi adatokhoz (Pribék Vilmos, Si-
mon Florentné Hegedűs zsófia, Várady Gáborné Hegedűs krisztina).13 az ő születési évük-
nél két évszámot adok meg, miután ismert személyek születési és halálozási dátumának ellen-
őrzésekor többször is bebizonyosodott, hogy a gyászjelentések nem következetesek a tekin-
tetben, hogy az illető hányadik évében hunyt el: van, amikor a már betöltött, van, amikor az 
adott évben még el nem ért születésnapra gondolnak. a család pesti életének szereplői közül 
több olyan személy is feltűnik (asztalos, csizmadia, szabó), akiknek azonosítása az Egressy-
hagyatékban fennmaradt egy-két oldalas szórt kéziratok segítségével sikerült. Ilyen esetekben 
egy-egy jegyzetszövegen belül a kézirattári forrást is megjelölöm. 

Ha a levelezőtársak saját maguk közül említenek valakit, akkor általában nem írtam jegy-
zetet (például valakinek a hogyléte felől érdeklődnek, a levelét várják), mivel a családtagokról 
összeállított portrékba a családi levelezésből tudható összes adatot beleírtam. Ugyanakkor 
akad néhány kivételes eset, amikor az adott szöveghely háttértartalmának felfejtése megkí-
vánja, hogy a tárgyi jegyzet életrajzi adatokra is kitérjen.

a neveket, eseményeket általában első előfordulásukkor jegyzetelem, a későbbiekben a 
levélszám megadásával ide utalok vissza. néhány esetben viszont, ha a különböző említések 
nagyon eltérő kontextushoz kötődnek, visszautalás helyett új tárgyi jegyzet íródott.

a közvetlenül a levelekhez kötődő jegyzetapparátus nem tartalmazza a gyakran említett 
személyek, az Egressy Gábor által játszott darabok, a korabeli pénz- és mértékegységek 
magyarázatát. a könnyebb kereshetőség érdekében választottam azt a megoldást, hogy 
ezeknek a bemutatását nem visszautalásokkal oldom meg, hanem külön egységként kieme-
lem. a Gyakran említett személyek közé kerültek azok a családtagok, közeli barátok és szakmai 
ismerősök, akik a levelezés egészét véve, tehát 1841 és 1865 között több éven keresztül sűrűn 
említődnek. Ugyanakkor követve azt az elvet, hogy minden levelet önálló egységként kezelek, 
és háttértörténetének valamennyi vonatkozását az adott helyen felfejtem, a levelekhez csatolt 
jegyzetek közé felvettem a sokat említett neveket is, azzal a megjegyzéssel, hogy róluk a 
Gyakran említett személyeknél találhatók információk. 

13 az országos Széchényi könyvtár Plakát- és kisnyomtatványtárának állományában lévő gyászjelentések 
digitális adatbázisát használtam. 2003. január 31-én megegyezés jött létre az országos Széchényi könyvtár és a 
Genealogical Society of Utah között a teljes gyűjtemény rendezésére, mikrofilmezésére és digitalizálására.

http://www.oSzk.hu/plakatok_kisnyomtatvanyok (2017. március 3.).
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a Színdarabok jegyzéke minden esetben abból indul ki, ahogyan a darabot a levelezésben 
említik (sokszor többféleképpen is), majd utána megadja a szerző és fordító nevét, a mű címét, 
illetve azt, hogy mikor és hol játszotta Egressy először. külön oszlopban jelzem, ha a színmű-
nek van olyan példánya, amely Egressy saját kezű bejegyzéseit tartalmazza.

köSzönEtnyIlVánÍtáS

a levelezéskötet anyagával 2011 nyarán kezdtem foglalkozni. Először Egressy Gábor fele-
ségéhez írott leveleinek betűhív átiratát készítettem el ‒ ez a korpusz volt az egyik forráscso-
portja a 2014 májusában megvédett A színésznevelés spiritusz rektora: Egressy Gábor pályája és 
a magyar színjátszás professzionalizációja című doktori értekezésemnek. zentai mária ösz-
tönzött arra, hogy folytassam témabeli kutatásaimat, a már feldolgozott leveleket egészít-
sem ki Szentpétery zsuzsanna és a gyermekek által írottakkal, és rendezzem sajtó alá a 
színész családi levelezését. a kezdő motivációért, a hat évig tartó munkában való folyamatos 
segítségnyújtásért mindenekelőtt neki szeretnék köszönetet mondani. nagyon sok szakmai 
segítséget kaptam tőle, odaadó figyelme a hosszú évek alatt ösztönzőleg hatott rám és ko-
moly támaszt jelentett. Bármikor fordulhattam hozzá tanácsért, idejét nem kímélve mindig 
nyitott volt a felmerülő kérdések megvitatására. önzetlenül vállalta a kötet végső változatá-
nak elolvasását és korrektúrázását, szíves szakmai és baráti támogatása nagyban hozzájárult 
a könyv elkészültéhez. az utóbbi másfél évben a kötet két lektora, Deák ágnes és rajnai 
Edit szintén sokat fáradozott azon, hogy befejezhessem vállalásomat. Hálás vagyok lelkiis-
meretes munkájukért, kitartó figyelmükért, azért, hogy a lektori jelentésük leadása után sem 
szűnt meg a szakmai párbeszéd közöttünk, továbbra is bizalommal fordulhattam hozzájuk. 
Inspiráló megjegyzéseikből mindig volt mit tanulnom. a német nyelvű anyagok átírásáért 
és fordításáért barátomnak, tamás ágnesnek, az olasz nyelvű levélrészletek közléséért és 
magyarra történő átültetésükért Sermann Eszternek tartozom köszönettel. lekötelezően 
gyors munkájuk során végig figyelemmel voltak arra, hogy az idegen nyelvből fordított szö-
vegrészek jól illeszkedjenek a levelezőtársak által közvetített világhoz. a pályatársak közül 
Hász-Fehér katalin és Szilágyi márton segítségét szeretném még megköszönni, amiért 
egy-egy év anyagát tüzetesen áttekintették, szakmai tanácsaikkal, szakirodalmi javaslataik-
kal igyekeztek jobbá tenni munkámat. nem sikerült volna kellő időben befejeznem a köte-
tet, ha az országos Széchényi könyvtár kézirattárában Szita Gábor, a Színháztörténeti 
tárban pedig Both magdolna és tercsi lászló nincsenek rendszeresen segítségemre, és 
időnként a szükséges források azonnali rendelkezésemre bocsátásával nem teszik a lehető 
legtartalmasabbá pesti kutatónapjaimat. nagyvonalúságukkal áthidalhatóvá tették szá-
momra azt a munka ütemét erősen befolyásoló problémát, hogy vidéki kutatóként csak idő-
szakosan volt módom és lehetőségem Budapestre utazni. köszönet illeti a Ceglédi köz ponti 
könyvtár és Gyermekkönyvtár munkatársait is, hogy kölcsönözhetővé tették számomra 
kárpáti aurél hagyatékát, biztosítva ezzel az anyaggyűjtés folytonosságát. mindig előbbre 
vitt a munkában, ha húgom, Beáta és barátom, németh zsuzsanna meghallgatta a készülő 
anyaggal szembeni fenntartásaimat – hálás vagyok mindkettőjüknek. köszönöm édes-
anyám nak a megmondhatatlan idő óta tartó támogatást, és abbéli megértését, hogy az utób-
bi években a Cegléden töltött napjaim nagy részében is az Egressy család leveleivel foglal-
koztam. neki ajánlom a kötetet.
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1841

1. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1841. február 16.

Pest, télutó1 – 16. 1841.
Édes Susikám!

mikor czipőt kértél tőlem akkor pénzem nem vólt, most pedig mikor fizetést kaptam egés-
ségem nincs, hogy utána járhatnék, de a’ mértéket is elvesztettem, azért csak pénzt küldök 
édes, hiszen csak ott is találkozik Suszter a’ ki mérték után valahogy megvarja. Engedj meg 
édesse hogy csak ennyit küldhetek, én is csak úgy nyomorgok mint te, de nem sokára 
megjavuland2 sorsunk. Csak ma fizethettem meg Etelkám Iskolapénzét is, pedig már öt nap-
pal ezelőtt kellett volna. Egy iberokot is most varraték kis lányomnak. mi az oka édes hogy te 
úgy elhalgattál? Haragszol talán hogy rögtön nem teljesíthettem kivánságodat? vagy valami 
más oka van? Pedig édes utólsó két levelemre, mellyekben hozzád szivem mélyéből a’ szere-
lemnek tiszta hangján szóllottam, nem halgatást, hanem visz hangokat vártam; szivedre kö-
töm édes, hogy azon két levelemet3 ujra olvassd el, és azoknak minden pontjára válaszolj.

E’ levélbe öt pengö forintot zártam számodra édes, apróbb szükségeid pótlására.
róza is most küld valami kis pakkot neked a’ gyors szekéren; ó édes, hideg rokonok ők, 

senki sem szeret úgy téged e’ földön mint én. Pedig ők most igen szerencsés állapotban van-
nak. ráday által ki vagyok játszva édes, megigérte a’ rendezöséget más kezekre bizni, és még 
most is az igéret mellett van.

kétségbe vagyok esve édesse, a’ te betegségedbe estem. a’ Horatiusokba véknyan voltam 
öltözve rómainak; a’ szinpadon levö bejárást kinyitották, valamit hordoztak ki a’ díszitők, ’s én 
a’ nagy czugba egy pillanat alatt ugy meg hűltem, hogy más nap az egész testem megmerevűlt; 
azonban két napi izzadás és hóval dörzsölés által4 helyre jöttem, de nehány nap mulva könyö-
kömbe az ablaknál ujra meghülést vettem észre ezt5 öntöztem és dörsöltettem ujra, és a’ térd-
hajlásomba ment által. most a’ jobb térdem és lábszáramba iszonyú hasgatásokat6 szenvedek, 
alig tudok pálczával is sántikálni, és még is játszanom kell, mert különben nagy kára volna a’ 
directiónak. tegnap Szigligetinek egy új darabjába, az Ál-Endrébe alig tudtam járni, ’s holnap 
ismét azt kell játszanom. még eddig csak magam próbálgattam orvosolni, de holnap doctorhoz 
kell mennem. megyeri holnapután lép fel itt. nem telik bele három hét édes, én nálad leszek, 
ugy készüljetek lear-rel hogy a’ mint megérkezem, más nap rögtön adhassuk, és harmadik 
nap indulhassunk haza, mert igen kevés időm van engedve; mihelyt egy kissé járhatok mind-

1 telutó [Emendálva.]
2 megjaruland [átírás.]
3 [.]evelemet [átírás.]
4 altal [Emendálva.]
5 azt [átírás.]
6 szasgatásokat [átírás.]
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járt szállás után nézek, mert már itt az ideje. Vágysz e hozzám édes illy hosszu távollét után? – 
vagy könnyen vagy nálam nélkül? – – Szentpétery is most indul Debreczenbe vendég szere-
pekre. 

most a’ napokban megtudjuk ki lesz a’ Director édes. most isten veled, nem sokára csó-
kolni fog szeretö 

Gáborod
sk
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1842

2. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[kolozsvár, 1842. február vége – március eleje]

[Elveszett.]

3. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1842. március első fele]

[Elveszett.]

4. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, [1842.] március 21.

Pest 21Dik1 márt 2

Édes Gáborom

leveledre mingyárt válaszoltam el is akartam postán küldeni de gondoltam mért fizetnél 
mikor l róza megy és elviszi de én nem tudom mi baja történt nem indult akor mikor 
megmondá most már tudhatod okát3 levelem késsésének mert nem hanyagságból történt és 
most küldöm ezt postán hogyha ezt hamaráb4 meg kapnád a másik levélbe írtam hogy sies 
haza hogy igazísd a dolgodat Simontsitsal édes ezek már mind szerzötek még megyeri is lásd 
édes pedig ennek vólt legnagyob5 szája lásd édes miljen a kis lelkü ember ötet már a többi 
szinészek szavára és kérésökre tartoták meg ö maga járt bátyámhoz hogy szoljanak mellete 
mert már meg ijet vólt édes atól félek hogy tsak megint te maratz6 benne tegnap fáynénál 
vóltam és szinte megtámadva mondá hogy egressynétöl hallotta hogy te nem akarsz meg 
maradni ha a többi szerzödöt is mert te nem maratz7 anyira mint ök és ezeket kérdé töllem 
hogy igaz é én mondám hogy iljenekröl8 tsak akor beszéltünk mikor még a 8 szinész öszsze 
tartot vólt most pedig miután mind szerzödöt és te talán még nem is tudod nekem9 nem írtál 

1 21[.] ik [átírás.]
2 má[..] [átírás.] 
3 ok[.]t [átírás.]
4 h[.]maráb [átírás.]
5  leg<y>nagyob
6 martz [Emendálva.]
7 ma[..]z [átírás; emendálva.]
8 iljenek<et>röl [a „-röl” az áthúzott rész fölé írva.]
9 tudod <…> nekem
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rólla szót sem nem tudok rólla mit mondani ó Édes jöj már haza mert már ugy el untam az 
életem hogy ha 2 hétig haza nem jösz utánad megyek édes a botosné kis leányainak 2 kis 
kötöt10 küldök a másik11 levél vele megy aba azt is írtam12 hogy 2 ruhának valót is küldök de 
nem vólt enyi pénzem vegyél te is édes az aszszonynak valamit a mért ákost szerete édes it 
könnyen halnak a gyermek ágyas aszszonyok 15kén a kis erdélyné 19kén Sédelné mind 2tö egy 
bajba pedig mind 2tö 5 napig egéséges vólt és akor hirtelen elhaltak isten veled édes gáborom 
tsókollak szászor szeretö Susikád

Édes mikor már levelem meg kaptad Gábor napja el is mult és tudom hogy jól mulatál de 
valjon gondoltál é rám édes én mindent mit kivánni lehet és mi tsak bóldogíthat tiszta szi-
vemböl kivánom13 és hogy sokáig éljél14 családodat15 bóldogítva édes gáborom Susikád ki-
vánnya
krizbayt üdvözlöm16 

10 [.]ötöt [átírás.]
11 mksik [átírás.]
12 írt[.]m [átírás.]
13 kiv[..]om [átírás.]
14 [..]jél [átírás.]
15 kisaládodat [átírás.]
16 Édes mikor már levelem meg kaptad Gábor napja el is mult és tudom hogy jól mulatál de valjon gondoltál 

é rám édes én mindent mit kivánni lehet és mi tsak bóldogíthat tiszta szivemböl kivánom és hogy sokáig éljél 
családodat bóldogítva édes gáborom Susikád kivánnya

krizbayt üdvözlöm [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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1843

5. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szeged, 1843. augusztus 21.

Szeged Aug. 21. 1843.

Édes fiam! Én ma esti 10 órakor szerencsésen megérkezém ide; csak a’ fejem fáj kissé a’ kocsi 
rázástól. mikor ezen levelet írom, 11 órakor, egy nagy banda játszik ablakom alatt városi 
uraktól környezve. a’ szinészek már mindnyájan talpon vártak reám; kész csinos szobával. 
téged is vártak ’s nagy zavar van a’ pohár vízzel, mert senki sem készült a’ királynéra, mivel 
reád számoltak. nagy bajjal csakugyan eligazítók a’ Pohár vizet holnapra. most édes legelő-
ször is rögtön küld St Georges lovag darabot a’ legelsö gyorskocsival. nekem alkalmasint 
meg lesz nyomtatva valamelyik Szinházi zsebkönyvben. – keressd1 meg, ha pedig nem volna 
meg, réti által küldessd. Ugyan ezen alkalommal küld a’ Podráczkytól elkérendö ruhadarabo-
kat. t. i. kalapot, rococot, fekete trikót. – most csakugyan nem bánnám ha itt volnál, mert 
látom hogy mennyi bajom lesz itt, és semmi segélyem nincs. légy2 jó, isten veled

Egressy G
sk

[címzés:]
Egressy Gábornénak
igen sietve
kerepesi út, Beniczki ház, 
a’ fehér Elefántnál 2dik emelet Pesten 

6. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pozsony, 1843. szeptember 21.

Posony Sept 21. 1843.
kedves Susikám!

két egész nap és két éjjel jöttünk Posonyba, mert a’ gőzös, a’ víz sekélysége miatt zátonyra ült 
Posonytól valami két órányira, és szerdán reggel 9 órakor szállottunk ki. Vachot Imrével teg-
nap estve beszéltem, mert estig ki nem mehettem a’ szobából lábbelim hiánya miatt, és mivel 
keveset alhattam a’ gözösön, tehát egész nap aludtam. Vachot3 Imrének sincs most már legki-

1 keressd [Emendálva.]
2 légy [Emendálva.]
3 Va[.]hot [átírás.]
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sebb kedve sem a’ czigányokkali4 útra, de velem még sem jöhet magánosan,5 mert valami al-
manachba veri a’ pénzét, azt akarja kiadni, és egy6 pár hét múlva le is költözik mindenestöl 
Pestre. a’ czigányok egy pár nappal ezelőtt itt voltak, és Vachotra rá mentek, hogy mi őket 
meg csaltuk, és ők minket megpörölnek; ’s7 hogy ők velem nem jönnek, mert Dobozi azt 
mondta nekik, hogy ő csak azt lesi hogy én indulni akarjak, ’s ő rögtön pert indít ellenem és 
letartóztatja mindenemet mert én őtet megcsaltam sat.8 De Vachot Imre azt felelte rá nekik, 
hogy mi pöröljük meg őket, nekik egyébre ne legyen gondjuk, csak hogy ki9 vigyük.10 azon-
ban11 Imre ugy vette ki belőlük, mint ha Dobozi csalogatta volna öket, mert Imrének azt ja-
vasolták, hogy álljon el tőlem és egyesüljön Dobozyval. De Imre azt mondta, hogy ö tőlünk el 
nem állhat, ’s hogy várjanak itt be engem, ’s készüljünk az utra, hanem egy pár nappal ezelött 
megszöktek innen hir nélkül ’s a’ Veszprémi restauratiora mentek. azt mondja Imre, hogy 
pompás magyar ruhát mutattak itt neki, mellyet Bécsben csináltattak, azon kivül gyürüket, 
órákat, stb hogy ök nem adósodtak el bécsben, sőt inkább meggazdagodtak.12 most tehát már 
édes azon kell iparkodnom hogy akár Sárival, akár nélküle ki mehessek. Feketével is beszél-
tem, de még felöled nem. Ezeknek most rettenetes rosszul megy, tegnap alig volt 30 ember a’ 
színházban. a’ lendvayné ajánlatára nem igen hajlandó, mert octoberben már Szerdahelyivel 
van egyezése, azonban talán majd talál ki valami módot, hogy ö is játszhasson. Ezzel a’ Feke-
tével sem igen van kinézés édes, hogy bizton nála hagyhassalak, mert ennek a’ sorsa igen kétes: 
mi lenne belöled, ha a’ társaság véletlenül feloszlanék! Csak várjuk be hát Bartayt, majd meg-
látjuk, hogy mit fog mondani; az idö még addig majd kifejti, hogy mi tevök legyünk. Édes, 
elfelejtettem Garaynak irni, hogy a’ könyvemet hirdesse ki, azért pecsételd le azon13 kis hir-
detményt mellyet piros14 papirosra irva az asztalon hagytam, ’s réti által küld el neki. – 

aztán édes azon esetre, ha lucretiát itt adni találom, mi igen hihető, Podráczkitól kérd el 
és rögtön küldjed gözösön, a’ következö ruha darabokat: azon római öltözetet, mellyet 
Coriolánra szoktam használni, az az: testszín trikót és reklit, (az alsó reklimet és testszin 
kesztyüt is tedd hozzá édes) római fejér tunica15 hozzá fényes öv, és16 római palást, fejér; ezen 
kivül XII károlyra, sárga szük nadrág sárga hosszú mellény, sötét kék uniformis sárga hajtó-
kával, sárga bőr öv, és nagy csizma. minél elöbb küldjétek édes mert ezek már a’ jövö kedden 
alkalmasint kellenek. – Be tetted e a’ tollamat a’ kofferbe édes? – Én a’ fekete sasnál vagyok 
szállva azon kis szobában, hol egyszer háltunk, csak oda utasitsátok a’17 holmit, ha18 innen el 
mentem volna is,19 itt meg találom még is. most isten veled édes és Etelkámmal, irj rögtön, 

4 az zigányokkali [az „az” „z” betűje „c”-re átírva.]
5 magán[.]san [átírás.]
6 agy [átírás.]
7 megpörölnek; <de Vachot> ’s
8 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
9 ki [Beszúrás.]
10 vigy[.]k [átírás.]
11 vigyük. <l> azonban
12 megga[.]dagodtak [átírás.]
13 ozon [átírás.]
14 mellyet <ide> piros
15 római fejér <és szürke> tunica
16 öv, <és> és
17 e [átírás.]
18 ’s a [átírás.]
19 is [Beszúrás.]
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nincs e valami bajotok? mert az éjjel igen roszakat álmodtam felöled édes, türjünk és szenved-
jünk egymásért édes, mert nincs a’ világon kivülünk senki más, ki sorsunkban részt venne, 
kivéve anyádat, de nekem anyám sincs többé. az isten reánk is felderítend, egykor majd jó 
napunkat; – ha távol vagyunk is egymástól ne hagyjuk el egymást szívben és lélekben csak egy 
pillanatra sem; csak igy leend hátra20 levö életünk boldog és nyugodalmas, mert bár mi sze-
rencsétlenek lennénk is, egymásban még is mindig feltaláljuk mi a’ vígasztalást; sok jó és rosz 
napokat tölténk már egymással, ’s a’ roszra mindig elkövetkezett a’ jó; igy21 leend az most is. 
kerüld a’ roszak társaságát édes. Fáy andrásékat gyakrabban meglátogassd. – Isten22 veletek 
csókollak Etelkámmal együtt

E Gábor
sk

[címzés:]
Egressy Gábornénak
a’ nemzeti Szinháznál
bérmentve     Pesten

7. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1843. szeptember 24–26. körül]

[Elveszett.]

8. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pozsony, 1843. szeptember 28.

Posony, Sept 28 1843.

kedves zsusikám! Soha nem esett még lelkemnek olly jól emberi szó, mint e’ mostani leveled. 
Egy pillanatra minden szenvedéseimet elfeledtem, és kimondhatlan boldog megnyugvást 
éreztem. mert látom, hogy ezen nyilatkozás mellyet itt teszesz, nem puszta szó, te azt mélyen 
érzed; vajha ezen szent érzelmet soha semmi helyzet és körülmény ne lenne képes kebledböl 
kitörölni. – látom most, miröl eddig kétkedém, hogy te engemet, ’s lelkem törekvéseit 
felfogád, és képes vagy méltánylani. Soha sem bóldogitóbb a’ tiszta szerelem, mint a’ szenve-
dések és a’ sors üldözései23 között, csupán e szoros ragaszkodás egymáshoz tesz bennünket 
édes erősekké a’ küzdésre, ’s ez nem hágy bennünket elcsüggedni még akkor sem midön min-
den ellenünk esküdött! Bartay édes még csak egy óráig sem állott itt meg; nem is láttam, nem 
hogy beszélhettem volna vele. nem édes, ha koldulással kellene is tégedet táplálnom, és ked-
ves gyermekeimet még sem folyamodom ezen emberhez24 hogy téged kegyelemként fogadjon 

20 leend <él> hátra
21 egy [átírás.]
22 isten [Emendálva.]
23 üldözósei [átírás.]
24 ezen <…> emberhez
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fel. kimondhatatlan gyülöletet és megvetést érzek ezen ember iránt. Patay bátsi, zsiga által 
igen üdvözölt bennünket, és kért, hogy menjek fel Bécsbe. ő nála hagylak édes, – nem halok 
én bele abba az egy pár hónapi költségbe; irtam is már neki felőle, passusomat is felküldém 
neki, hogy eszközöljön reá külföldi utlevelet. Szákfiné csakugyan itt volt édes és ment Bécsbe, 
’s kért hogy utasitsam bácsihoz, de én a’ levélbe megirtam bácsinak, hogy csak rázza le a’ nya-
káról a’ tolakodót. ma küldök Fáy Grófhoz is levelet, és megkérém benne, hogy ha Sárit kül-
deni akarja tehát igazitsa el a’ dolgot october 16-dikáig, mert én akkor indulok, akár jön Sári 
akár nem; meg irtam az ellenemi ármánykodásokat is ezen dologban. Én már hármat játsztam 
Feketének édes, a’ Candidatust, a fiatal házasokat, és a’ Falusi egyszerüséget bátyáddal. az 
elsőre szépen vóltak, de a’ másodikra a’ költség sem jött ki; a’ harmadikra, mikor együtt léptünk 
fel, ismét meglehetösen voltak, de nem sokan. Bátyád a’  tudtán kivül kémben lépett fel, ’s igen 
gyéren voltak; másodszor velem a’ Falusi egyszerüségben; ma pedig a’ veszedelmes nagy nénét 
akarta adni, de a’ költség be nem jővén, a’ játék elmaradt. jöhet ide már édes az atya isten is, 
nem csinál itt publicumot, ugy elrontotta Fekete. meg egyeztünk tehát zsigával hogy mindig 
együtt lépünk fel. Holnap XII károly lesz. ’S ketten csak egy negyed részt kivánunk játékdíj 
fejében, ’s Feketének igen jól esett hogy vele illy barátságosan bánunk. Hétfőn akarom adni 
jutalomjátékomul az országgyülési szállást; arra talán csak eljönnek; mind a’ ketten játszunk 
benne, zsiga pedig a’ Páris éjjelt fogja adni, mellyben én is viszont játszani fogok. Fekete még 
eddig nem adta meg a’ 200 ftomat, de azt mondta hogy mindjárt kiteremti mihelyt kivánni 
fogom.

Szákfiné azt mondta mikor itt vólt hogy Bárány Háni25 le megy pestre, és ott fog mulatni 
egy hónapig, ’s veled szeretne együtt lakni; a’ kereskedö öccse megbukott ’s azért megy le, hogy 
annak ügyeit rendbe szedje. – azt is26 mondá Szákfiné hogy kovács Pál igen szeretne téged 
Györbe vén asszonyokra, mert ott az nincs jó; de ezt én édes nem akarom. a’ skatulyát a’ ru-
hákkal megkaptam édes. mihelyt Fáyné hazajön édes, mindjárt hozatlak, és viszlek fel Bécsbe. 
addig is csókollak Etelkámmal együtt; Fáy andrás urékat üdvözlöm. – E Gábor sk

[címzés:]
Egressy Gábornénak
a’ Nemzeti Szinháznál átadandó
bérmentve.                      Pesten 

9. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Pozsony, 1843. október 2.]

kedves zsusikám, Vachot Imre barátomnál vagyunk Szentpétery27 zsigával vacsorán; ma28 
adtuk az Imre darabját, az országgyülési Szállást, igen29 nagy publicum előtt, és igen nagy 
tet széssel; úgy egyeztem Feketével, hogy két ízben adom jutalomjátékomat, hogy30 neki is 

25 háni [átírás.]
26 ns [átírás.]
27 Szentpétery [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
28 m[.] [átírás.]
29 ig[.]n [átírás.]
30 jutalomjátékomat, <mivel> hogy
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legyen haszna, mert igen nyomorultul vannak szegények. a’ mai elöadás jövedelmének31 fele 
jutalom játékom vólt, az az felében, és 150 forint jutott reám, – ugyan ezen darabot vagy zsi-
ga, vagy én fogjuk jutalom játékunknak adni. Én édes ezen a’ héten el akarom itt végezni 
vendég játékaimat, akkorra várom Fáy gróf32 válaszát is, és akár jön akár nem Sári, én e’ hónap 
végével indulni akarok. a’ héten még meg írom édes33 reád34 nézve mi tevök legyünk. – addig 
is itt küldök édes 5 pengö forintot szükségeidre, fizesd ki a’ szállás bérböl a’ mi hátra van. – 
És35 irj már hogy vagytok, haza jött-e már Fáyné? – Csak a’ Pálffi teremben levö magyar 
színházba utasitsd leveledet, addig is Isten veled

Egressy

[címzés:]
Egressy Gábornénak
                      Pesten

10. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pozsony, 1843. október 6.

Posony, october 6. 1843.

kedves zsuzsikám. Igen ohajtanálak még egyszer látni elindulásom elött, de fájdalom, ez nem 
történhetik meg, mert akár én mennék le akár te jönnél fel, az legkevesebbet 10 pengö forin-
tot vinne el, pedig ez most nekünk igen sok pénz; inkább neked küldöm tehát ezt édes ide 
zárva,36 segits vele37 szükségeiden a’ mint tudsz; Vachot Imrétöl is küldék 5 pengőt, megkap-
tad-e már? Ez összesen 37. 30 xr. Ebből édesse fizessen maga Szerdahelyinek           12. 3038

                                                                                            Etelkáért az oskolába   8___   
                                                                                                                               20. 30.

És igy marad az édesnek 17. forintja, s azon39 3. ft 10 xrral együtt, melly a’ Szerdahelyiné 
tartozásából megmaradt 20 forintod marad édes; Béni40 azt irja, hogy már meg adta mind a 
14 huszast, ebböl is maradt az édesnek 6. f 40 xrja, ezen kivül bátyádtól kapsz 4 f 10 xrt, és ha 
ez együtt volna mind össze 31 forintod lenne édesse és ezzel némi sürgetősebb szükségeidet 
elláthatnád. Bátyáddal édes beszéltünk jövö állapotod felöl. Patay bátsitól kaptam levelet de 
ugy látom, hogy nekem a’ te ott lételed igen sokba kerülne, mert bácsi úgy beszél hogy min-
dennapra egy pengö forinttal lássalak el. arra határoztam tehát magamat édes hogy csak 
Pesten maradj azon két hónapig mig Párist megjárom. zsiga bátyád maga ajánlotta minden 
felszólitás nélkül hogy nála hagyjalak, ’s ámbár még nem egyeztem vele a’ tartásdíjjra nézve, de 

31 jövedelméne<j>k
32 g[.]óf [átírás.]
33 rdes [átírás.]
34 édes <mi tevok> reád
35 és [Emendálva.]
36 édes <…> ide zárva, [az „ide zárva,” az áthúzott szó fölé írva.]
37 vajha [átírás.]
38 12.. 30 [Emendálva.]
39 azan [átírás.]
40 Beni [Emendálva.]
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azt hiszem hogy sokba nem kerülend, miután egyedül leszesz. azért édesse, azonnal költözzél 
oda. –41

a’42 szállás Szerdahelyinél ugy is 7dikén vagy 8dikán telik ki. – Ha Bartay önként, magától 
felszólit, jó, isten neki, nem bánom ha szerződöl vele de csak egyedül a’ következö feltételek 
alatt. 50 ft havi fizetésnél alább nem engedlek, különben lehetetlen lenne kijönnöd, mert 
semmi szinpadi ruhád nincs, adósság csinálástól pedig az isten örizzen. Ezen fizetésért csupán 
a’ nálad43 betanulva44 levö operákban fogsz felöltözni, és azokból csak a’ fö próbára mégy fel, 
de semmi féle correpetitióra, sem új operára nem engedlek feljárni tanulni semmi féle szin 
alatt. Ezen kivül használjanak kisebb szerepekben. Ha ezekre Bartay rá nem áll, maradj oda 
haza csendesen édes, és a’ mennyire csak lehet húzd össze magadat, – és a’45 Fáy családon kivül 
semmi teremtéshez ne menj. meg segit engem azon jó isten, ki eddig sem hagyott el soha, és 
azon egy pár hónapi tartás pénzedet bátyádnak nem sokára ki fogjuk fizethetni.

Ha azonban Bartayt az ég megszentelné és ezen móddal fölvenne; ez édes reánk nézve 
nagy segitség lenne, mert legalább magad erejével tarthatnád addig magadat fel, ’s nem nyom-
ná az én vállaimat a’ teher egyedül, épen akkor midön majd a’ gyermekek költségei is igen fel 
fognak gyűlni; úgy nehéz46 gondjaim eggyel megkevesbbülnének.

a’ kofferben küldöm édes azon ruháimat miket az utra nem vihetek. De a’ régi passusra 
nem adnak Bécsben Passust, azt irja bácsi. Bénire biztam tehát hogy kérjen47 nekem rögtön a’ 
Pest megyei alispántol Dubraviczkitól egy ujat, és postán sietve küldje fel.

ott van-e már Pesten Bárány48 Háni, mint Szákfiné mondta? az a’ szemtelen asszony 
csakugyan a’ Patay bácsi nyakán van; Édesse, azt a’ jobbik fekete trikó pantalonomat mosd ki 
mert igen pecsétes, – aztán varrogassd meg fekete sejemmel a’ hol rosz, és küld fel nekem 
gözösön, jó lesz az útra, arra sem kell legalább költeni, – azonkivül ugy is kell egy posztó 
nadrágot csináltatnom mit felvehessek ha valahova megérkezem. Egyéb ruhára nem is költök, 
csupán a’ téli kaputomra tétetek más gallért, és egy csizmát fejeltetek. a’ nadrággal együtt 
küldd fel édes a’ london mappáját szépen összehajtva és más papirosba takarva; aztán van 
nekem ott a’ kályhán egy hamuszin tábláju rongyos forma kis könyvem, mellyböl francziáúl 
tanultam, azt is küld el édes; – megismerheted azt, franczia és német gyakorlatok vannak 
benne, ’s ugy tetszik hogy magyarok is. Hogy mennek Feketénél dolgaink, arról édesse elég 
bőven fog bátyád49 majd beszélni; nekem igen kevés reményem van, hogy a’ 200 forintomat 
rajta megvehessem, söt még jutalom játékomat sem tudom hogy veszem ki, mert szinészeinek 
nagy része a’ jövö héten itt akarja hagyni. Féljutalomjátékomba édes a’ Vachot Imre50 darabjá-
ból 150 forint esett vólna nekem, ’s Fekete abból is bent tartott 50 forintot szinészei számá-
ra, – azon kivül máskor 10 ftot és igy most már 260 forintommal tartozik, ’s eddig mind 
össze csak 137 forintot kaptam, pedig az elsö hétben a’ fogadóban igen sok költségem volt. 

41 oda, – [az írásjel emendálva.]
42 oda. – <a’ sor> a’
43 a’ nálad [Beszúrás.]
44 betanul[.]a [átírás.]
45 a’ [Beszúrás.]
46 úgy <g> nehéz
47 hogy <küldjön> kérjen
48 Barány [Emendálva.]
49 batyád [Emendálva.]
50 imre [Emendálva.]
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Hétföre tettem neki az utolsó terminust, és igérte hogy kiteremti. Csütörtökön akarok utól-
szor fellépni jutalomjátékomba, lucreciát adom.

Ha Feketén megvehetem pénzemet, vagy ha csak jutalomjátékom is szerencsésen üt ki, 
majd juttatok még magának édesse nehány forintot, hiszen én igen hozzá vagyok szokva a’ 
sanyarú élethez, majd az utban igen össze vonom magamat hogy kijöhessek, csak a’ sokféle 
csalásoktól félek. Vagy pedig meg lehet édesse, hogy majd kiváltom a’ drágaságainkat, és 
nehány gyürüt és az órát magamhoz veszem, a’ többit pedig haza küldöm, hogy ha engem 
külföldön a’ halandók közös sorsa találna, legyen legalább valami a’ mihez az én édeseim 
nyulhassanak. Igyekezzél édesse a’ felküldendöket minél elöbb felküldeni. jutalom játékom 
után mindenesetre tudósitlak még édes körülményeim felől. addig is isten áldjon meg mind-
nyájatokat. légy hozzám ’s emlékezetemhez hü édes szeretett nöm.

E Gábor
sk

Édesse, mikor már levelem be is volt pecsételve, akkor érkezik Szákfiné Bécsböl, levelet51 
hozott P. bácsitól, a’ többek közt azt irja, hogy épen a’ napokban üzent hozzá megint takács, 
a’ tudva levö dolog miatt. – nekem édes Bécsen igen vigyázva kell keresztül sietnem. Szákfiné, 
édesse, egy nem épen megvetendö kérést intéze hozzám. arra kér téged,52 hogy mennél fel 
Györbe, és segitenél neki egyet mást a’ mesterségébe, és ö neked azért szállást és kosztot 
ajánl, – és hogy mikor ö vásárra megy, addig te otthon helyettese lennél; késöbb Bécsbe is fel 
megy, és felvinne téged a’ maga költségén, és ha tetszenék ott maradhatnál és ott várhatnál be 
engem, ha pedig nem, tehát ismét vissza mehetnél. Én édes53 csak úgy nyughatnám meg eb-
ben, hogy ha te Győrben szigorúan kikerülnél minden viszonyt a’ szinészekkel, és csak egy pár 
házzal társalkodnál, például54 a’ kanonokékkal, kovács Pálékkal, és ezek’ ismeröseivel, ’s átal-
jában ugy viselnéd magad, hogy távolról sem mondhatna reád senki roszat. mert ládd édes 
van ott olly ember kit én nem szeretek. Egyébiránt magadra hagyom a’ választást, és miután 
már illy ajánlás is van előtted, annyival kevesbbé engedném meg hogy Bartaynak a’ fentebbi 
feltételekböl csak egy hajszálnyit is engedj. a’ györbe menetelbe az a’ jó is volna édes, hogy a 
marchand55 módságot egy pár hónap alatt egészen kitanulhatnád. EG.56

11. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Bécs, 1843. november 3.

Bécs, november 3. 1843.

kedves zsuzsikám, meg ne ijedj hogy Bécsből kapod levelemet; nincs semmi baj – istennek 
hála! a’ Passust szerencsésen kieszközölte még tegnap Gondol ur, ámbár 5 pengö forintba 
kerítette, mi egy kissé nehezen esett, mert különben, mint mások mondják a’ Passust ingyen 
szokták adni, csak annak kell valamit adni ki a’ követségekhez elhordja aláirás végett. már ma 

51 levelet<t>
52 kér <hogy> téged
53 Én <magam> édes
54 peldául [Emendálva.]
55 marc[.]and [átírás.]
56 kitanulhatnád. <… … …> EG
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reggel indulni is akartam linzbe, de a’ Gözös csak holnap megy, mert arra nem indul minden-
nap. a’ passir scheint mindjárt a’ kis passussal együtt kikértem a’ polizeytól, és legkisebb aka-
dály sem adta elö magát. az uton eddig semmi bajom nem vólt, csupán a’ vesém táján,57 tudod 
édes a’ melly egy izben annyira fájt, egy kis fájdalmat éreztem, melly még most sem mult el 
egészen. Ez az én táskám igen nehéz, pedig a’ hurczolásáért nem örömest fizetek édes, mert 
az is sokra megy apránként. Posonyban egy fél napot töltöttem; Giczey nem kapott Feketétöl 
semmit, ’s a’ kötelezvényt ide adta. a’ posonyi szállásomon hagytam édes a’ nagy skatulyát 
benne a’ hálóköpenyemet meg a’ rosz csizmámat, ’s majd csak akkor viszem haza magam, mi-
kor visszajövök. Posonyban nem is akartam magamat mutatni hogy a’ kérdezősködőket kike-
rüljem. Patay bácsi igen szivesen látott, ’s kérdezte hogy miért nem hoztalak téged is fel? Hogy 
vagy édes? Fáj-e még az orczád? Hát Etelkám hogy van? – ajánló levelem van elég, ’s még ma 
Varga doctortól talán apponyi grófhoz is kapok egyet. nováktól a’ réti adósságában felvet-
tem 4 pengö forintot, de csak majd magam viszem neki haza; a’ többinek megvételét nová-
kon,58 Patay bácsi vállalta magára, ezt megmondhatod édes rétinek. 

a’ legfontosabb azonban mit megírni akarok ez: Ha levél59 érkeznék hozzád édes, nekem 
szóló, akárhonnan, tehát azonnal bontsd fel, és tartalmára válaszolj belátásod szerint, – meg-
kérdezvén iránta egyszersmind zsiga barátom tanátsát is. nevezetesen60 ha Fáy gróftól valami 
kedvezö levél jönne, ird meg neki édes, hogy én ugyan, nem tudván már mire vélni a’ gróf 
halgatását, elindulék, azt vélvén hogy szándékát talán megváltoztatta, azonban egy hét múlva 
épen münchenbe érek, ’s ott három napot mulatok, tehát ha parancsolni akar velem, levele 10 
nap alatt post restante jegyzéssel ott találand bizonyosan, ha tehát kivánni fogja, Sárit ott be-
várhatom. te pedig édesse, ezen levelemre mindenesetre válaszolj, és válaszodat münchenbe61 
intézd, reá írván kivülröl ezt: Post restante, melly azt jelenti, hogy a’ levél a’ postán fog várakoz-
ni mig keresni fogják. Várhatsz azonban még egy napot a’ Fáy levelére, mert itt már igen se-
besen jár a’ posta, és a’ Pesti levél 4 nap alatt münchenben van. Irj valami Pesti ujságot is. – 
Úgy – édesse, mindenesetre kérj Fülöptöl egy kis irást arról, hogy a’ vászon mennyi vólt és 
hogy adtuk el, ’s ha Fekete az alatt keresi, csak azt mutassd neki elé. El is felejtém neked 
mondani hogy az utolsó estve62 a’ vacsoránál Hevesi az a’ szinigazgató ott lévén felszólitott 
hogy mennék hozzá kecskemétre vendégszerepekre, ha majd visszajövök; – nem rosz lenne 
talán édes, mivel közel van, 10 nap alatt vagy 200 ftot keresni, ugye? akkor igen jól fog esni. – 
Isten veled édes, ne felejtkezzél rólam. Üdvözlöm63 anyánkat, bátyádat, ninát, és Diósi urat. 

Egressy Gábor
sk

mint kiszámitám, ide Páris édes 160 mértföld, és én ezt az utat, bele telik 3 hét mig hátra 
hagyhatom: a’ főbb helyek ezek lesznek: linz, Salzburg, münchen, augsburg, Ulm, Stuttgart, 
Carlsruhe, Strassburg. – Páris.

57 vesém <környék> táján
58 norákon [átírás.]
59 lelvél [Emendálva.]
60 nevezetesen [Emendálva.]
61 münkhenbe [átírás.]
62 est[.]e [átírás.]
63 Udvözlöm [Emendálva.]
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Itt küldök magának édesse egy sorsot azon ezüst ékszerekböl álló sorsjátékra,64 mellyet no-
vember 18dikán fognak Pesten kijátszani, mivel ehhez olly nagy kedve vólt. De65 aztán nyer-
jen vele! tudja?66

12. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1843. november 8.

Pest novenber 8kán 
1843

Édes Gáborom! leveled hatodikán vettem meljböl örömmel olvasám hogy nem történt sem-
mi hátra maradásod, de az óldal fájásod édes nyugtalanít vigyáz édes meg ne hücsd67 magad 
mert attól leghamaráb meg kapod, Édes a táskát pedig egy pár garas miat ne hurczold68 ma-
gad mert ha beteg lész kifog melletted lenni idegen földön, ez a gondolat édes nagyon agaszt 
engemet, de én bízom istenben és kérem hogy örizen meg minden bajtól és hozzon69 hozánk 
szerencsésen visza hogy többé el ne váljunk egymástól ugyi édes te is azt kívánod? Édes a 
Gróf még mindekoráig70 nem írt neked71 és a mint hallatczik72 már talán nem is fog menni73 
Sáry mert edig ugy vólt szó hogy e hó 8kán fog menni és még mindég csak készülöbe van a 
dolog most már 15kére74 írt hogy küldi a pénzt mit én akor hiszek ha már el indult de hogy 
kivel azt nem tudom de senki sem is tudja némeljek azt is mondják már hogy nem is a Gróf 
fogja küldeni ha nem valami nagy Guszti fogja a maga kölcségén vinni mivel az most a szép 
tevöje, Édes nincs75 is többet már várni egy oljan szépeszü76 Groftól és az a sok czúdar 
kómédiás én hiszem hogy még irtak is neki hogy csak tölled ne külgye de ne ved fel is édes 
mert az oljan embereket csak meg kel vetni és inkáb irigykedjenek77 mint sajnálkozanak Édes 
hogy mérgelödik némeljek hogy nem szorúltunk arra hogy a te távóllétedben78 a színháznál 
legyek79 hogy hát vólt anyi pénze hogy még a feleségét is el tudja tartani mikor80 nem keres81

64 sorsjatékra [Emendálva.]
65 de [Emendálva.]
66 Itt küldök magának édesse egy sorsot azon ezüst ékszerekböl álló sorsjátékra, mellyet november 18dikán 

fognak Pesten kijátszani, mivel ehhez olly nagy kedve vólt. De aztán nyerjen vele! tudja? [a főszövegre merőle-
gesen, a levélpapír bal szélére írva.]

67 ne <h..> hücsd
68 hur[..]old [átírás.]
69 hozzon [az első „z” beszúrva.]
70 mindekorájg [átírás.]
71 ne[.]ed [átírás.]
72 a mint <hallaczik> hallatczik [a „hallatczik” az áthúzott szó fölé írva.]
73 jenni [átírás.]
74 15kér[.] [átírás.]
75 Édes <…> nincs
76 szépészü [az ékezet áthúzva.]
77 ir[.]gykedjenek [átírás.]
78 távólletedben [Emendálva.]
79 [.]egyek [átírás.]
80 tartani <hogy> mikor
81 kerés [az ékezet áthúzva.]
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Fáyné mindenüt mondja hogy nincs82 oljan több apa és Férj mint83 Egressy Gábor aki ugy 
gondoskodjék a családjáról, és hogy mérgelödik lendvayné és társai még most fogják csak 
meg szólni hogy téged pártol. Édes Diósy urat kértem meg hogy a leveledre írja rá a czimet 
mivel németül kel Édes anyám köszönt és hogy vigyász magadra beteg ne légy én meg hogy 
a pénzedre vigyázz Etelka egéséges már tánczolni is tanul és ugy vettem észre hogy magát 
Édes84 meg akarják lepni a két Fáyék Édes én is jól vagyok de csak te légy egéséges édesse 
Bátyámnak is irjál édes isten veled csókollak szeretö zsusikád

Édes a tollam olj rosz vólt látczik85 nincs86 gazda itthon87

13. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
münchen, 1843. november 11.

München, Nov. 11. 1843.

kedves zsuzsikám! nem mulik el óra, hogy eszembe ne jutnál; semmi tárgy nem éreztet ve-
lem teljes örömet, mert mindig az a gondolat is jelen van, hogy miért nem lehetsz te is velem, 
miért nem oszthatom meg veled érzelmeimet és gondolataimat! tegnap előtt estve érkezém 
ide édes; másfél nap alatt befutám ezen gyönyörü város nagy részét, ’s ma délután 4 órakor a’ 
vaspályán augsburgba indulok, melly ide 8 mértföld; ’s harmad fél óra alatt leszek ott, mikor 
épen a’ szinház kezdetik. mikor ezen levelemet olvasandod édes, én már akkor tőled 146 
mértföldnyire88 leszek, és négy ország választand el egymástól bennünket; de89 lélekben ott is 
velem leszesz édes! most a’ franczia földön vagyok már, Strassburgban, vagy talán útban Páris 
felé, mellytől még 53 mértföldnyire vagyok. – 

kerestem ma a’ postán levelet töletek, de nem találtam, ’s rendelést tettem a’ postán, hogy 
ha jön, Párisba küldjék utánam. az úton édes sehol sem volt semmi bajom, szép idök jártak, 
csak az utólsó nap vólt90 igen zord,91 mert havas esö esett és szél fujt; én azonban ezt nem 
éreztem, mert zárt kocsiban jövék bajor katona tisztekkel, kik görögországból jöttek haza; 
egyik egész családjával, máss kocsin, felesége ’s kis csecsemöjével, melly ákoshoz hasonlitott. – 
Eddig még semmi hideget nem éreztem istennek hála! de majd most kezdödnek a’ téli napok! 
Semmi; nem lesznek roszabbak mint a’ minőket már otthon92 magyarhonban kiállottam. 
mindenütt megtekintem a’ mit rövid idö alatt lehetséges, mert sok idöt egy helyben tölteni 
nem merek, de nem is akarok. az én czélom Páris, e’ mellett minden egyébbnek hátrálni kell. 

82 nics [Emendálva.]
83 mint [Beszúrás.]
84 mdes [átírás.]
85 [..]tczik [átírás.]
86 [.]ics [átírás; emendálva.]
87 Édes a tollam olj rosz vólt látczik nincs gazda itthon [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére 

írva.]
88 mértfföldnyire [Emendálva.]
89 bennünket; <akkor …> de
90 nap <f> vólt
91 rosd [átírás.]
92 már <ki> otthon



45

közel93 vagyok94 ezen nagy czélhoz,95 mellyhez annyi áldozatok, annyi fáradalom,96 türés 
szenvedés után juték. Hogy97 vagytok édes? hogy vannak gyermekeink? Etelkának nincsen e 
baja? – mi hir van Pesten, és a’ szinház körében? – Irjál édes mihelyt levelemet vevéd, ’s 
utasitsd Párisba de ezen felirással: Post restante. Diósi ur, kit üdvözlök, lesz oly szives, és rá irja 
az adresst Francziául. Eddigi és további tapasztalásaimat édes, miket98 szorgalmasan jegyez-
getek, lehetetlen volna neked itt leirnom; hanem majd mihelyt Párisba érek, vagy előbb is, 
egyszerre fogom azt valamellyik ujság számára elküldeni, ’s ez egyszersmind számotokra is 
lesz; most csak magamról ’s állapotomról akartam irni; Hálá istennek édes, még nem igen 
sokat költöttem; a’ drágaságra még eddig semmi tekintetben nem panaszkodhatom; csak ma 
húzott meg egy itteni pénzváltó, kinél pénzemet franczia pénzre váltottam, többnyire 20 fran-
kos aranyakra és 5 frankos tallérokra; mint felszámitám, valami 7 forintot vett a’ váltásért. – 
azon a’ vonalon jöttem és megyek édes, a’ mellyet neked Bécsi levelemben megírtam. most 
isten veled; Üdvözöllek mindnyájatokat; zsigának majd Párisból irok. – Csókollak, gondolj 
reám! – E Gábor

                  sk

[címzés:]
a/ 
madame d’ Egressy Gábor.
au Theatre National.
en Hongrie.     a Pesth.

14. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1843. november közepe]

[Elveszett.]

15. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Párizs, 1843. november 21.

Páris, november 21. 1843.

kedves nőm, édes zsuzsikám! örvendj velem, czélomnál vagyok! ma reggel, még setétben 
érkeztem Párisba. többféle apró viszontagságokon mentem az úton keresztül, de semmi, csak 
hogy itt vagyok. mihelyt leszállék, azonnal körül fogtak ’s megrohantak a’ kék ingesek ’s más 
fürgenczek, ajánlván egy ’s más szolgálatot; közöttök egy potrohos németül szólita meg ’s az 
épen helyben levö Gyorskocsi intézet fogadóját ajánlá, hol egy szobát leszállónak csakugyan 
ki is alkudtam tőle 25 garasért napjára, de egy napra nem adta, hanem kettöre kelle kivennem, 

93 kell. <’S ehhez már közel vagyok.> közel
94 vagyoÉs [átírás.]
95 czélhoz [a „-hoz” beszúrva.]
96 [.]á[…] [átírás.]
97 juték. <valahára> Hogy
98 milet [átírás.]
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de hiszen enyi időre szükségem is vólt, hogy dolgomat rendbe szedjem. Gyorsan felöltöztem, 
’s elindultam a’ Szajna túlpartjára Puskást és Bátorit felkeresni, de99 Puskásnak már csak czíme 
van kávé házán, ö maga nyugalomra lépett ’s utódja igazitott el szállására mi után nála egy 
findsa drága és rosz kávét megittam100 vólna. Puskás egy öszbe vegyült szelid jellemü becsüle-
tes ember, igen szivesen fogadott, tisztán beszél magyarúl, ámbár101 néha találgatni kell neki a’ 
szót. ö eligazitott Bátorinak mostani szállására, kit kétszeri hosszas keresés után meg is talál-
tam. Ez édes igen megbecsülhetetlen jóságú ember, most házasodott meg, egy árva franczia 
leányt vett el. ’S neje egy más rokonával hímzéssel foglalkoznak, ez mintegy keresetök egy 
neme, mert Bátorit mint tolmácsot a’ keleti nyelvekben, a’ kormány fizeti 800 forinttal 
évenkint, miböl egyszerüen élve, ’s másként is keresve csak kijönnek. Bátori e’ hivatala miatt 
igen sokat utazik, most jött vissza afrikából; – ö azonnal megigérte hogy szállást keritend,102 
’s mindjárt jött velem egyet mást a’ szükségesbbeket megmutogatni, többek között a’ postát. 
képzeld édesse örömemet hogy a’ postán, megérkezésem103 napján levelet találok töled! nem 
mondhatom ki milly jól esett ez édes; mintha veled személyesen találkoztam vólna csudaké-
pen; mintha te engem megelözvén itt vártál vólna tárt karokkal. münchenbe irt leveled vólt, 
melly csak itt ért utól. azon orában asztalhoz ülék, mihelyt leszállék édes hogy minél gyor-
sabban tudathassam ve[led]104 megérkeztemet, de e’105 levél sejtése, ’s hogy még is legalább itt 
a’ környé[ken]106 körül pillanthassak, csak estve, játék után ülék asztalhoz.

miért nem küldhetek neked e’ levélben szárnyakat édes, vagy miért nem tűnhetsz ide 
hozzám a’ szelek hátán, ide a’  tuilleriák kertjébe, hol a’ luxori obeliskus elött midön megállék 
eltelve bámulattal, azon perczben eszembe jutál, hogy miért nem vagy most karomon; hogy 
miért a’ sors olly méltánytalan107 irántad, hogy ezen érzelmekböl a’ téged illetö részt nem él-
vezheted. Vagy miért nem ülsz mellettem mint Bécsben, a’ Theatre Français karzatán, hol az 
ülések és könyöklök bársonyból vannak. a’ Szaraczént adták édes. mivel ismerem, igen jól 
esett legelöbb is illyet látnom. ki az én szerepemet adta felségesen, ámbár az én szemeimnek 
kissé különösen, az az Franczia módon játszott. majd irok mind ezekröl édes kimerítőleg. De 
hát még az a’ szinésznö, valami Noblet nevű, ki Bérangéré-t, a’ kántorné egykori szerepét adta! 
Ez édes valami mondhatlanul dicsö vólt; az indulatnak,108 a’ szenvedelmeknek illy rendkivüli 
fokozatra emelkedett, és még is ennyire női, olly mélyen a’ kebelbe markoló kifejezését109 soha 
sem láttam; Schröderné bámulatra gerjesztett, de illy hatalommal soha még színi elöadás, 
mint ezé, meg nem inditott. Hát még rachel millyen lesz, ha már ez is illyen. azonban félek 
édes hogy olly szerencsétlen leszek hogy ezt meg nem láthatom, mert folyvást betegeskedik. 
ó istenem, hol vegyek idöt és pénzt, mindent mi itt van tudni, ismerni, látni. Sokat fogok 
virasztani, mert nappal járnom kell, ’s csak éjjel írhatok. – mert hiszen hogy nappal Párisban 
szobában üljön az ember és írjon az lehetetlen. ó édes a’ leg nagyobb vigyázat és óvakodás 

99 De [Emendálva.]
100 megittem [Emendálva.]
101 ambár [Emendálva.]
102 kéritend [az ékezet áthúzva.]
103 [.]egérkezésem [átírás.]
104 [Szétfolyó fehér festék.]
105 de<,> e’
106 [Szétfolyó fehér festék.]
107 olly <…> méltánytalan
108 iddulatnak [átírás.]
109 markoló <elö> kifejezését
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mellett is igen ki van az ember téve a’ csalások különbféle nemeinek, ’s a’ pénz rendkivül megy. 
Eddig jegyezgettem költségeimet de most már többé rá nem érek. Szállásom, ez az egyetlen, 
az igaz hogy ólcsó van, mert e’ levelet édes most, ezen a’ szálláson végzem be, hová ma jöttem. 
Ezt Bátori nézte ki; egy hónapra 20 frank. Igaz hogy igen kicsi, de nekem elég, kájha nincs 
ugyan benne, de egyébb minden mi a’ kényelemhez tartozik. tiszta ágy nagy függönyökkel. 
nagy tűkör, képek, iró szekrény, kaszten, éjjeli kaszten, az ágy elött teppich, két nagy rococo 
karszék, egyik bársonnyal, másik lószőrböl110 himzett szövettel boritva; az ablakon függö-
nyök.111 Csak egyedül Maga hibázik bele édes. a’ másik fogadó szoba, hova leszállék a’ 6dik 
emeletben vólt a’ sindel vólt padlásom, melly alatt csak görnyedezve mozoghattam. a’ csiz-
mám szakad kalapom sincs, – pedig be nehéz lesz ezekért itt pénzt kiadni. a’ makintossal 
ugyan megjártam édes, mihelyt megmelegedtem a’ bundája csupa viz lett, és soha ki nem 
száradhatván olly rettentő büdös, hogy ki nem lehet állani, ’s rothadásba kezd menni, mert a’ 
szöre kimegy,112 nem tudom mit csinálok majd haza menet. Hogy vagytok édes, hogy van 
Etelkám? irjátok meg minél elöbb Post restante. – Soha sem valánk még illy távol egymástól 
édesse! – jó vagy-e hozzám? ó be szeretném ha a’ kis leányomat is valaha ide hozhatnám! 
Isten veled édes, csókollak, szeretö férjed 

E. Gábor
sk

Fáyné ö nagyságát üdvözlöm, és andrás úrékat is, ha az idö illy szük nem volna nekik is 
irnék. Diósi urat is üdvözlöm.113

16. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Párizs, 1843. december 2.

Páris, dec. 2. 1843.

Édes zsuzsikám! magamról tudom, hogy nyugtalanul várod leveleimet. meg kaptátok-e a’ 
miket nov. 22dikérül elöször irtam innen hozzátok, és válaszoltál-e már? még114 ezen kivül 
csak egy válaszodat vehetem édes, mert én 20 nap alatt kaphatok töletek választ levelemre; 10 
nap alatt ér oda, ’s a’ felelet is 10 nap alatt ide. Válaszodat müncheni levelemre megkaptam, de 
miért nem írsz többet édes rólatok, akármi csekélységeket bár? – Egésségem van édes 
valamillyen, de elégedettnek magamat nem mondhatom. akármerre járok csak ti vagytok 
eszemben és jövendő sorsunk. mennyire elszegényitett bennünket édes ezen út! mennyi ve-
rítéknek árán van ez a’ kis tapasztalás megvásárolva! De semmi az, csak erőm és egésségem 
legyen, egy év talán kisegitend. Hogy vagy és hogy vannak a’ gyermekek? Hallasz-e miskolczról 
valamit? Etelka fül115 fájása nekem mindig félelmesebb kezd lenni; még az öli meg azt a’ gyer-
meket. a’ Fáy családot általában és egyenként igen üdvözlöm édes. Irnék nekik is, de csak azt 

110 lószőrböl [a „-böl” beszúrva.]
111 függonyök [Emendálva.]
112 kimegy [a „-ki” beszúrva.]
113 Fáyné ö nagyságát üdvözlöm, és andrás úrékat is, ha az idö illy szük nem volna nekik is irnék. Diósi urat 

is üdvözlöm. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.] 
114 már <reá>? még
115 Fül [Emendálva.]
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kellene ismételnem116 mit tölem a’ hirlapokban is fognak majd olvashatni, az az miket itt 
küldök az ujságok számára és még késöbb küldeni fogok. – Ha e részben vádolnának,117 ezt 
hozd fel mentségemül édes. Hiszen a’ nélkül is tudják hogy őket mint legjobb akaróimat leg-
jobban118 tisztelem. Igen sok kinom van édes az élelem módjával; még máig sem tudtam ollyat 
találni e’ részben a’ minőt szeretnék. tudod édes, hogy én akármi szegényes ételnemekkel meg 
elégszem, csak a’ tisztátalanság az, a’ mitől szörnyen undorodom. a’ 25 garasos ebédet megen-
nem édes lehetetlen, mert ez itt a’ lególcsóbb, a’ mi még ennél is olcsóbb, az már nem ember-
nek való. a’ 25 garasos ebéd két tál ételböl áll, az egyik valami büzhödt hús, a’ másik krumpli 
vagy fözelék rosz szagú és igen gyanus zsírral. Egyszer az illyet is meg kelle próbálnom, és 
minden erős természetem119 mellett is egy kis hideglelést kaptam töle, melly tudod édes ná-
lam csak annyiból szokott állani, hogy ajkaimon üti ki magát, és kissé bádjadt és erötlen va-
gyok. a’ jobb ebéd két forint, és harmadfél, de itt olly felette kis portiókat adnak hogy Etelka 
is megenné ’s jól sem lakna vele, pedig azt is tudod édes hogy én nagy ételű nem vagyok. az 
a’ jó szokás van még is hogy az ebédhez bort is kap az ember hogy meg nem csömölöljön, és 
kenyeret a’ mennyit meg bír enni. a kávé 13 garas egy findsával, az igaz hogy igen nagy portio, 
és mellé fris vajat is adnak egy kis portiót. a’ fekete kávé 8 garas, és ezért egy kis pohár pálin-
kát is adnak mellé; és ezt édes igen jó italnak találtam, mert a’ kinek ez igen erös, tehát meg 
gyujtja a’ pálinkát, és ugy tölti a’ kávéba. Itt 11 órakor reggeliznek villás reggelit, és estve 5-töl 
8ig ebédelnek, ekkor szinházba mennek és ott vannak fél 12ig. a’ szinházaknál a’ bilétekkel 
egész vásárt csinálnak, adják és veszik bizonyos emberek a’ jegyeket, kik ezzel kereskednek. 
Ha az ember egy darabot megnézett, ki jö, eladja féláron jegyét, megy más szinházba, ’s ott is 
féláron vesz; – és még egy harmadik szinházba is elmehet,120 ha épen omnibus-ra felkaphat, 
mert némely szinházak messze vannak. a’ Boulevardokon 5 szinház egymáshoz igen közel 
van. Itt többnyire a’ fiakkerek egy lovasok. És vannak taligák édes ollyanok hogy a’ kerék tete-
jét kezemmel sem érem fel és a’ kerék talpak szélessége egy121 fertály rőfnyi; egy lóra olly ter-
het rak, mint nálunk hatra. Itt van édes az a’ kunwald a’ ki bizonyos szinésznöknél szerepezett 
odahaza. meglátogatott ’s én is öt; gyönyörű szállást tart a’ város legszebb részében a’ királyi 
palota mellett; igaz hogy a’ 6-ik emeletben van, de ablaka a’ királyi kertekre és a’ Szajnára néz. 
Daguerreotyp képek készítésével foglalkozik, és végképen itt marad. Igen szivesen fogadott, ’s 
ebédre hivott, a’ leg elsö angol ebédlöbe.122 Itt már felségesen lehet enni! – megvallom édes 
hogy igen jól esett, – egy fél butellia pezsgőt is megittunk; én a’123 maga egésségére. Valami 20 
frankot fizetett kettőnkért. le is akarta venni arczképemet, de az idö nem lévén kedvezö, nem 
sükerűlt. – a’ jó gyümölcs igen drága. a’ szöllöt fontal124 mérik, a’ legroszabbnak, a’ mit már ki 
akarnak vetni, fontja 8 garas, de a’ jobbnak 30 garas, és van tiz pengö forint is egy font az elsö 
vendéglökben; ezek aztán spanyol és görög országi szöllök. 18 forint egy pár csizma édes. 
Soha sem esett még illy nehezen pénzt kiadni mint ezt a’ 18 ftot, mert már ebbe nem járhatok, 
hogy meg csalt ezzel a’ csizmával az az othoni suszter, alig tartott egy hónapig. a’ mosás is igen 

116 ismótelnem [átírás, a „-nem” beszúrva.]
117 részben <kérdést tesznek> vádolnának [a „vádolnának” az áthúzott rész fölé írva.]
118 negjobban [átírás.]
119 termeszetem [Emendálva.]
120 elmelet [Emendálva.]
121 szélessége <…> egy
122 angol <.> ebédlöbe
123 én <is> a’
124 fon[…] [átírás.]
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drága. Egy ing 8 garas, ez a’ lególcsóbb. – legjutalmasabb a’ szállás, igaz hogy olly nyomorult 
szük,125 hogy alig mozoghatok benne. Itt még mindig igen szép idök járnak édes, a’ hidegnek 
hire sincs. ruhában nem űznek itt a’ nök ollyan nagy fényt mint az ember képzeli, hanem 
hogy izléssel öltöznek. az abroncsos szoknyának itt hirrét sem látni.126 a’ bóltokban felöltöz-
tetett gyönyörü viasz szobrok óramüvek127 által forognak, hogy az ember minden óldalról 
láthassa. Igy a’ fodrászok elött is. 

Csókollak édes ezerszer: Egressy Gábor 
                         sk

anyánkat is üdvözlöm.128

17. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1843. december 5.

Pest 5dik Dec 
1843

Édes jó Gáborom! leveled vételekor igazán veled129 ürültem és sirtam azért hogy igazán mit 
még csak álmodám már teljesülve van, édes igazán ilj nagyon de igen nagyon messze még 
nem valánk130 egy mástól de gondolatban ugyi édes mindig egygyüt vagyunk és fogunk lenni? 
Édes andrás napkor fáyéknál vóltam és mágára gondoltam Vachotal sokat beszéltem róllad 
édes mégis csak barátod neked Imre kit igazán érdekel sorsod, mást nem is tudok ki még csak 
emlékezne is rád, de jöj csak131 haza édes minden minden jól fog menni Édes irjál sokat az az 
aminyit idöd engedi a hirlapokba mert sok ember van ki nem is tudja hogy külföldön vagy, a 
többek közt ez elöt néhány nappal kaptam eggy levelet Egerböl Abdaytól hogy meny hozzá132 
vendég szerepre és hogy nekem azért irja hogy téged nem tud hogy hol vagy dé én sem valék 
rest tüstént irni és meg irám hogy külföldön vagy és jelenleg Párisba a levelet mit neki írtam 
meg tartám hogy az133 édesnek meg mutathassam mikor hazajön, Édes csak vigyáz magad-
ra134 meg ne betegedjél mert olj meszsze töllem ki fog rajtad135 segíteni ki fog meleted lenni 
Édesse engem mindig iljen gondolatok aggasztanak de én tudom hogy fog az Édes vigyászni 
magára akit egy136 szeretö család óhajtva vár hogy köztönk lehessen és bóldogságát velünk 
oszsza meg Etelka kissé roszszul vólt andrás napján meg hült de már semmi baja137 csak az 
apám jönne haza mindig kérdi soká lesz még oda hát oljan nagyon meszsze van Édes sokat 

125 szuk [Emendálva.]
126 lá[.]ni [átírás.]
127 óramüvek<en>
128 [az írásjel emendálva.]
129 [.]eled [átírás.]
130 valónk [átírás.]
131 cs[..] [átírás.]
132 honná [átírás.]
133 a[.] [átírás.]
134 madadra [átírás.]
135 rajdad [Emendálva.]
136 akit <anyi> egy
137 boja [átírás.]
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vagyok vélle mert fáyné mondá hogy ugy mennyek hozzá reggel és egész estig otvagyok, Édes 
a szinházról is irok amit tudok mert sokszor egész héten sem megyek be most Szigligetinek a 
Szököt katonáát adják és talán még nagyobb tetczéssel mint a tiszt ujitást csak nem ember 
halál történik138 olj tömve van mindég de kel is Bartaynak mert a miljen tivornyákat tartanak 
az Édes szörnyüség139 egyik estve lászlónál, másik estve a direktor140 kedvesénél és tart141 
eggész reggelig a jó pajtások lászló, lendvay, Szp Szigligeti most azt is mondják hogy 
husvétkor ismét Simonsics lesz igazgató mert ez142 nem viheti továb de ez még mind csak 
mende monda isten tudja mi nem történik husvétig csak jöj haza Édesse, Édesse143 valami 
szép franczia nö el ne csábicson vigyáz144 magadra, isten veled Édes Emlékez rám szeretö hü 
nödre ’Su’sikádra

Édes mikor leveled vettem anyám nem akarta hinni hogy párisból jött és azt mondá még is 
csak menkö145 ember az az Egressy hogy még is elment párisba akár hogy mint146

18. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1843. december 15.

Pest December
15kén147 1843

Édes Gáborom!

tegnap vettem leveled édes mit már nagyon vártam, Édes én nem tudom hogy van de napról 
napra nyugtalanab vagyok hon nem lételed miat ugy tetczik mintha soha többé nem látnálak 
Édese mert nekem végtelen meszszinek tetczik ide páris, Édes jöj is haza ha már egyszer meg 
láttad azt a hires szinésznét hogy többé ne váljunk el egy mástól soha hiszen Édes én oljan 
vagyok nélküled mint148 árva madár párja nélkül Édes nem tudok én nélküled élni149 nincs150 
percz meljbe eszembe nem vólnál és nem151 gondolnék rád hogy152 most mit csinálsz és én is 
hiszem hogy maga Édes rám és gyermekeire gondol mert hiszen mi már egy test és lélek 
vagyunk és csak egygyet gondolunk és akarunk ugyi Édes és hogy egy mást bóldogicsuk és 

138 törté<..>nik
139 szornyüség [Emendálva.]
140 [..]rek[.]or [átírás.]
141 […] [átírás.]
142 e[.] [átírás.]
143 Édesse, <i> Édesse [a betű kivakarva.]
144 vigyá[.] [átírás.]
145 men<.>[.]ö [átírás.]
146 Édes mikor leveled vettem anyám nem akarta hinni hogy párisból jött és azt mondá még is csak menkö 

ember az az Egressy hogy még is elment párisba akár hogy mint [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal 
szélére írva.]

147 December <.> 15kén

148 min [Emendálva.]
149 elni [Emendálva.]
150 élni <és> nics [Emendálva.]
151 és <.> nem
152 [.]ogy [átírás.]
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gyermekeinket ezékért153 fogunk élni mert dicsöséget már aratot az Édes eleget most már 
gyermekünkön van a sor, Édes a fiukról nem tudok semmit én mindég azon jó hiedelembe 
vagyok hogy jók és igyekeznek apjoknak örömet szerezni azokért mit maga Édes értök 
áldozot, Etelka jól van napról napra halad a zongorán mi154 ugy látczik egész155 szenvedélje156 
de157 az oskolába nem járt vólt kéthétig mert az orvos nem engette meg mig egészen jól nem 
vólt most már jár ismét, fáyné csináltatot neki szép köpenyeget és158 egy rózsa szinü kalapot159 
igen160 szép benne, nekem161 is meg adta a pénzemet ki váltottam a holmit és még magamnak 
is csináltattam egy kis köpenyeget162 mit tudom fog az édes szeretni de ne gondold hogy azért 
vettem vólna163 hogy czifrálkodjam164 nem de a másik már nagyon rongyos és ha vala mikor 
szinházba megyek ne mondják az Édes itt hagyot rongyosan ment el Édes iljen emberek ta-
lálkoznak ki örülne165 ha igazán rongyosok vólnánk166 hogy még azzal is gyálázhatnának, 
Édes elsö leveled mikor kaptam az öreg Udvarhely kért hogy adjam által neki olvasás véget 
mert ö azt mondja részt vesz sorsodba jó vagy rosz állapotba és mondá talán nincs167 is más168 
kit igazán érdekelne édes én ezen sirtam mert itt láttam hogy az édes menyit szenvedet169 itt 
édes minden méltatlan való veled bánás eszembe jutot és szinböl vagy szivböl tette Udvarhely 
nekem igen jól eset mert még csak enyi170 rész vétet171 sem hallék mástól erántam, Sodelné 
mit ugyan fáynétól hallék igen jól gondolkozik róllad és igen örült172 hogy szerencsésen érke-
zel párisba, most173 ö is már vagy három hete nem léphetet föl mindég beteg vólt, épen ma lép 
elöször Bátory mária174 szerepében föl, hólnap pedig mÉG EGy tiszt ujitás elöször; Édes 
csak jöj haza ne agódjál hogy hogy majd nyomoruságba175 leszünk jó az isten meg segit min-
ket és ha nem lenne is minden böségbe azért nem panaszkodnánk senkinek azt176 csak mi 
tudnánk177 hogy mért van és békén fogjuk türni ha család körünkbe csendes178 életet élünk és 

153 ezé[.]ért [átírás.]
154 mi<hez>
155 látczik <nagy> egész [az „egész” az áthúzott szó fölé írva.]
156 egész <nagy> szenvedélje
157 szenvedélje <van> de
158 é[.] [átírás.]
159 kafapot [átírás.]
160 kalapot <…> igen [a szó kivakarva.]
161 [.]ekem [átírás.]
162 köpe[.]yeget [átírás.]
163 vettem <hogy> vólna [a „vólna” az áthúzott szó fölé írva.]
164 czifráldodjam [átírás.]
165 [.]rülne [átírás.]
166 vólnak [Emendálva.]
167 nics [Emendálva.]
168 is <…> más
169 sirtam <… … …> mert itt láttam hogy az édes menyit szenvedet [a „mert itt láttam hogy az édes menyit 

szenvedet” az áthúzott rész fölé írva.]
170 enyit [Emendálva.]
171 enyi <…> rész vétet
172 [.]rült [átírás.]
173 [.]ost [átírás.]
174 mári [Emendálva.]
175 nyomoruság[..] [átírás.]
176 a[.]t [átírás.]
177 tudnák [Emendálva.]
178 körünkbe <.> csendes
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így bóldogok leszünk Édese, én jól vagyok de sokszor jut eszembe mikor édes anyám179 jó 
ebédet hoz hogy ez édes most miljen roszszat eszik és igazán nekem ez igen fáj hogy veled 
nem oszthatom meg 

Édese igazán jó hogy itt hagytál édes mert nem tudom hogy másut mi let vólna belölem 
mikor még az anyámnál sem találom magam mindég jól akor Etelkához180 megyek róllad 
beszéllünk és igy azt181 hiszem hogy téged láttalak és egy kétnap megint nyugottab vagyok de 
különös Édes mikor tőlled levelet182 kapok mindég elö érzésem van egész nap jó kedvem van 
és szinte meg határosztam már hogy ha kedvem van azt183 jelenti hogy levelem van a postán 
tegnap épen igy vóltam és délután csak ugyan hozták a levelet tölled,184 Édes 16kán indul Sáry 
is párisba de tölle azért nem írtam mert sok heljen meg ál és pecsételetlen levélbe185 mit is 
irtam186 vólna neked valami mészáros nevü orvossal megyen Édes azt a leányt vesd meg mert 
czudar még úgy187 beszélt hogy teveled azért nem ment mert félt188 veled indulni mint valami 
rosz189 emberrel,190 Édes párisból hozzál a két fáynénak valami csekéljséget csak hogy párisi 
legyen nekem pedig csak magadat191 hozd haza nekem ez legkedveseb ajándék lesz Édes isten 
álgyon meg csókollak Édes192 sokszor sokszor szeretö hü nöd Susikád

Édes anyám köszöntet Édes hogy csak ne maradjál sokáig 

19. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Párizs, 1843. december 28.

Páris Dec. 28. 1843.
kedves zsuzsikám!

mikor ezen levelemet veszed, már én akkor utban vagyok hozzád. Hogy töltötted karácsony 
éjszakáját193 édes? Engem194 akkor az itteni magyarok, valami negyvenen nagy lakomával 
tiszteltek meg; többnyire kézmüvesek voltak. Egyik igen195 gyönyörü toastot mondott;196 
már valami négyszer vendégeltek meg igy hol egyik hol másik. Holnap után újév napja lesz: 
isten éltessen téged édes sokáig; tudom te is azt kivánod nekem! Egésségemről édes most 

179 édes anyá[.] [átírás.]
180 [.]telkához [átírás.]
181 az [Emendálva.]
182 leveled [átírás.]
183 a[.]t [átírás.]
184 tölle[.] [átírás.]
185 [.]evélbe [átírás.]
186 i[…] [átírás.]
187 [.]gy [átírás.]
188 [.]é[.]t [átírás.]
189 [.]osz [átírás.]
190 emberbel [átírás.]
191 magadad [Emendálva.]
192 É[.]es [átírás.]
193 éj[.]zakáját [átírás.]
194 édes? <Én> Engem
195 Egyik <egésségemre> igen
196 toastot <…> mondott
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nem irhatok neked örvendeteset; a’ mellem fáj édes, ugy a’ mint egyszer fájt már, midőn 
Coriolánban először fel léptem, és Ivanovics gyógyított; sokat szenvedek rá. nagyon is meg 
sanyargattam testemet és lelkemet. mivel a’ szinházok itt mindig 12 órakor végződnek, én 
még azután, eleinte, egy pár óráig jegyezgetni szoktam, hogy a’ mit láttam ne felejtsem, és 
hogy nappal ezzel se teljék az idö; és most már nem tudok éjjel aludni, mindig csak 4 – vagy 
5 órakor jön álom szememre, és ezen álmatlanság igen emészt. alig várom hogy haza me-
hessek.197 rettenetesen gúnyolna ki a’ sors, ha ezen utamnak áldozatja lennék; de a’ jó, az 
igazságos isten meg fog engemet tartani nektek enyémeknek. a’ szinpad fog engem 
kigyógyitani, mint már többször is tevé. reménylem hogy még nem lesz késö. Hiszen éle-
temnek még198 csak ezután akarnám199 valódi hasznát venni. az itteni ködös, egésségtelen 
levegö, érzem hogy nekem nem jó, sokat tesz azon undor200 is mellyet a’ párisi ételek iránt 
érzek, melly onnan van hogy rettenetes dolgokat hall az ember, miket visznek ezek az enni-
valókkal véghez, miket majd elbeszélek othon. Holnap utólszor még rachelt akarom meg 
nézni édes Phedrában, egyik legjobb szerepében.201 Uj esztendö napján pedig kunvald erő-
vel az operabált akarja velem megnézetni, melly akkor adatik az opera Comiquba egyik 
királyi operaházban, különben még uj év napján is elindulnék. Ezen ide zárt iratot202 a’ 
franczia szinészetröl rögtön küldjétek édes Erdélyihez,203 hogy minél elöbb közölje; folyta-
tását vagy az útban teszem postára, vagy pedig magammal viszem haza. Sáriékat én204 be 
nem várom, ki tudja mikor érkeznek, talán valamikor január végén. majd fog ő itt tanulni, 
mert205 a’ táncz itt is csak ollyan mint másutt haszontalanság; láttam öket, Grizit meg 
Petipát. – zsigáékat üdvözlöm. telepi barátomnak206 mond meg édes, hogy azért nem irtam 
neki különösen, mert207 csak azokat kellett volna ismételnem miket208 nektek és az ujságba 
irok, baráti érzetemröl pedig a’ nélkül is meg van gyözödve, ’s haza menvén ugyis elmondok 
mindent. Sok nézni való lett volna pedig még édes,209 de már nem tehetek róla; – sok ollyan 
marad pedig el, mit meg kellett volna néznem, de mindig210 csak készültem, ’s most az utób-
bi napokban álmatlanságom napjaimtól fosztott meg, mert nappal kelle aludnom, és csak 
akkor is tudtam aludni. Diosi urnak azt írom, hogy Delavigne Casimir temetése igen pom-
pás vólt, a’ szönyeg szegleteit Hugo victor mint az academia képviselője vitte211 montalivet 

197 mepessek [átírás.]
198 még [Beszúrás.]
199 akar[.]ám [átírás.]
200 azon <elöle> undor
201 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
202  zárt <kezdö> iratot
203 Erdelyihez [Emendálva.]
204 én [Beszúrás.]
205 tanulni <…>, mert
206 telepi <gyorgnek> barátomnak [a „barátomnak” az áthúzott szó fölé írva.]
207 különösen, <hogy> mert
208 mi[.]et [átírás.]
209 édes. [az írásjel emendálva.]
210 de <m…> mindig
211 […] [átírás.]
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a Civil lista főnöke,212 a’213 kormány;214 Samson215 a’  nemzeti szinház,216 és mellesville a’ drá-
mai költök részéröl,217 vitték. Beszédeket tartottak sirjánál218 Hugo V. Samson, és egy ifju 
lengyel számüzött, honfi társainak részéröl, ki egy marok lengyel földet hintett a’ Varsovienné 
irojának szem fedelére, ezen szavakkal: „álmodjál a’219 hon feltámadásáról, mellyet 
megéneklél.” lehetetlen volt nem hogy valamit hallani a’ beszédekböl de csak közel is férni 
a’ koporsóhoz; több mint 40 ezer ember környezte azt; a’ kiséret közt udvari hintok is voltak. 
Igy tiszteli e nép jelesbjeit. tegnapelött egy kirsch nevü léghajós sok ezer bámulónak220 
szemei elött emelkedett221 a’ légbe a’ Barriére monceaux-on, iszonyú magasságra, ’s valami 
¼ mföldnyire szerencsésen ismét leereszkedett. – Úgy, – Delavigne temetése napján a’ Th. 
Français zárva volt(!) tegnap nyitotta meg a’ király a’ kamarát. a’ tuilleriáktól egész a’ kö-
vetek házáig tömérdek katonaság, lovas és gyalog, vólt felállitva, több222 sorokban, ugy hogy 
a’ király kocsija a’ tolongó néptöl mindenütt egy jó puskalövésnyire vólt. a kamarába jutni 
közönséges embernek lehetetlen volt. rachel elöadásait ki betegsége223 után nem rég lépett 
föl, rettentö nép ostromolja, tegnap Stuart mariát adta. De a’ többi szinházak is mindig 
tömvék. 20224 szinházban körül225 belül 1600 darab között, mik itt létem alatt adattak, csu-
pán kettö volt idegen, egyik Calderontól, a’ másik Schillertöl – a’ többi mind eredeti, az az 
franczia. a’ Párisi érsek befolyására a’ kormány nem fog hivatalosan képviselve lenni molière 
emlékének felavatásán, melly januar 15én mint mol. születése napján megy226 véghez, mert 
ugy mond az érsek, enyi közkitüntetésre227 nem kell ollyan comediást méltatni, ki számüzve 
volt és ki tartuffe-ot irta. – „Ime ennyire jutánk 13 évvel a’ forradalom után!” jegyzi meg 
erre a’ national. a’ felavatás egyébként rendkivüli ünnepéllyel menend véghez, szűk helyen 
lévén az emlék: a’ diszmenetek meghatározott rendben történendenek. 

Isten veled édes! – talán már 10 nap sem telik bele ezen levél vétele után, mikor ölelni 
fog – szeretö férjed: Egressy Gábor

                          sk

Diósi úr közölhetné a’ neki szolló részt a’ honderűben.
azért gazdálkodom igy a’ papirossal édes, mert a’ Béni leveleért tegnap harmad fél fran-

kot, az az kettös bért kelle fizetnem, mert vastag papirosra volt irva ’s a’ rendes súlyt megha-
ladta.

212 lista <ig> főnöke
213 főnöke, <mint> a’
214 kormany [Emendálva.]
215 kormány <é>; Samson
216 szinház<é>
217 [..]széröl [átírás.]
218 tartottak <Hugo V> sirjánál
219 [..] [átírás.]
220 ezer <ember> bámul[..]ak [átírás.]
221 em[.]lkedett [átírás.]
222 felállitva, <ugy hogy> több
223 ki <mo> betegsége
224 tömvék. <mióta itt vagyok, a’ …> 20
225 szinházban <valami> körül
226 […]y [átírás.]
227 közkitüntetés<…>re
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most épen négy órát ütött éjfél után; nem tudok aludni. mell fájásom valamenyire 
szünik, de tudom ismét visszatér, mert igy szokott; de azért ne busulj édes, meg gyógyulok 
én, ha elöbb nem, otthon bizonyosan, isten veled – E G

                                                                                sk228

[boríték:]
à madame                      Paris.
madame d’ Egressy Gábor
au Théâtre National Hongrois
en Hongrie                 a Pesth.

228 Diósi úr közölhetné a’ neki szolló részt a’ honderűben.
azért gazdálkodom igy a’ papirossal édes, mert a’ Béni leveleért tegnap harmad fél frankot, az az kettös bért 

kelle fizetnem, mert vastag papirosra volt irva ’s a’ rendes súlyt meghaladta.
most épen négy órát ütött éjfél után; nem tudok aludni. mell fájásom valamenyire szünik, de tudom ismét 

visszatér, mert igy szokott; de azért ne busulj édes, meg gyógyulok én, ha elöbb nem, otthon bizonyosan, isten veled 
– E G sk [a boríték belső oldalára írva.]
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1844

20. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
münchen, 1844. január 14.

München, Január 14. 1844.

Édes zsuzsikám! Három nap annyira roszul voltam mióta jövök, mint még soha sem. a’ tü-
dövésznek csalhatatlan jeleit hittem érezni, mert a’1 mint a’ franczia földnek lanyha levegöjét 
elhagyám, ’s a’ német földön ugy szólva a’ télbe léptem, iszonyú rohammal jött reám a’ mellfáj-
dalom; de most már hála istennek ismét jobban vagyok. nagyobbitá szenvedésemet azon 
rémitö gondolat, hogy többé talán meg sem láthatlak benneteket; és2 csak nem minden város-
ban halotti menetekkel találkozom. nem magam miatt félek meghalni édes, mert ámbár 34 év 
elég rövid idö egy életnek, de kimondhatlan hosszú még is az, ha boldogtalan, ha szenvedések-
kel telve volt; azért a’ hideg sír nekem a’ nyugalomnak ágya lenne,3 és a’ boldog nem tudásnak 
állapotja: de mig gyermekeimet neveletleneknek tudom, addig irtózom a’ koporsótól. Élni 
kivánnék addig mig őket olly korba helyezhetem, hogy édes anyjokat is gyámolithassák; nevelt 
gyermekeket kivánnék neked édes, örökségül hagyni, hiszen egyebet ugy sem hagyhatok. 

Ezen levél csak négy nappal jár előttem, de addig is meg akartalak téged nyugtatni állapo-
tom felől, mert tudom hogy vársz, és hogy utólsó levelem óta igen4 busulsz miattam; de5 a’ 
mint haza felé közeledem mintha mindig jobban ’s könnyebben érezném magam; csak akkor 
nehezül kissé meg mellem ha sokat beszélek, vagy ha átfázom, tehát igen kell magamra vi-
gyáznom, ’s ez nekem vissza menö utamat sokkal többe keriti mint gondolám, ’s mint menet6 
került, mert a’ szobákat hol megszállok néha kétszer is kell fűttetnem, az az estve7 és reggel. – 
már8 az a’ gondolat is gyógyit édes hogy nem sokára már lesz ápolóm, ’s nem leszek olly árva 
mint három9 hónap óta vagyok. Végy nekem édes mindjárt egy libát, de tengerivel hizlaltat, 
mellemre orvosságnak, és legkisebbet se aggódj, mert ha negyed nap múlva az az csötörtökön 
estve felé a’ dunapartra elömbe10 jösz, engem bizonyosan meg fogsz pillantani azok között kik 
a’ csolnakokból kilépnek. Etelkáról igen roszakat álmodok,11 pedig ugy e hogy semmi baja 
sincs? tehát a’ viszont látásig édes. – Csókollak12 E G.

                  sk

1 [.] [átírás.]
2 benneteket; <…> és
3 lenne<k>
4 igen [Beszúrás.]
5 de [Beszúrás.]
6 mint <a’> menet
7 az az <reggel és> estve
8 reggel. – <de> már
9 mint <most már> három
10 elöm be [Emendálva.]
11 ál[.]odok [átírás.]
12 csókollak [Emendálva.]
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ki jött-e már az utólsó czikkelyem? Béni menjen el mindjárt Erdélyihez, ’s üdvözletem 
mellett mondja neki hogy a’ Franczia szinészet czimü czikkem kiadásával sietne ha lehet, mi-
helyt haza megyek, azonnal folytatni fogom de már több két heténél hogy betegeskedésem 
miatt nem irhattam, majd talán egyéb Párisi apróságokkal is szolgálhatok lapjának. 

Folyvást megyek, – sehol nem állok meg csak éjszaka. De13 Bécsböl nem tudom hogy 
megyek haza ha már a’ gőzösök nem járnak, de Posonyban talán majd találkozik alkalom. 
Servus.

[címzés:]
à madame
madame d’ Egressy Gábor
au Theâtre National.
en Hongrie                  a Pesth

21. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1844. július 17.

Pest. jul. 17. 1844.

Édes zsuzsikám! a’ gyermekek megérkeztek még tegnapelőtt, egésségesek, nagyok, szépek, 
jók, az instructor is velök, rácz nem jött el. tegnapra vártalak, mert azt hittem hogy sietni 
fogsz, miután tudtad hogy a’ gyermekek már tovább nem késhetnek, de látom hogy nem igen 
sietsz. Ülj tehát rögtön kocsira kérlek, és jöjj, mert egyedül nem tudok velök mit csinálni, mert 
ez a’ szerencsétlen Veron nem tud egyebet mint törni, rontani és piszkolni, már több izben 
elakartam kergetni. Hallom hogy a’ bált meg akarod várni: de itthon két söt14 három szép 
gyermek várja anyját. – a’ mi bálunk, édes15 nöm, ide haza lesz, midőn kis családunk együtt 
lesz és a fiúk exament tesznek; ez lesz a’ valódi bál.

Üdvözlöm t. Horváth urat; köszönd meg nevemben is különös jóságát mellyel elhalmo-
zott; nem kevesbbé rózának.

Csodálkozom hogy zsiga sem jö, holott szombatra a’ zsidóra készülünk mellyben neki 
szerepe van. addig is csókollak 

Egressy Gábor
sk

[címzés:]
Egressy Gábornénak
p. Veszprém
Horváth-ház Balaton Füred.

13 de [Emendálva.]
14 két <szép> söt
15 éde[.] [átírás.]
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1845

22. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Várgede, 1845. október 12.

Várgede, oct 12. 1845.

Édes zsuzsikám! Eddigi időmet igen jól töltöttem, de mivel engem mindig kell bajnak érni, 
még a’ szerencsében is: tehát midön a’ Vár hegyeket másztuk, igen meg izzadván kissé 
meghütöttem magamat; ’s kivált éjszakánként a’ köhögés nem hágy sokat aludnom; 
Csötörtökön, 16-dikán haza szándékozom, mivel határidöm is eltelik akkor, ha azonban még 
ezen erős hurut miatt még két napot talán kérnem kellene itt, Vasárnap, az az 19dikén 
mulhatatlanul megyek; ezt édes mond meg Fáncsynak mint rendezönek, vagy a’ Grófnak 
magának; losonczon és rimaszombatban szinészek vannak. amott éjjel jöttünk keresztül, de 
itt szerencsétlenségemre meg ismertek, ’s lehetetlen volt kikerülnöm hogy egyszer fel ne lép-
jek, mert a’ közönségök nevében kerestek itt meg Várgedén. a fiatalférjben tehát felléptem, 
szivességböl,1 miröl otthon majd többet.

a fizetésemet édes, a’ mi még benn van, az az 50 forintot vedd ki; reménylem hogy kiad-
ják. – lehúzás belöle csak 5 ft van, büntetés pénz és 50 xr lángnak.

kubinyi rudihoz hasonló vendégszeretö becsületes ember nincs több a’ világon, majd ott-
hon beszélek eleget. kubinyinét menet látogatom meg, mert jövet éjfélkor jöttünk ott keresz-
tül. most2 isten veled édes, csókollak

Egressy Gábor
sk

[címzés:]
N. 35 8 x             Siető
Egressy Gábornénak
a Nemzeti Szinháznál
                  Pesten

1 szivességböl [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektú-
rajellel jelezve.]

2 most [Emendálva.]
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1848

23. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[óbecse, 1848. július közepe]

[Elveszett.]

24. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
a tisza hátán, Buda gőzösön, 1848. július 26.

1848.
A’ tisza hátán, Buda gőzösön, julius 26án.

Édes nőm!

különös, hogy még ollyan emberek is, kik magokat a’ felvilágosultakhoz számitják, ollya nokat 
hisznek, miket nem értenek, meg sem foghatnak. tudod édes, hogy nekem bizonyos nap, és 
szám iránt mindig olly vakhitü elöitéletem volt, mióta csak eszemet érettnek tudom. De1 én2 
ezt ugy magyarázom magamnak, hogy nem a’ szám, sem a’ nap, hanem a lélek sejtelme az, mi 
a’ jót vagy roszat az embernek megjósolja; és nekem valóban van illy sejtelmem, van illy titkos 
előérzetem. nem mondtam-e meg pontosan, hogy fiamtól a’ táborból Vasárnap fogok levelet 
kapni? és lám ezt azon perczben mondám, midön fiam épen levelét irá.3 mi ez egyéb, mint 
valami szellemi magnetismus? –

nem tudom ugyan, hogy elhatározottságomtól van-e, de sejtelmem e perczben azt mond-
ja, hogy az én órám nem fog ütni még oda lent, hogy én titeket még itt e’ földi létben látni 
foglak. kezem reszket ugyan midőn e sorokat irom, de4 szivem nyugodt, mint e’ mellettem 
szunnyadó ősz; és a’ ki reszket nem én vagyok, hanem e’ kis sugár hajó, mellyet a’ gépezetnek 
erős5 szívdobogása remegtet. És még is, a’ vésznek órái, mellyek elébe az6 elszántság nyugal-
mával megyek, önkénytelenül lelkembe idézik az enyészet gondolatát. És e szép, e nagy gon-
dolat elömbe hozza múlt napjaimnak bús fényű tarka képeit. mondhatlanul boldogtalan volt 
az én életem, – te tudod édes nőm! – ám de éreztem kimondhatatlanul édes örömeket is. Épen 
mert7 olly igen sokat és olly igen mélyen szenvedék: épen azért érezém örömeimet egész vég-

1 De [Beszúrás.]
2 Én [átírás.]
3 irá [Beszúrás.]
4 irom, <hanem> de
5 a’ gépezetnek <sziv> erős
6 elébe <olly nyugodtan> az
7 Épen <épen azért,> mert
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telenségökben, mint senki más a’ világon. Eleget éltem. lelkembe,8 ’s egyéniségembe9 erők 
magvait ülteté a’ természet, mellyek kedvező körülmények között roppant nagyságra fejlőd-
hetének. De végzetem úgy akará, hogy pályámon folyvást ellenséges viharok által ostromol-
tassam. Eröm nagy részét idegen szerü küzdelmek emészték föl. És nekem utóbb is meg 
kellett adnom magamat. Való, hogy e hon nem sokára virágzó, nagy, dicsö leszen, és az én 
hi vatásom szép nyári napjai meghozandják majd10 az eddig hiába várt kedvező körülménye-
ket. ámde e napok nem hozandják vissza ifjukorom fáradhatlan, kimeríthetlen erejét, lel-
kem11 aczél rugalmasságát, tenyészeti képességét. Már késő! Elfáradtam! az ihletésnek perczei 
már ritkábban12 jelennek meg, – azon perczek, midön visszanyerem egész13 ifjuságomat.

Petőfi Sándor barátom, el levén irántam kissé fogulva, azt14 mondja, hogy én a’ csatatéren 
csak egy ember vagyok, otthon pedig, hivatásomnál fogva több mint egy. Ezt én nem tudom: 
csak annyit tudok, hogy én otthon, a’15 hazának e’ perczeiben,16 igen haszonvehetetlennek 
éreztem magamat. El nem viselhetém17 tovább azon18 gondolat sulyát, hogy én most a’ Status-
nak terhére vagyok, ’s már19 terhemre váltam önmagamnak is. megyek azért sorsom elé, vidám 
nyugodtan. Fiam mellett fogok harczolni; ’s ha már eddig elesett volna: meg fogom őt bo-
szulni. – Szabadság20 időm hat hétig tart. Ezt hasznosabban nem tölthetem. Vendégszerepet 
fogok játszani a’ véres21 drámában mellyet a magyar nemzet e pillanatban ád a’ világnak ’s az 
utókornak. kevés22 napok előtt Brutusokat,23 mátyásokat, ’s24 Coriolánokat játszám, most a’ 
komoly valóság szinpadán talán pisszegés nélkül fogom eljátszani néma szerepemet. társaim! 
nemde irigylitek nekem e néma szerepet? ne féljetek, a’ sor ti rátok is kerülend. Ide még sok 
új25 statista kell. 

Szőke tisza, magyar tisza! hová viszesz engemet? hol van a’ te utadnak véghatára? – – – 
Szép hazám, jó anyám! had nézzem meg jól fenséges arczodat! aztán hadd nézzek amaz 
undok vampyrok’ sötét sárga26 szemébe –27 kik drága véredet szomjazzák! –

8 lelkembe<n>
9 egyéniségembe<n>
10 majd<j> [a „j” beszúrva.]
11 lelkem [Beszúrás.]
12 ritká[.]ban [átírás.]
13 egész [Beszúrás.]
14 fogulva, <s annál fogva tulbecsülve> azt
15 otthon, <most,> a’
16 e’ <véres> perczeiben
17 nem <türhetém> viselhetém
18 azon [Beszúrás.]
19 ’s <otthon> már
20 Szabadsag [Emendálva.]
21 a’ <nagy> véres [a „véres” az áthúzott szó fölé írva.]
22 utókornak. <ne> kevés
23 előtt <.> Brutusokat
24 ’s [Beszúrás.]
25 új [Beszúrás.]
26 vampyrok’ <sárga fekete> sötét sárga [a „sötét sárga” az áthúzott rész fölé írva.]
27 [a gondolatjel „d”-ből átírva.]
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jó és balsorsom hű részese, nőm! Etelkám, szivemnek leánya. árpád, öreg barátom Sán-
dor!28 ne29 busuljatok. Hiszen sok nehéz napjaink voltak már, ’s az Isten nem hagyott el ben-
nünket soha! most sem hagyánd el, csak mi ne hagyjuk el magunkat.

Édes! mi sok javával éltünk a’ hazának, most elérkezett a’ fizetés ideje; ’s tán én és fiad nem 
sokára azt fogjuk mondhatni:

most  ………………. „Szent hazánk!
              megfizettük mind, mivel csak tartozánk!”
Isten veletek!

Egresi Gábor
mk

[címzés:]
Egressi Gábornénak
A Tisza hátán, a „Buda gőzösön”
július 26. 1848.     Pesten.

25. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
óbecse, 1848. július 30.

Ó Becse. julius 30. 1848.

Édes nőm! tegnap este óta Becsén vagyok. Szegeden két iszonyú hoszú napon át kellett vesz-
tegelnem, mert onnan a’ Gőzös csak szombaton indult ide. a’ gőzösök onnan nem járnak 
rendesen, és csupán akkor jönnek idáig, mikor a királyi biztos parancsolja,30 az az, mikor a’ 
tábor felé valami szállitani való van. Szekéren31 jönni nem tartották biztosnak. Szombaton 
délután 4 órakor érkeztem meg. a’ tisza partján tömérdek nép várakozott a’ gőzösre, minthogy 
ezen mindig vagy katonai ’s nemzetőri segitséget, vagy élelmi szereket, vagy más családi kül-
deményeket várnak. Szét nézek a’ tömegen, és erösen dobogó szivvel kérdezem magamban: 
valyon itt a’ parton van-e az én fiam? És ezen perczben megpillantom ágrúl szakadt fiamat a’ 
váró nép között, a’ leg első sorban. megfeketült komoly arczán a’ várakozás32 volt kifejezve. 
Szemei sovárogva látszottak valakit keresni a’ hajón. Én elbujtam, hogy meg ne lásson. midőn 
kiléptem33 nem vett34 észre. megállok előtte, ’s megszólitom. rám néz, össze csapja a’ kezét ’s 
elkiáltja magát: jézus krisztus! apám! és nyakamba esik. azt mondja hogy elöérzete megsugta 
neki jövetelemet. azonban mégis végtelenül meg volt lepve. – Egésséges, izmos, és magasabb 
mint vólt, hanem külseje olly szánalomra méltó, hogy láttára szivem elfacsarodott. Vászon 
kabátja a’ piszoktól már fekete, inge hasonló, sapkája, nadrága és bakancsa rongyosok, és már 
10 nap óta soha le nem vetkeztek. – tiborcz jutott eszembe, ’s katona35 józseffel azt sohajtám: 

28 barátom <rácz> Sándor!
29 Sándor! <barátom>! ne [a második felkiáltójel emendálva.]
30 biztos <vagy> parancsolja
31 Szekeren [Emendálva.]
32 a’ <sovárgó> várakozás
33 midőn <elötte> kiléptem
34 vett<e>
35 [.]atona [átírás.]
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magyar36 hazám! hát hős megváltóidnak szép ifjú testét illy37 rongyokkal illy38 szennyel 
boritod-e?! – De semmi! – az ő szemeikből annál fényesebben sugárzik39 a’ dicsöségnek 
igénytelen40 önérzete. – a’ merre léptem mindenki örömmel üdvezelt. Harczias kalandor ala-
kom az emberekre nem kellemetlen benyomást tett. Itt legelöször is Cserei örnagyot kerestem 
fel, kit látásom szinte igen örvendetesen lepett meg. ő azonnal szállást ajánlott, mit azonban 
én csak némi kényszerítés után fogadtam el, nem akarván illy körülmények között neki ter-
hére lenni. – És most szivességével annyira elhalmoz, hogy szinte restellem. az itt levő hon-
véd sereg valamenyi tisztei hasonlóan a’ leg őszintébb barátsággal viseltetnek irántam. a’ tisza 
jobb partján, Szegedtöl ó Becséig bizonyos távolságra mindenütt fegyveres paraszt nemzet-
őrök, és őrcsapatok állottak, kik a’41 Gőzös elébe kaszáikkal és botjaikkal tisztelegvén ezt 
kioltozák: „éljen a’ magyar!” aztán kalap-levéve köszöntöttek. a’ bal parton pedig kisebb42 
nagyobb csoportokban láttuk a’ moholi ráczokat, kik43 az adai és moholi magyarok elől44 
megfutamodván oda45 menekültek, ’s visszamenni nem mertek, ámbár biztosittatnak a’ ma-
gyarok által hogy bántalmuk nem lesz.

Itt most ollyan forma nyugalom van, melly a’ nagy vihart46 szokta megelözni. E gyönyörü 
paraszt városnak megrenditö harczi tekintete van. az összes haderő melly itt van, minden 
éjjel a’ mezőn táboroz; fél órányi távolságra levén47 elhelyezve a’ város körül a’ seregek, és ágyú-
telepek.

a’ városban csupán Bechtold és Éder vezérek, az ezredesek48 és a’ rendes helyőrök marad-
nak. le nem írhatom neked édes azon érzelmet,49 melly lelkemet áthatotta, midőn fiam50 
századához csatlakozva kivonulván a’ városból, e gyönyörü rónaságon táborba szállottunk. 
milly paradicsomi föld ez! dús tenyészetű sikság, egyenes51 mint a’ tenger szine, homoktalan 
virányos52 kemény fekete föld. Hol az a’ rácz isten melly ezt mitőlünk elvehesse? Estve hét óra 
vólt. a’ seregek még másfél53 óráig kisebb nagyobb szakaszokban gyakoroltattak, aztán egy jó 
negyed órányira a várostól, a felsö oldalon tanyát ütöttünk. a’ tisztek számára szekereken va-
csorát bort és pokrócz takarókat hoztak. a’ zászlóalj, – mintegy ezer ember, – gúlákba rakott 
fegyvereik megett sorban telepedtek meg; a’ sor előtt 20 lépésre középen van a’ zászló leütve,54 
egy kis csapattal, melly mellett őr áll. Itt van az őrnagy tanyája, hová a’ tiszti kar összegyüle-
kezni szokott. – E’ tanyától még egy jó negyed órányira van az elő őrség fel állitva, melly éjjel 

36 magyar<,>
37 illy [Beszúrás.]
38 rongyokkal <borítod> illy
39 fényesebben <s> sugárzik
40 dicsöségnek <önérzete> igénytelen
41 kik <elénkbe> a’
42 pedig <…> kisebb
43 kik<et>
44 magyarok<…> elől [az „elől” az áthúzott rész fölé írva.]
45 megfutamodván <a’ másik> oda
46 [.]ihart [átírás.]
47 távolságra <körös körül> levén
48 az ezredesek [Beszúrás.]
49 azon <fenséges> érzelmet
50 midőn <egész …> fiam
51 egyenis [Emendálva.]
52 virányos [Beszúrás.]
53 még <egy vagy> másfél
54 leütve [Beszúrás.]
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nappal talpon és fegyverben van. az emberek 20–30 lépésnyire állanak egymástól, és egy 
roppant kört képeznek a’ város körül, a’ felső55 tiszától az56 alsó tiszáig. Ez a’57 leg veszélyesebb 
állás, mert az őröktől 20 lépésnyire kender, kukoricza, és buza van, honnan a’ ráczok kényel-
mesen lődözhetnének reájok. ákost tehát elöbb a’ markotányosoknál jól tartván visszamen-
tem az őrnagyi tanyára. milly tiszta érzelmü, hős lelkű férfiak ezek! Vig vacsoránk 11 óráig 
tartott. Gyönyörü tiszta hűs éjszaka volt. reátok gondolék, aztán elalvám; és véres csatákról 
győzelmekről álmodám. midön még58 a’ nap tányérának fele sem bújt elő, már talpon valánk. 
Ekkor a’ zászló aljak egy része felváltani megy az előörséget, másik része gyakorolja magát, 
aztán a’ városba vonul. milly fenséges látvány korán reggel a’ távolban körül a’ huszár és gyalog 
csapatok tekintete, a’ napban villogó59 fegyvereikkel; hátunk mögött pedig az ágyútelepek, a’ 
podgyász kocsik és lőszertárszekerek csoportjai. ákos ruháját mosni adtam. még ma egy 
csizmát, egy vászon nadrágot és kabátot rendelek meg számára. – 

julius 31. Hétfő. már – két éjszakát töltöttem a’ táborban. – ma estve ákos százada van 
előőrségre rendelve, tehát nálok fogok éjszakázni. a’ földvári csatát egészen másképen adják 
elö itt harczosaink mint a’ Bechtold tudósitásában közölve volt, hol olly német nevek vannak 
megdicsérve, kik a’ csatában részt sem vettek hanem60 gyáván félrevonultak. Erről rövid időn 
részletesen61 foglak benneteket értesíteni. Vagy árulás, vagy gyávaság, vagy a’ legvastagabb 
tudatlanság rendezi itteni ügyeinket. a földvári és Szent tamási ütközetekböl erre majd össze 
szedem az adatokat, mihelyt tisztjeinknek egy kis idejök lesz. tegnap innen egy ezredes ment 
a’ római62 sánczokba mint követ (parlamentair), segédtisztjével, minthogy63 a’ ráczok felől az a’ 
hír volt,64 hogy békülni akarnak. az ezredes rácz; a’ sereg azt kívánta hogy olly segédtiszttel 
menjen, kihez a’ magyaroknak bizalmok van, de ö csak ugy vállalta65 el a’ menetelt, ha vele 
saját segédtisztje megy, ki szinte rácz. már ez is árulás. ma visszajöttek. a’ ráczok azt üzenik, 
hogy akkor kibélkülnek, ha nekik Vajdát, Érseket adnak nyelvöket vallásokat nem66 bántják; 
ha e’ Vajdaság Bácsot, Baranyát a’ Bánátot magába foglalja, ’s a’ vajdának a’ hongyűlésen helye 
lesz. ma egy távolabb esö szállásról ismét két ide való parasztot vittek el a’ ráczok kötözve, kik 
szénáért mentek a’ katonaságnak; a’ velök volt katonának pedig a’ karját67 keresztül lőtték. 
Csereit el akarják innen vexálni, mert az igazat nyersen szokta a’ vezér uraknak a’ haditanács-
ban kimondani. most már a’68 haditanácsba meg sem hívják. az a’ büne is van előttök, hogy 
Szent tamásnál egy önkéntes69 csapatot egy igen veszélyes helyről jobb helyre vitt, a’ nélkül 
hogy ahhoz joga vagy utasitása lett volna. a70 földvári veszélynek oka az volt, hogy polákok 

55 felső [Beszúrás.]
56 tiszától <ves> az
57 Ez <ot> a’
58 még [Beszúrás.]
59 a’ napban <…> villogó
60 ha[.]em [átírás.]
61 időn <mulva> részletesen
62 tegnap innen egy ezredes ment innen a’ római [a szóismétlés emendálva.]
63 segédtisztjével, <a’ ráczok f> minthogy
64 hír <hogy> volt
65 vallalta [Emendálva.]
66 vallásokat <.> nem
67 k[.]rját [átírás.]
68 a’ [Beszúrás.]
69 egy <az> önkéntes
70 volna. <F> a
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voltak elö örökül állitva, kik onnan mind szét szökdöstek. a’ vezérek pedig az egész csata alatt 
jelen sem vóltak, hanem a’  baj71 kezdetén, oda hagyták Földvárt, és Becsére vonultak. nehány72 
rácz parasztot kiket a’ mi honvéd tiszteink kétszer elfogtak ’s73 a’ németeknek átadtak, ezek 
szabadon eresztették. – Innen ó Becséröl a’ ráczság már mind kiszökdösött.74 Egy rácz pa-
rasztot kirendeltek a szekerével katonai szolgálatra, ’s a’ paraszt megszökött az önkénteseknél 
hagyván lovát kocsiját, kik most magok járnak rajta. Egyébiránt afféle elfogott rácz kocsija 
lova minden önkéntes75 századnak van. a’ többi elfogott marhákat az ide menekült magya-
roknak részint ingyen részint nehány huszasért adták az önkéntesek; megosztják velök feles-
leg kenyeröket is.

Cserei csókoltatja kezedet édes, és az Etelka haját. még meg van a’ fogvájó mit Etelka 
csinált és tudod egyszer asztalnál neki adtunk.

még eddig a’ várt seregek közül senki sem érkezett. a’  Szent76 tamási nagy csata körül be-
löl 7dikén vagy 8ikán fog történni77 midön a’ ráczok három oldalról egyszerre fognak megtámad-
tatni.

Irjatok édes, mert mi más vidékröl78 ide híreket nem hallunk. Én is meg irom mihelyt va-
lami érdekesebb dolog történik.

Csókollak mindnyájatokat, isten veletek!
mit mond rádai? nincs-e valami bajotok?

Egresi Gábor
mk

26. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1848. augusztus 7.

Pest 7dik augst 
1848

Édes Férjem!

anyit kellene irnom de az öröm a tegnapi leveledre igazán megzavart Édes leveled olvasása-
kor mondhatlan örömem vólt láttalak mind kettötöket együtt mikor a hajóról le száltál lát-
lak79 és én is ott szeretnék veled osztozni azon bóldogságba80 hogy fiamat láthatod és Vele 
lehecz mert ugyi Édes meg érdemli most hogy mellete légy sokan mondák hogy ha csatába 
mentek egygyütt még csak hátrálni fogjátok egy mást de én nem aszt hiszem hanem még 
lelkesitheti az apa fiát és a fiu az apát én pedig kérem az istent hogy óltalmazzon benneteket81 

71 [.]aj [átírás.]
72 vonultak. <.> nehány
73 elfogtak <.> ’s [az „’s” az áthúzott betű fölé írva.]
74 kiszö[.]dösött [átírás.]
75 önkénes [Emendálva.]
76 a’ <tám> Szent
77 fog <kezd> történni
78 [.]idékröl [átírás.]
79 le száltál <és> látlak
80 azon <… …> bóldogságba
81 benne[.]eket [átírás.]
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és meg is halgatja kérésem82 ha83 magamért nem i[s]84 de Etelkámért ki ártatlan gyermek85 és 
minden nap kéri istent hogy az ö jó apját és testvérét őrizze meg és hozza haza a mi ból-
dogságunkra. 

Édes vóltak oljan emberek86 akik úgy magyarászták elmeneteled hogy te családi életeddel 
nem vóltál meg elégedve és azért örökre idehagytál bennünket és sajnálkozva mondák hátha 
a férjem meg talál halni mi lesz belölök87 én88 igazán nem tudtam mit mondjak89 rá 
boszszankodjam90 é vagy nevessek azzal halgattatám el hogy az én férjem minden dolgát meg 
gondolva teszi és nem szokta senki orrára kötni és a91 meg halást pedig az isten tudja kit ve-
gyen el az én férjem soha senkit nem bántot és isten szereti a jókat neked hát92 élned kel hogy 
még több jót is tehes a93 szegény94 emberrel
Édes az a leveled95 a mit elöször küldötél igen meg szomorított és igen bus vóltam igazán nem 
mertem Etelkára nézni mert mingyárt96 sirtam és ő Velem mikor Etel elolvasta a levelet nem 
szólt egyebet csak ó apám apám be nagyon szánom így Édes így foljt97 le egy hoszszu98 hét 
míg a másik leveled irád. a mit bátyám99 mindjárt Bajzához küldöt100 hogy nyomassa ki az elsö 
leveled petöfi is akarta hogy oda adjam az Élet képekbe de én nem adtam gondoltam olj szép 
levelet nem olvashat minden komisz ember hiszen te ismered az embereket és tudod mit lehet 
mit nem édes a tegnapi leveled házról101 házra hordják mert a becsülletes rész ugy várta mit 
fogsz írni mint a messiást rádai102 nagyon haragudot hogy el mentél még a fizetésed is 
letiltá103 de én104 Erdéljivel105 beszéltem és elmondám hogy van a dolog másnap épen gyülés 
vólt a grófnál és106 el igazított mert a107 nyugtatvánt el küldte nekem és ki is vettem a fizeté-
sedet most meg az a hír szállong hogy csak fél fizetést fognak adni 16kán de ez is semmi csak 
titeket ne érjen baj. édes amennyibe lehet vigyász magadra a jo Csereinek mond meg az én 
köszönetemet hogy erántad olj szívességgel van ujságot írnék ha tudnék valamit bécsbe teg-

82 kéresem [Emendálva.]
83 kérésem <…> ha
84 [Szétfolyó tinta.]
85 gyerm[.]k [átírás.]
86 ember [Emendálva.]
87 belö[.]ök [átírás.]
88 é[.] [átírás.]
89 mo[.]djak [átírás.]
90 boszszanko[.]jam [átírás.]
91 és <a mi> a
92 [.]át [átírás.]
93 az [Emendálva.]
94 szegyny [átírás.]
95 [.]eveled [átírás.]
96 mingárt [Emendálva.]
97 fot [Emendálva.]
98 huszsz[.] [Emendálva; átírás.]
99 bá[.]yám [átírás.]
100 küld[.]t [átírás.]
101 há[.]ról [átírás.]
102 radai [Emendálva.]
103 [.]etiltá [átírás.]
104 de <…> én
105 erdéljivel [átírás.]
106 grófnál <…> és
107 mert <nug> a
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nap vólt nagy nap melj talán ránk108 nézve is jó hatással lenne ha meg adnák magokat az 
austriaiak frankfurtal ha egyesülne istván Batyányi bécsbe van és jelasics is ot van és azt 
beszéllik hogy ha nem egyesül bécs a frankfurtiakkal jelasics lövöldösztetni fogja bécset erröl 
egy pár nap mulva bövebben109 foglak tudósitani. ó Édes be sokkat szeretnék110 neked és 
tudnék beszélni de írni nem tudom ugy a hogy akarnám a kezem még most is fáj és az ujaim 
öszve vannak111 dagadva alig tudom a tollat fogni112 ugy fáj édes turcsányi nagyon kéret hogy 
ha a testvérjét fel keresnéd és csak anyit írnál hogy él é az egész Város tudja hogy a táborba 
vagy anyi nök jöttek hozzám ki a fiát ki férjét akárná tudni él é Édes írjál mihejest levelem 
meg kaptad mert véghetetlen nyugtalansággal várom leveled ákos írjon a Szentpéteri113 bá-
tyának csak egy két114 sort is nagyon jól fog neki esni és te is Gábor szint ugy láttam hogy 
roszszul eset neki hogy nem emlited egyik leveledbe sem most pedig az isten áldása legyen 
veletek és óltalmaszszon meg minden bajtól ez az én minden perczen való kérésem téged 
szeretö nödnek 

zsuzsikádnak115

ákost csókold116 meg Édes heljetem

Édes a levelet azért117 írjuk ákosnak hogy jobban kézhez kaphasd118

27. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
óbecse, 1848. augusztus 8.

Ó becse, aug. 8.119 1848.
Édes zsusikám!

ne tíz, hanem husz pengö forintot küldjetek, még pedig minden esetre, különben sem a’ fiú-
nak nem hagyhatok egypár forintot, sem haza nem mehetek. tegnap előtt este érkeztek meg 
a’ pesti ideiglenes önkéntesek, de én táborban levén őket nem láthattam, mert még az nap 
éjjelre törökbecsére mentek. onnan török miklósék120 átüzentek, hogy látogassam meg 
őket, – át is mentem tegnap reggel, de alig értem oda, midön az a’ hir érkezik Bornyasról, 
melly egy jó órányira van oda, – hogy a’ Szerviánok beütöttek Bornyasra121 hol csupán magya-

108 rák [Emendálva.]
109 [.]övebben [átírás.]
110 szeretnek [Emendálva.]
111 van [Emendálva.]
112 fog[.]i [átírás.]
113 Szentpeteri [Emendálva.]
114 [.]ét [átírás.]
115 zsuzsikadnak [Emendálva.]
116 csóko[.]d [átírás.]
117 az[..]t [átírás.]
118 Édes a levelet azért írjuk ákosnak hogy jobban kézhez kaphas[.] [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír 

bal szélére írva. átírás.]
119 5 [átírás.]
120 [.]iklósék [átírás.]
121 beütöttek <a>Bornyasra
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rok laknak; azonnal riadót doboltak, ’s az ott levö Csongrádi nemzetörök, a’ pestiek és valami 
4 ágyú azonnal indulásra készültek. Én tehát a zavarban törökéket meg nem találhattam, sem 
más pesti ismeröseimet; ’s nem levén ott velem lőfegyverem nem mehettem122 volna velök, és 
azon123 katonaorvosok kikkel mentem, sietvén haza, jönnöm kelle. ma ismét átmegyek ha ott 
találnám öket, mert az a’ híre hogy Becskerekre mennek. ma reggel Bornyasról ágyuzást hal-
lottunk táborunkba, reggeli 4 és 5 óra között. nem tudjuk még sem a’ tegnapi kimenetelt, sem 
a’ mait. azt beszélik, hogy a’ Szerviánok a’ tölünk elvett gözösökön jöttek oda, hat hat ágyút 
hozván a’ gözösökön, valjon ezek ágyúztak-e ma reggel, nem tudjuk. török becsére szinte 
akkor hoztak be a’ mezőröl egy magyart, kinek feje félig levágva, ’s jobb karja több helyen be 
volt vagdalva. az éjjel háromszor riasztottak fel, de még most sem tudjuk mi volt az oka, mert 
a’ földvár124 felé fekvö táborból trombitáltak a’ huszárok riadót, mi pedig attól igen távol, Szent 
tamás irányában táborozunk, hol csak nappal fogdossuk a’ ráczokat kik Szent tamásra szöknek 
megrakodva. Sanyaru élet ez itt a’ táborban. Éjelenként alig alhatom három, – legfeljebb négy 
órát hanem azért egészséges vagyok. De a’ várakozást már rettenetesen meguntam, és ha so-
káig halogatják a’ Szent tamási csatát, – kitelvén szabadságidőm, – szégyen szemre haza kell 
mennem a’ nélkül hogy egy valamit való csatában lettem volna, ’s majd azt mondják hogy az 
ütközet elöl jöttem el. a’ székelyek 2ik zászlóalját és az oláhokét ma várjuk. De az érkezök 
innen mind máshova mennek. – nem értelek édes hogy miért nem írsz? anyira el vagy fog-
lalva? mi történik a’ Szinház körül, és veletek? Én itt hirlapot se látok, csak néha hallok belöle 
valamit. ákosnak semmi baja. nehéz életök van ugyan, anyira hogy már több felénél kidölt, 
de neki nem árt. tegnap előtt óta valóságos káplárnak neveztetett ki. ’S ma húzza legelőször 
a’ káplári díjt. lendvay marczi, szegény, kimaradt, mert viselete ellen sok a’ kifogás. Ha irtok, 
a’ „Honvéd sereg IIik Zászlóaljának 5ik Századához” utasítsátok. a’ húsz pengöt levélben is el-
küldhetitek a’ postán, nem vész most el. Bánom hogy több fejér és más ruhát nem hoztam; 
igen szennyes ágrul szakadt vagyok. ákosék tegnap czélba lőttek. a’ fiú meglehetősen lő. 14 
között hétszer talált. tegnap estve Bornyast a’ Serviánok felgyújtották, de nem sok ház égett 
el, mert az csak kertész tanyákbol állván, a’ házak igen messze vannak egymástól. miért nem 
közlitek leveleimböl azon részeket, mellyek újságba valók. Gózon szivesen eljárna benne. 
Petöfinek is irtam a’ napokban. ö igen sokat ártott magának egy pár utóbbi lépésével. Utam-
ban mindenütt 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 tud-
tam. Be kimondhatatlanul jól esnék, ha csak egy ismerösöm vagy barátom volna itt velem. 
Iszonyu rideg igy az életem, és igen magányosan érzem magamat, ha125 bár ezek a tisztek 
irántam mind igen szivesek is. azért csaknem mindig fiammal vagyok. nagy dolog a’ családot 
nélkülözni egy család-apának. Ha tudtam volna, nem jöttem volna le illy korán, – csak az 
ütközet126 napjára. a’127 würtenberg huszárok már Szegeden vannak. a’  Debreczeni zászlóalj 
is megérkezett, a’ veszprémi128 szinte, és tovább is mentek. Verbászon tegnap is két ráczot 

122 nem <maradh> mehettem
123 és <…> azon
124 a’ <hus> földvár
125 magamat, <am> ha [a „ha” az áthúzott rész fölé írva.]
126 utközet [Emendálva.]
127 napjára. <De> a’
128 veszprépi [átírás.]
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akasztottak. az egyik 150 ezer forintott hagyott az országnak. – Halála129 elött csinált130 vég-
rendeletet. a másik 800 köböl buzát és zabot. Becskerek mellett ismét 400 rácz esett el, a’ Don 
miguel gyalogok és kis Ernö huszárai által. a’ Szent tamásiak azt mondják, szénákat ástak, – 
és házfedeleiket mind ganéjjal borítják az ágyu golyók ellen: hogy meg ne gyuljanak. Egyéb-
iránt nincsenek többen fegyveresek 8 ezernél a’ romai sánczbeliekel együtt; és valami 9 ágyujok 
van, nekünk itt óbecsén már 32-tö van, ’s a’ Verbásziakéval együtt Szent tamás körül összesen 
valami 52. a’ bombák még csak 14dikére érkeznek meg, mint mondják. a’ német tisztek között 
itt sok Pecsovics gazfi van. a’ huszárok közül igen sokan quietáltak, minthogy az ütközet kö-
zeledik. rádai Palival is találkoztam, – itt van, – már föhadnagy. a’ vilhelm ezredbeli polákok, 
kik itt vannak, tiszteikkel együtt magyar gyülölö czudar faj. kár volt ezeket ide hozni; hanem 
nem mernek motszanni az önkéntesektől. – most isten veletek! Csókollak mindnyájatokat. – 
Egresi Gábor

           mk

Szinházi barátimat üdvözlöm. mondjad lászlónak hogy tegyen ugy mint én; vegyen 
bucsut a’ kapufélfátol, aztán fogasson be, ’s jöjjön ide, életében ez lesz a’ legjobb a’ mit tehet; itt 
minden büneért meglakolhat.131

28. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
óbecse, 1848. augusztus 14.

 Ó Becse, Aug. 14. 1848.
Édes zsuzsikám!

már látom hogy hiában töltöm itt alant egész szabadságom idejét, egy egész hónapot, a’ 
harczvágy és sükeretlen várakozás kínai és unalmai között. a’ táborozás ugyan mind ekkorig 
jó izün hatott reám, mert önkéntesen részt vevén a’ katonai kötelességekben, e’132 szokatlan 
munka élénken foglalkodtatott; és szerettem, hogy ez új oldalával az életnek ténylegesen 
megismerkedhetem, én, ki különben az élet iskoláit már jóformán keresztül tanultam. De azt 
hittem, hogy ez nem sokáig fog tartani, hogy ma holnap az ütközetre kerül a’ sor: és ime hét-
ről hétre halasztják az ostromot. a’ haszontalan és mégis a’ seregre nézve olly fárasztó táboro-
zások már boszantanak, ’s e lelki tétlenség nekem, ki szellemi munkához vagyok szokva, kiáll-
hatatlan. aug. 25.kén, kitelvén133 egy hónapi szabadságom ideje: akár lesz addig harcz akár 
nem, haza megyek. Én nem tehetek róla; én itt vagyok, – rajtam nem mult hogy harczba134 
nem meheték; azért öntudatom nem vádol azzal, hogy félnék az ágyú golyótól. az eddigi 
halogatás oka, vagy inkább ürügye az volt, hogy a’ bombák meg nem érkeztek. már azok is itt 
vannak, ’s még sem megyünk, hanem idöt engedünk a’ ráczoknak, hogy magokat erősitsék, és 

129 halála [Emendálva.]
130 csinált<a>
131 büneért meglakolhat [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben 

korrektúrajellel jelezve.]
132 kötelességekben, <… élenken foglal> e’
133 25.kén, <…> kitelvén
134 harczba<n>
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okot135 arra, hogy halogatásunkat, veszteglésünket félelemnek tartván vér szemet kapjanak, 
’s136 vakmeröségeik még szemtelenebbekké legyenek137 – hogy bennünket egyenként pusztit-
sanak, öljenek, mig mi nekünk138 hajaik szálát139 sem szabad illetnünk, hanem a’ katonai tör-
vényszéknek épségben átadnunk, hogy ott feloldozzák és szabadon bocsátgassák. – tegnap 
elött a’140 szállások között, egy kis rácz vadászatot tartván a’ mi zászlóaljunk egy csapata, ismét 
három ráczot fogott el fegyveresen. négyen vóltak, ’s a’ magyar szállásokra jöttek rabolni 
Szent tamásról. a’ mi külsö patrolaink észrevevén141 hogy bujkálnak a’ kukoriczák közt: beke-
rítették ’s megszorították őket; ’s látva hogy zárva vannak lödözni kezdettek, és142 takácsi nevü 
huszár hadnagyot a’ lábán meg is sebesitették; de a’ mieink elöbb azt a’ ki a’143 hadnagyra lött, 
egy óriás ráczot, két lövéssel leterítették ’s össze szurkálták, a’ hármat pedig kergetve fogták el. 
az egész város várta mint hire is vólt, hogy fel akasztják: azonban a’ törvényszék két tagja, 
neveiket is tudom, – katonák, – nem144 szavazván halált145 nekik, ki nem végeztettek. még 
eddig azt adták ürügyül az illy fölmentéseknek, hogy öket kémekül használják és hadi146 ka-
lauzokul, – mint a’ kik az ellen tábor bensö dolgait ismerik: de hát 50 kalauzra van szükség? – 
Igazán meg kell dühödni, vagy kétségbe esni az embernek. most mint bizonyost rebesgetik, 
hogy holnapután ütünk rájok, – de már én ezt sem hiszem, mert mindig igy tettek. aztán 
mások azt mondják, hogy 8 napnál elöbb nem lehet kezdeni, mert az ágyútelepek kocsisai 
mind újonczok, nem tudnak a’ lovakkal bánni, ezeket jól be kell tanitani. az az egy szóval azt 
várják, hogy az öszi esözések bekövetkezvén, az ágyúkkal ne lehessen mozogni az itteni 
mezöségen, a kiöntések, mocsarak és sár miatt; holott most olly kedvezö száraz idö jár, hogy 
még a’ leg nagyobb nádasokban is száraz lábbal járhatni. az erdélyi oláh határőrök Szegedről 
megszöktek hanem egy osztály Würtemberg huszár van nyomukban, ’s ha az ellenséghez 
akarnak szökni: lekonczolják őket.

még mind e napig nem kaptam töled édes zsuzsikám többet egyetlen egy levélnél, három 
hét alatt! pedig hiszen talán rá érhetnél hozzám egy pár szót szólani, mig teheted. Én neked 
talán már a’ hetedik levelet irom. De ha eddig nem irtál, úgy ne is írj, mert leveled nem fog itt 
találni holnapon túl. mint bizonyost hallom több tekintélyes embertöl, hogy holnapután üt-
közetbe megyünk. Földvár, Szent tamás, és turia egyszerre fognak megtámadtatni. Hova147 
rendelik a’ mi zászlóaljunkat nem tudom, de alkalmasint Földvár vagy turia ellen, minthogy 
Szent tamáshoz Verbász közelebb levén Verbászról148 fogják megtámadni149 Szent tamást.

E’ levelemet 14dikén kezdettem, és ma végzem, 16dikán. Várom lesem töled a’ levelet, – ’s 
hiába. Pedig minden nap lett volna mit írnod magatokról, ’s ha ezt elsö dolgodnak érezted 

135 és <alkalmat> okot [az „okot” az áthúzott szó fölé írva.]
136 ’s [Beszúrás.]
137 legyenek. [az írásjel emendálva.]
138 nekünk [Beszúrás.]
139 szalát [Emendálva.]
140 elött <ismét megy> a’
141 észrevévén [a második „é” ékezete áthúzva.]
142 kezdettek, <de> és
143 ki <…> a’
144 katonák, – <…> nem [a „nem” az áthúzott szó fölé írva.]
145 szavazván <hogy> halált
146 és <l> hadi
147 megtámadtatni. <.> Hová [az ékezet áthúzva.]
148 levén <… …> Verbászról [a „Verbászról” az áthúzott rész fölé írva.]
149 fogják <amazt> megtámadni<,>
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volna rá is érhettél, nekem pedig milly jól esett volna szörnyü magányomban bár minö apró-
ságokat olvasni és tudni felőletek! mert150 hiába, akármenyi bár az ismerös itt, én még is 
egyedül vagyok, kivéve azon nehány órát mit szolgálaton kívül fiammal tölthetek. 

most már a’ csata kezdete felöl bizonyost írhatok. az ágyuk innen ma és tegnap indultak 
Verbászra, maga Bechtold, kiséretével151 és a’ tömérdek ágyúvonattal ma hajnalban indult. 
négy óldalról támadjuk meg Szombaton, 19én az ellenséges táborokat, ugymint Verbászról és 
temerín, vagy152 Hegyes felöl Szent tamást megtámadja 40 ezernyi sereg, 55 ágyú, és két 
bomba. Innen ó Becséröl ugyan azon pillanatban turiát és Földvárt megtámadjuk mintegy 6 
ezernyi sereggel, és 6, vagy 8 ágyúval; tehát mi a’ seregek bal szárnyát képezzük, s igy a’ mi 2ik 
zászlóaljunk Földvárt fogja ostromolni. Ezen terv szerint az ellenségnek mind a’ négy fészke, 
ugymint Szent tamás turia, Földvár, és a római sánczok három szoros lánczolatban lesznek 
körül kerítve, ugymint: 1. az ágyuk és153 lovasság, 2.154 a’ sorkatonaság, 3. a’ honvédek által.

az elfoglalt helyeket a’ Csongrádi, Csanádi, Hevesi, nógrádi s más vidéki nemzetörség 
fogja megszállani. a’ károlyiak 4 ezernyi seregökkel szinte Verbászra érkeznek. a’ székelyek 
Hegyes felöl mennek Szent tamásnak. Seregeink karloviczig meg sem állnak. tehát igazán 
most, vagy soha. mindezeket most már nyilvánosságra lehet hozni, minthogy mire levelemet 
olvassátok, akkorra már a’ koczka elvettetett.

Isten legyen velünk!
Fiammal együtt csókolunk mindnyájatokat.

E G
mk

[címzés:]
       Ó Becséröl
Egressi Gábornénak. 
A nemzeti Színháznál.
              Pesten

29. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1848. augusztus 14.]

 [Elveszett.]

150 mert [Emendálva.]
151 kisérétével [a második „é” ékezete áthúzva.]
152 temerín, vagy [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrek-

túrajellel jelezve.]
153 ágyuk <…> és [az „és” az áthúzott szó fölé írva.]
154 [.] [átírás.]
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30. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1848. augusztus 15.

Pest, augt 15kén

 1848
Édes Gáborom!

tegnap küldém el a levelet155 ameljbe küldöm a156 husz pengött és a mi miat nagy szorongás-
ba vagyok de hogy nem a postán küldém157 annak egyenesen bácsi az oka mert épen a levelet 
beakarám pecsételni mikor jön az az asszony158 kinek a férje ákossal van századba kinek te is 
vittél levelet Vendler159 jánosnak hívják ha tehát ezt a levelet hamaréb kapod meg mint a 
pénzest a nevéröl keresd meg a férjét mert az minden perczbe várja a nejét mert maga hijta 
hogy menyen hozzá Édes ez az asszony ugy örült mint gyermek hogy mehetet a férjéhez én160 
is igy örültem vólna ha menetnék hozzád édes itt küldök még neked 2 forintott az uj magyar 
bankóból itthon nagy zavar van a bankókal nem akarják váltani mert a minisztérium a bécsi 
bankót betiltotta és eljárunk 2 vagy 3 nap is mig fel tudunk161 csak egyet is váltani azért te is 
miheljest meg kaptad csak agy162 tul rajta hogy valami akadáljod ne legyen Vólt é nállatok 
mészáros miniszter mert az estve jött meg az alsó vidékröl de még nem tudni mit végzet 
hólnap fogja az alsó házba elmondani mi sikerrel járt a királj már bécsbe van 12dike ólta és az 
a sok bolond német majd el veszti az163 eszét örömébe beszélik hogy 20ra pestre jön de ezt csak 
ugy veszem mint mende mondát mert egyik órába jót hal az ember már a másikba hogy a jó 
hir nem igaz és így az ismerösök csak aszt mondják annak hiszek mit Egressi ir írjál édes 
minden nap mert ugy is 5 hat nap164 kapom leveled165 egy más után és sies is már haza166 
hozánk167 mert igy élni168 mint én édes iszonyu169 hejzet mindég a legnagyobb szorongásba 
mert kettöért170 féltenem171 és rebegnem hogy el vesznek vagy elnyomorodnak édes ere gon-
dolva kécségbe esem és a szívem öszve szorul fájdalmába mert elgondolom hogy még nem is 
lehet vigyásznotok172 hogy baj ne érjen mert akor gyávának mondanának és igy egyedül isten-
ben bízva várni kel mi történik én istenbe bizva és kérve örizen meg benneteket hogy nekem 
végtelen örömem lehessen az életbe együtt örülve sírva láthassalak enyémeket

155 levele<.>t 
156 [..] [átírás.]
157 küld[.]m [átírás.]
158 az <asz> asszony
159 Vendle[.] [átírás.]
160 é[.] [átírás.]
161 dudunk [átírás.]
162 a[.]y [átírás.]
163 […] [átírás.]
164 pap [átírás.]
165 [.]eveled [átírás.]
166 h[..]a [átírás.]
167 haza <…> hozánk
168 elni [Emendálva.]
169 i[..]onyu [átírás.]
170 kettö[.]rt [átírás.]
171 kettöért <…> féltenem
172 vi[.]yásznotok [átírás.]
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Édes üdvezlem Csereit téged fiammal együtt ölellek csókollak édes jó Gáborom Szeretö nöd
zsuzsika

mikor levelem irom Etelka még alszik és bizonyosan veled foglalkozik mert sokszor mond-
ja173 apámmal174 álmodtam

31. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[óbecse, 1848. augusztus 15.]

Édes zsuzsikám!
leveledet ma reggel vettem. már igen rég vártam. tegnap én már hozzád a’ negyedik levele-
met inditottam meg. reménylem, hogy eddig már utban van hozzám másik leveled is.

a’ kezed fájása édes igen aggasztó. miért nem mutatod meg kovácsnak?
nekünk175 semmi bajunk egészség tekintetében de kimondhatatlan unalmas az egyedülség 

és várakozás ama nagyszerüleg véres pillanatokra, mellyek hazánk és családaink sorsára nézve 
valóban elhatározók lesznek.

jó az isten bizzunk benne!
Csókollak édes Etelkámmal árpáddal176 és Sándorral együtt – Szeretö férjed177

Egresi Gábor
mk

32. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szeged, 1848. október 26.

Szeged, Oct 26. 1848.
kedves zsuzsikám!

alig juthatok egy kis időhöz és pihenéshez, hogy neked egy pár sort irhassak. a’ fejem sincs 
helyén édes a’ tömérdek, és sokfelé ágazó munka miatt, mely rendeletekböl parancsokból és 
személyes intézkedésekböl áll. reggeltöl nap estig szobámban egyik ember a’ másikat éri, 
Föispánok, tisztek, hatósági és katonai küldöttek, transportok, mindennemü szállitmányok 
biztosai járnak kelnek ki s be hozzám. Hát még a’ sok egyes szolga lelkü nép178 pártfogást 
kérők serege, melly állásom179 magassága miatt hozzám tolakodik! – Ezeken kivül utazásokat 
tennem, népgyülések és tanács termekben szónoklanom, lelkesitenem, ’s ha szükség paran-
csolnom kell. mindezekröl édes, csak majd otthon beszélhetek neked, most arra sem idö sem 
hely nincs. azonban, ugy érzem édes, hogy ez új téren, a’ kormánybiztosi állásnak a’ jelen180 
perczekbeni nehéz és fáradalmas volta mellett is, én itt eléggé helyemen vagyok. Hizelgem 

173 modja [Emendálva.]
174 apammal [Emendálva.]
175 kovácsnak? <Ha édes> nekünk
176 Arpáddal [Emendálva.]
177 ferjed [Emendálva.]
178 né[.] [átírás.]
179 allásom [Emendálva.]
180 a’ <p> jelen
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magamnak, hogy e helyet becsületesen betöltöm. mert hiszen jó akaratom mellett, a’ hazai 
ügyek körül némi tapasztalásokat én is szereztem, tehát magamat meglehetösen tudom tájé-
kozni bármi bonyolult körülmények között is, és ha ezek mellé még erélyességet szükséges 
kifejteni, tudod édes, hogy e tulajdonság az én jellememböl és véralkatomból nem hiányzik, ’s 
ez már némelly hatóságok és tisztviselök irányában meg181 is tette egy párszor hatását mióta 
illy minőségben müködöm e vidéken.

Voltam Becskereken, értekeztem kiss Ernövel személyesen. 13 ezer embert vezéreltem 
mokrin alá, melly roppant szép erönek láttára a’ rácz mind földre borult, átadta fegyverét és 
megesküdött hogy soha ellenünk nem szövetkezik. Ennek ugyan nem hittünk de még se vólt 
ekkor már182 okom, hogy a’ népet rá bocsássam a’ kikindai kerületre; hanem183 e’ nép édes olly 
iszonyu dühös volt már, hogy ez az egész 60 ezer rácz tömeget egy lábig legyilkolja ha akarom; 
csupán egy szavamba került volna, ’s most azt mondhatnám, hogy a’ kikindai kerület nincs 
többé! azonban illy nagyszerü irtó operatiora nem éreztem magamat felhatalmazottnak, 
mert nem tudhatni hogy a felböszült nép hol állott volna meg, és minden következményekért 
felelöséget nem vállalhattam. Igy igen nehéz volt öket aztán visszatériteni. azonban én ösz-
szeszedtem magamat ’s mind a’ három táborban személyesen megjelenvén katonai rendben 
négyszöget képezve kiállittattam184 a’ népet s’ középen egy üres kocsira állván olly sükerrel 
beszéltem hozzájok, hogy magam is meg lepettem, ’s egy szó ellenmondás nélkül vissza men-
tek. Egy ágyútelepem is volt. Ha ezt a’ népet még egyszer felköltik a’ ráczok ellen ez mind ki 
fogja a’ ráczot irtani. tegnap és holnap Szegedröl és a’ kiskunságbol inditok Becskerekre kiss 
Ernöhöz 4000 gyalog és 1000 lovas nemzetőrt: rósa Sándor csapatját tegnap inditám meg; 
100 válogatott pusztai lovas. Gyönyörü nép. nem tudom édes hogy mikor szabadulhatok, 
mert még sok tenni valóim vannak. De ha sokáig kell itt maradnom, akkor látogass meg Etel-
kával. a’ jövö kedden azonban reménylem hogy haza rándulhatok, ha csak egy pár napra is. 
menyire örvendenek az itteni szinészek, hogy Szeged városának szinész társuk parancsol; söt 
nem csak185 Szegednek hanem Vármegyéknek. Valóban édes csodálatos is az események mű-
ködése! a’ jókayné öccse is itt van és igen beteges, adtam neki egypár forintot. Hogy vagytok 
édes, és mi hir nálatok? irj186 ide Szegedre rögtön, és leveledet igy czimezd: „Egressy Gábor 
kormánybiztosnak.” mert igy akárhol lennék megkapom. ákos hogy van? – Üdvözlöm zsi-
gát és a’ nagymamát. Csókollak édes mindnyájotokat

Szeretö férjed
Egressy Gábor

mk

Sok ujságot írj édes, mert én itt mit se tudok.

[címzés:]
                     Szegedröl
Egressy Gábornénak.
october 26. 1848.
                      Pesten

181 irányában <már> meg
182 már, [az írásjel emendálva.]
183 kerületre; <mert e> hanem
184 kiallittattam [Emendálva.]
185 nem <…> csak
186 nálatok? <ij> irj
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1849

33. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Szászsebes–Déva, 1849. augusztus 10–13. körül]

Édes még élek, de kimondhatlanul kinos életet mert nem tudhatom mi lön belöletek eddig 
és mert dolgaink olly fordulatot vönek, melly szerint mindig sötétebb felhök látszanak fe-
jünk fölébe tornyosulni. továbbá naponként érzem a’1 negyven év sulyát melly vállaimon 
fekszik. Sem testem sem lelkem nem tudja megszokni ezen egészen idegen nemét a’ foglal-
kozásnak mellyhez a’ balsors által kötve vagyok. jol tudod édes, hogy nekem alig levén az 
életben valakim, kit barátomnak nevezhettem volna: tehát családom körében találtam fel 
egész világomat. És titeket nélkülözni, – isten tudja meddig! – talán örökre: e gondolat 
iszonyu, – elviselhetetlen. napokon át tünödöm, mi lesz belölem, mert hiszen én2 ezerek 
között is olly elhagyott, olly árva vagyok. Ha otthon, a’ régi pályatársak között sem sokat 
találtam, kikkel lelkem teljes3 öszhangzásban lehetett volna: menyivel kevesbbé itt, e mos-
tani helyzetemben. mind4 inkább kezdek arról is meg gyözödni édes, hogy e helyzet, nekem 
nem való, – hogy itt én ugy5 vagyok mint a’ hal mellyet eleméböl a’ szárazra tesznek, – ide 
nem elég tulajdonok azok mellyekkel én birok; ide tehetségek6 kellenek, mellyekkel én nem 
születtem, és tudományok, mellyeket megtanulni már nekem késön van. azért megért ben-
nem a’ határozat édes, hogy ez állapottól végbucsut vegyek. mi történend velünk, – hol, és 
miként fogok megélhetni ha minden veszve lesz: azt nem tudom, – csak azt tudom édes, 
hogy nélkületek nem élhetek, – veletek együtt pedig a’ leg nagyobb nyomornak is nyugodt 
lélekkel megyek elébe, mert hiszen ti örömmel osztjátok azt meg velem. És hiszen tudod a’ 
mi családi7 jelszavunkat édes, melly a’ szenvedések óráiban mindig megvigasztalt bennün-
ket t.i. hogy jó az isten, és nem hagyja el az igaz embert! még mind eddig ákosról sem tu-
dok semmit; de fogok tudni nem sokára mert egy pár hét mulva felkeresem öt arad tájékán, 
hol lenni mondták. De hát titeket édes hogyan, hol és mikor foglak láthatni? pedig akár-
mint, de látnom8 kell benneteket ha bár otthon is… egyébként ha te ebbe nem egyeznél, 
tehát jöjj9 indulj el oda minél hamarább hova üzentem engemet10 ott fogsz találni, ’s hozd el 
ha lehetséges Etelt is. most isten veletek a’ jóknak és igazaknak istene, csókollak ezerszer 
mindnyájatokat. G.

  1 érzem <hogy> a’
  2 hiszen <hogy ha> én
  3 lelkem <öszhangba> teljes
  4 helyzetemben. <De … legföbb E’> mind [átírás.]
  5 én <olly> ugy
  6 ide <olly kép> tehetségek 
  7 mi <j> családi
  8 de <meg> látnom
  9 […] [átírás.]
10 éngemet [az ékezet áthúzva.]
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édes a’ haza el van veszve. ha keresztül hatolhatok ráczhoz megyek és ákoshoz ha még él 
onnan miskolczra a rácz11 házához, – ha ott leszek majd megtudod, és akkor jöjjetek, ha12 
megbocsátást nyerhetek haza megyek, ha nem ugy keressetek fel ott a’ hol a télen voltunk 
tudod édes és akkor mindenestöl végkép jöjjetek el…13

34. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Vidin, 1849. augusztus 30. – szeptember első fele]

[Elveszett.]

35. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Vidin, 1849. szeptember első fele]

[Elveszett.]

36. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Vidin, 1849. szeptember 18.

Viddinből, törökországból, September14 18. 1849.

Édes lelkem zsuzsikám! már harmadik levelemet irom neked innen számkivettetésem és 
iszonyú rabságom helyéről; vajha csak egyik is eljuthatott volna hozzád! mert ezekböl leg-
alább megtudhatnád némi megnyugtatásodul,15 hogy még nem haltam meg, hanem hogy 
élek egy végtelenül nyomorú életet.

Éltek-e még lelkem kedves nőm és gyermekeim?… nem hurczoltak-e rabságra bennete-
ket; nem vették-e el csekély holminkat; él-e még az én kedves jó fiam ákos vagy mi történt 
vele Görgei árulása ’s maga megadása után; nem történtek-e rajtatok kegyetlen bántalmak, 
Etelkámnak nincs-e valami baja?… nem szállottak-e hozzátok katonák?… mi kik oláh 
országon keresztül, török védelem alatt ide, ezen török városba menekültünk, mintegy öt-
ezer katona, a’ lengyelekkel és olaszokkal együtt, és mintegy 150 nemkatona, már egy hónap 
óta veszteglünk itt, szenvedve a’ hazátlanság és családtalanságnak soha nem érzett szenve-
déseit, és jövö sorsunk bizonytalanságának halálos gyötrelmeit. Sem előre sem hátra men-
nünk nem lehet. a’16 magyar tábort török őrség veszi körül, és benn a’ várban minden foga-
dónak kapuján, hol magyar menekűltek vannak szállva, éjjel nappal török őrök állanak, és 

11 rácz [Emendálva.]
12 jöjjetek <…>, ha
13 édes a’ haza el van veszve. ha keresztül hatolhatok ráczhoz megyek és ákoshoz ha még él onnan miskolczra 

a rácz házához, – ha ott leszek majd megtudod, és akkor jöjjetek, ha megbocsátást nyerhetek haza megyek, ha 
nem ugy keressetek fel ott a’ hol a télen voltunk tudod édes és akkor mindenestöl végkép jöjjetek el… [Ceruzával 
írva.]

14 törökországból, <augustus> September [a „September” az áthúzott szó fölé írva.]
15 megnyugatásodul [az „-od” beszúrva.] 
16 a’ [Emendálva.]
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azon kivül még egy muszka spion vigyáz minden lépteinkre, nehogy valaki megszökhessen 
közülünk. a’ város kapuit17 szinte18 örzik, és kivül a’ városon senkit sem bocsátnak. magyar-
országról semmi bizonyos hír nem jut el hozzánk. Csupán ma kaptunk egy Szerb hírlapot, 
mellyben az van, hogy kossuth anyját19 és három gyermekét el fogták Guyonnéval együtt, 
hogy nyári, Bezerédi,20 Duschek és még nehány fö ember megadták magokat, hogy Péter-
várad, arad, és komárom szinte21 megadták volna magokat, hogy a’ honvéd tiszteknek 
amnestiát adtak volna, de csak a’ további rendelkezésig; hogy magyarország kormányzója 
valami Gyulai Gróf22 lett; – és hogy az osztrák császár visszakövetelne bennünket a’ török 
szultántól. De mi még ezen kiadatásunk felöl az itteni basától hivatalosan semmit nem tu-
dunk… késöbb az volt a hír,23 hogy csupán négy fö embert követel vissza ausztria: kossu-
thot, Bemet, mészárost és Dembinszkit; és kijelentette Bem24 a’ tiszti kar előtt, hogy ha a’ 
török szultán öket ki akarná adni, azon esetben ök renegátokká lennének, az az a’ török 
vallásra térnének át, minthogy ekkor a’ törökök őket semmi esetben vissza nem adnák, és 
egyszersmind gondolkozás végett három hónapot nyernének; ez alatt pedig nagy változások 
történhetnének a’ világ25 mostani állapotán… a’ többiekkel mi fog történni, ezen négy em-
beren kivül, arról még26 senki sem tud semmit mondani. Hogy sorsunk még tán27 egy hóna-
pig sem lesz elhatározva, az igen hihetö,28 mert felettünk öt29 hatalmasság alkudozik, 
ugymint az orosz, német, török, angol és franczia; ’s meddig erröl a’ levelezések folynak 
egyik udvartól a’ másikhoz abba sok idö telik.

óh senki sincs itt olly boldogtalan, édes, mint én vagyok. Csak30 én érzem itt rettenetes 
árvaságomat mint senki más. nincs nekem itt barátom, lelki rokonom; – nincsen családom, 
nem vagytok ti körülttem édes, kikben egész világom, egész földi boldogságom öszpon-
tositva31 volt. mit vétettem neked örök32 igazságu Isten hogy ennyire sujtasz engemet?

Ezt33 a’ levelet egy kézmüves ifju vállalta el34 kézbesiteni nektek, egy Balog nevü mis-
kolczi fi, ki mint Szabó legény vándorolt ide ki és sokáig lakott Constantinápolyban; most a’ 
magyarhoni jó hirekre meg indult 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. 

17 kapuir [átírás.]
18 kapuit <örök> szinte
19 a<n>nyját
20 Bezérédi [az ékezet áthúzva.]
21 szinte [Beszúrás.]
22 Gróf<,>
23 késöbb <Bem azt nyilatkoztatta> az volt a hír, [az „az volt a hír,” az áthúzott rész fölé írva.]
24 Bem [Beszúrás.]
25 világ<ban>
26 még [Beszúrás.]
27 [.]án [átírás.]
28 hiretö [átírás.]
29 felettünk <három> öt [az „öt” az áthúzott szó fölé írva.]
30 csak [Emendálva.]
31 oszpontositva [Emendálva.]
32 neked <érted> örök
33 engemet? <rettentö ….> Ezt
34 el [Beszúrás.]
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Irj35 édes lelkem zsuzsikám nekem rögtön két levelet, egyiket konstantinápolyba 
utasitsd; a’ másikat ide36 Viddinbe; talán az egyik csak kezemhez jut. a’37 levelet igy czimezd: 
À Monsieur Gabriel de Galamboche, – tailleur. Irj minden lehetö alkalommal; igyekezzél leg-
inkább a’ gözhajó hivatalnál keresni egy becsületes embert, mert ezen az uton legkönyebben 
és legbizonyosabban kezemhez jut leveled…38 irj nekem sokat igen sokat sorsotokról, a’ ha-
zai dolgok állásáról; de vigyázva és ovatosan, mert bajba keverhetnéd magadat.39 adjatok40 
nekem tanácsot, mi tevő legyek? Én menjek-e haza hozzátok és mehetek-e bízvást41 vagy ti 
jöttök el én hozzám? de ezen esetben hogy hol lesz a’ mi új hazánk? török honban-e vagy 
valahol másutt, és valjon tölünk fog-e az függeni vagy a’ törökhatalomtól, azt még nem tu-
dom. Valjon ad-e csakugyan az osztrák császár bocsánatot a’ politicai vétkeseknek vagy 
nem? mit tettek az elfogottakkal, nyárival, sat.42 haza menni lesz-e jobb, vagy kiköltöz-
nünk43 édes, és valami új44 módot keresünk az élet fentartására? oh de magyar ország még 
is csak hazánk marad, bár minö állapotban! hol inkább rab vagy45 szántó vetö lennék, mint 
bárhol46 a’ világon gazdag és szabad. azt is beszélték a’ napokban, hogy kandia47 szigetére 
telepitene a’48 Szultán bennünket; de ez alaptalan49 kósza hírnek látszik.

legjobb lesz eljönnöd50 hozzám édes lelkem zsuzsikám, gözösön, hozd51 el magaddal 
Etelkámat és a fiukat is;52 és a’ körülményekhez képest, mellyeket te otthon legjobban is-
merhetsz, és legjobban53 meg itélhetsz, – vagy tedd pénzzé mindenünket, kivévén könyvei-
met; vagy pedig helyezedd el biztos helyre addig, mig mindnyájan haza mehetünk. De csak 
akkor kellene mindent eladóvá tenni édes, ha teljességgel nincs remény, hogy valaha vissza-
térhetek a’ hazába; ezen54 esetben mindnyájan jöjjetek, minél előbb. 

Hanem ha elszánod az utra magadat édes, ugy el kell magadat határoznod arra is, hogy 
felfogsz keresni engem akár hol fogsz találni; mert hogy itt Viddinbe meddig fognak tartóz-
tatni bennünket azt nem tudhatni. azonban annyi bizonyos, hogy ha haza nem visznek 
erőszakkal, ugy én konstantinápolyba megyek, és vagy titeket vagy leveledet mindenesetre 

35 héttel. <kaptátok-e> Irj
36 másikat <…> ide
37 a’ [Emendálva.]
38 a’ levelet igy czimezd: À Monsieur Gabriel de Galamboche, – tailleur. Irj minden lehetö alkalommal; igyekez-

zél leginkább a’ gözhajó hivatalnál keresni egy becsületes embert, mert ezen az uton legkönyebben és legbizonyo-
sabban kezemhez jut leveled… [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszöveg-
ben korrektúrajellel jelezve.]

39 a’ hazai dolgok állásáról; de vigyázva és ovatosan, mert bajba keverhetnéd magadat. [Beszúrás.]
40 adjatok [Emendálva.]
41 és mehetek-e bízvást [Beszúrás.]
42 nem? <… Ha igen vagy> mit tettek az elfogottakkal, nyárival, sat. [a „mit tettek az elfogottakkal, nyári-

val, sat.” az áthúzott rész fölé írva.]
43 vagy <…> kiköltöznünk [a „z” beszúrva.]
44 valami <meg> új [az „új” az áthúzott szó fölé írva.]
45 rab <…> vagy
46 mint <máshol> bárhol
47 ka[.]dia [átírás.]
48 telepitene <.> a’
49 al[…]an [átírás.]
50 látszik. <… … magad> legjobb lesz eljönnöd [a „legjobb lesz eljönnöd” az áthúzott rész fölé írva.]
51 gözösön, <és> hozd
52 a fiukat is [Beszúrás.]
53 legjob[.]an [átírás.]
54 hazába; <és> ezen
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ott várom be. Viddin édes a’55 duna partján fekszik, és gőzösön csak egy rövid napi járás 
orsovától, az az a’ magyar határszéltől. Ha itt nem találnál már bennünket, ugy a’ Gözösön 
kellene tovább folytatni utatokat. talán valami uti56 társat is találnátok ut57 közben, a’ ki 
utba igazitana benneteket. 

minden ruhámat el kellene58 akkor nekem hoznod édes, mert nekem egy kék dolmánon 
és egy rosz katona köpenyegen kivül semmi ruhám nincs. aztán egynehány59 magyar köny-
vet, továbbá a’ Theater lexicon nevü könyveimet, valamennyi színdarabjaimat. Shakespeart, 
és azon hirlapokat mellyekben munkáim megjelentek; hanem ezek közül60 – hiányzik az 
1848ki életképek két legelsö száma; ezeket Szemere Pálnak adtam kölcsön, – kérd vissza 
édes, mert egy igen kedves dolgozatom van bennök, és ezeket61 is hozd el.

nagy szegénységben szenvedek édes zsuzsikám!62 csodálom hogy Isten még megtartot-
ta egészségemet, mert a honvédek igen halnak, részint Choler[á]ban63 részint64 a’ Honvágy 
miatt. négy lovam és szekerem volt; kettöt eladtam a’ kocsival. – most65 annak az árából 
élek,66 de már fele elment. még két lovam van, ezt tartogatom, mert itt semmi ára nincs, 
minthogy már a’ katonák tömérdek lovat eladtak; ugy67 hogy most egy paripáért 12 huszast 
igérnek a’ törökök. De ha rá szorulok el kell vesztegetnem utolsó értékemet is.

tömérdeket kellene még irnom, de arra nézve egy levélben nincs elég hely, ’s nem tudom 
hogy hol kezdjem és hol végezzem.

Épen e pillanatban kapott kossuth levelet konstantinápolyból Gróf andrási Gyulától, 
mellynek tartalma szerint a’ mi jövendőnk mind inkább elsötétedik. andrási azt írja, hogy 
a’ muszka czár követeli a’ lengyeleket vissza, különben háborut üzen a töröknek, ’s hogy re-
ánk is hasonló sors vár. mivel pedig a’ Szultán legjobb akarata mellett sem önálló, és akara-
tát kénytelen alárendelni az angol és orosz politikának: tehát egyetlen menekvési módnak 
látná, hogy mi a török vallásra leendö áttérésünket68 nyilatkoztatnók ki a’ Basának, – mert 
ezen esetben a’ katonaság melly itt van, török szolgálatba átvétetik és,69 saját rangja szerint 
fizettetik; a’ Civilisták pedig Constantinápolyba70 vitetnek, ott három hónapig mindennel 
elláttatnak,71 azután pedig passust kapnak, és oda mehetnek a’ hová kinek kinek tetszeni 
fog…

55 édes <m> a’
56 valami <társ> uti
57 találnátok <a’… még …> ut
58 benneteket. <Valami ruhafélét is kellene> minden ruhámat el kellene [a „minden ruhámat el kellene” az 

áthúzott rész fölé írva.]
59 aztán <val> egynehány
60 megjelentek; <de csak …> hanem ezek közül [a „hanem ezek közül” az áthúzott rész fölé írva.]
61 […] [átírás.]
62 zsuzsikám! [Beszúrás.]
63 [Szétfolyó tintafolt.]
64 reszint [Emendálva.]
65 most [Emendálva.]
66 élek. [az írásjel emendálva.]
67 eladtak; <.> ugy
68 attérésünket [Emendálva.]
69 és [Beszúrás.]
70 pedig <…> Constantinápolyba
71 ell[.]ttatnak [átírás.]
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rettenetes a’ helyzet édes mellybe hozva vagyunk. Vagy haza kell mennünk és nyakun-
kat hóhér72 bárd alá nyujtanunk; vagy pedig elhatározni még nem tudom. De családom és 
hazám iránti kötelességem érzete nekem azt sugalja, hogy ne rohanjak a’ bizonyos halál 
elébe, hanem keressem inkább a’ lehetőséget, hogy73 nektek édes, boldogitástokra, és74 má-
sok hasznára: fen75 tarthassam továbbra is életemet.

a’ török politica ugyan minden nap változik, és ez a’ sors mind eddig nincs is reánk ki-
mondva, csupán a’ lengyelekre, de minthogy a’ haza térhetéshez már most reményem csak-
ugyan nincsen, ugy reátok nézve sincs más választás édes, minthogy rögtön intézkedjetek 
hogy76 költözhessetek mindnyájan hozzám Constantinápolyba. Sietnetek kell édes, mert az 
ut igen hosszu még gőzösön is, és a’ tél már nem messze van.77 Hozzátok78 el az öreg ráczot 
is, ha jön ákossal: legjobb volna édes, ha egy közönséges hajót bérelnétek ki a’79 lejövetel 
végett, mert egy illyen hajóra mindent felrakhatnátok a’ legutolsó sepröig. És kimondhatat-
lan 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, és nem is lehet 
semmi áron szerezni. – Ha october elején egy illyen hajón (nem gözösön) elindulnátok, 
még novemberben oda érhetnétek80 Constantinápolyba. ne gondoljatok vele édes ha vagyo-
nunk felét fel fogja is az ut emészteni: bizzatok istenben és bennem, én mint eddig, ugy ez-
után is becsülettel el foglak benneteket tartani, ha napszámmal keresném is meg81 élelmete-
ket és ruházatotokat.82 És83 hiszen nincsenek-e nekünk jó gyermekeink, kik nem sokára 
képesek lesznek nem csak maguk fentartására, hanem még szülöik gyámolitására is!…

Ugye édes lelkem nöm és gyermekeim, nem fogtok engem egyedül84 elveszni hagyni 
iszonyú számüzetésemben? mert én nélkületek egy fél évig sem fogok élni, sőt ha tudnám 
hogy elhagytok engemet, ugy azonnal az osztrák vagy orosz hóhérok kezébe adnám nyomoru 
éltemet.85 Ugy-e86 sietni fogtok hozzám? mi együtt mindenhol boldogok leszünk, mennyire 
hazátlanok boldogok lehetnek, – egymás nélkül pedig a’ leg boldogabb hazában is boldog-
talanok vagyunk.

Szivszakadva várlak tehát benneteket mindenestől87 vagy leveleteket, mellyben arról biz-
tosíttok hogy mulhatlanul jöttök, vagy arról kapok töletek benne biztos tudósitást hogy 
közbocsánatot nyerve haza térhetek karjaitokba!

72 nyakunkat <a’> hóhér
73 lehetőséget, <.> hogy
74 boldogitástokra, <még> és
75 hasznára: <még állapotba> fen
76 intézkedjetek <ma> hogy
77 [.]an. [átírás.]
78 van. <De> Hozzátok
79 ki <az el> a’
80 erhetnétek [Emendálva.]
81 meg<.>
82 ruházattokat [Emendálva.]
83 ruházatotokat. <.> És
84 engem <.> egyedül
85 éltemet, [az írásjel emendálva.]
86 éltemet. <mert hiszen ha nincs kiért élnem>, Ugy-e [az áthúzott rész utáni vessző emendálva.]
87 mindenestől [Beszúrás.]
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Ezerszer csókollak mind nyájotokat88 anyámmal89 és zsigával együtt, ki eddig bizonyo-
san otthon van; és ráczczal együtt, a’ jóknak istene oltalmazzon és áldjon meg benneteket. 

azt halljuk itt, hogy Franczia országba semmi féle menekülttet semmi szin alatt nem 
bocsátnak be a’ francziák, tehát egyedül csak angliába lehetne menni Constantinápolyból, 
ha ott jobb kilátás nyilnék az élhetésre. Én a’ legutolsó szükség esetében török szolgálatba 
lépek örnagyi ranggal, Perczel táborkarában. – Én ekkor uri módon fogok élni édes 
enyimek.90

leveled alá ne írj nevet, édes, csak egy betűt. ákosomat otthon ne hagyd, hanem hozd 
el minden áron, még anyámat is ha jön. könyveimböl otthon ne hagyj egyetlen egyet sem.

G sk

mi91 történt a’ Színházzal? nehány nap elött az volt itt a’ hir, hogy leuchtenberg her-
czeget az orosz czár fiát kiáltották volna ki a’ magyarok királynak, ’s e felett az osztrákok és 
muszkák összevesztek volna.

37. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Vidin, 1849. október 8.

Bulgária, Viddin, October 8. 1849.
kedves zsuzsikám!

Csaknem lehetetlennek látszik előttem, hogy annyi leveleim közül csak egyetlen egy sem 
jutott volna kezedhez. De ha még sem kaptál volna meg egyet sem, – hirböl eddig bizonyo-
san tudni fogod, hogy itt nyomorgok, török országnak e dunaparti városában Viddinben. 
azonban ha92 felölem sem a’ hír sem egyes93 utasok kik innen magyarhonba mentek, nem 
szólottak volna, tudhatád vagy94 legalább következtethetéd itt létemet azon körülményböl, 
hogy ha az ország bensejében maradtam volna: eddig már vagy magam haza mentem, vagy 
hollétemről bizonyosan értesitettelek volna, ha másképen nem tehát fogadott ember által is. 
És én hiába várok töled már másfél hónap óta levelet. Elfeledtél-e, holtnak tartasz-e, vagy 
betegségben sinlödöl édes zsuzsikám? mert hogy leveled az uton el fogatott volna, az nem 
látszik elöttem valószinünek, azért, mert ide menekült szerencsétlen társaim közül többen 
kaptak már nejeiktöl és rokonaiktól levelet. most már az itteni Csász. kir. agenst kértem 
meg, hogy ezen levelemet expediálni sziveskedjék, könyörögvén egyszersmind, hogy, ha 
lehetséges, a’ válasznak ugyan ez utoni hozzám juthatását eszközölné, mit ö egész készség-

88 csókollak <szivemnek> mind nyájotokat
89 anyámmal [Beszúrás.]
90 azt halljuk itt, hogy Franczia országba semmi féle menekülttet semmi szin alatt nem bocsátnak be a’ 

francziák, tehát egyedül csak angliába lehetne menni Constantinápolyból, ha ott jobb kilátás nyilnék az élhetés-
re. Én a’ legutolsó szükség esetében török szolgálatba lépek örnagyi ranggal, Perczel táborkarában. – Én ekkor uri 
módon fogok élni édes enyimek. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszö-
vegben korrektúrajellel jelezve.]

91 sk <…> mi
92 Viddinben <De ha épen> azonban ha [az „azonban ha” az áthúzott rész fölé írva.]
93 egy[..] [átírás.]
94 tudhatád <a> vagy
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gel megigért, állitván, hogy ebben a’ határon nincs akadály. arra kérlek tehát édes lelkem 
nőm, hogy mihelyt levelemet kaptad rögtön válaszolj. – Válaszodat vidd el nyitva a’ Gözhajó 
hivatalhoz, vagy akár a’ posta hivatalhoz, hogy a’ kinek tetszik olvashassa, ’s hogy igy min-
den akadály nélkül jöhessen a’ levél. különben is nem95 kívánok én töled senkiröl és semmiröl 
tudósitást az országban, csupán és egyedül rólatok, az én édes enyimekröl. leveledet aztán 
a’ posta hivatalban lepecsételvén, tedd ismét egy más borítékba, melly96 a’ Viddinben levö 
gözhajózási és egyszersmind Consuli agentióhoz legyen czimezve német nyelven, igy 

„an der k. k. Consulat – agentie”
(Bulgarien).                    in Viddin.

És ha aztán még a’ posta vagy gözös expeditio szives lesz a levél hátára azt jegyezni, hogy ex 
officio, az az: hivatalból: akkor mához két hétre bizonyosan meg kaphatom leveledet.

Szenvedésimet, mellyeken elválásunk óta keresztül mentem édes, neked97 egy levél lap-
jaira leirnom nem lehet. Sokat irtam arról elöbbi leveleimben, miket vándor kézmüves 
legényektöl és másoktól küldöttem hozzád. most azokból elég lesz annyit ismétlenem rövi-
den hogy más fél hónap óta vagyunk itt Víddinben, három ezer magyar, és két ezer lengyel 
és olasz; és szenvedjük a’ nélkülözéseknek jövendö98 sorsunk bizonytalanságának, a’ honta-
lanságnak, családtalanságnak, inségnek,99 és rabságnak iszonyu kinait. mert mi itt fogva 
tartatunk, e várban. Sem elöre sem vissza100 nem bocsáttatunk. Ez előtt mintegy két vagy 
három héttel az a’ tudósitás jött ide konstantinápolyból, az itteni basához, hogy mindnyá-
jan101 ki fogunk adatni ausztriának, és ugyanekkor102 az a’ hír terjesztetett el, hogy a’ ki 
renegát lesz, az az által103 tér a’ török vallásra, az a’ kiadatást kikerülheti, mert a’ Szultán, 
saját török alattvalóját semmi esetre soha ki nem adja nem is adhatja. E’ hirre szinte kétszá-
zan, fő tisztek és magyar honvédek azonnal át tértek. Én sokáig tusakodtam magammal, 
hogy ha a’ kiadatás csakugyan valósuland, mit legyek teendö az utólsó perczben!104 És végre 
azt határoztam édes, hogy inkább fogoly és nyomoru koldus leszek hazámban mintsem Is-
tenemet megtagadjam, és hazámból magamat örökre kizárjam. Én tehát édes, határozottan 
fel tettem magamban, hogy haza megyek mihelyt bocsátanak, és jövö sorsomat a’ Császár 
kegyelmének vetendem alája. menj el azért édes azonnal a’ pesti fő törvényszék elnökéhez, 
jelentsd ki elötte ezen ohajtásomat, meg kérvén egyszersmind az iránt, méltoztassék veled 
némi megnyugtatásul tudatni, mi sorsot várhatok, és hogy valjon nem fog-e enyhítö105 kö-
rülményül részemre majd az itéletben beszámíttatni bíráim által, az, hogy én önkényt állí-
tom magamat ö fensége törvényszéke elé, holott ezt, bár iszonyú áldozattal, kikerülhettem 
volna? És aztán feleletét106 tudassd velem édes. Ez az itteni rabság mindig rettenetesebb lesz; 

95 is <én> nem
96 megy [átírás.]
97 ne[.]ed [átírás.]
98 nélkülözéseknek <a’> jövendö
99 családtalanságnak, inségnek, [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszö-

vegben korrektúrajellel jelezve.]
100 […] [átírás.]
101 hogy <…> mindnyájan
102 és <…> ugyanekkor
103 az <áttér> által
104 pe[.]czben [átírás.]
105 fog-e <az> enyhítö
106 felelétét [az ékezet áthúzva.]
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fökép azért hogy rólatok édes legkisebbet sem hallhatok. mi lett ákosbul és ráczból? hát 
zsiga hol és hogy van? neked és Etelkának árpádnak107 és anyámnak nincs-e bajotok? 
hogy vagy a’ szállással? mind ezekröl tudosits108 édes. Én itt már sulyos beteg voltam egy 
izben. az itteni csömörletes életmód volt az oka, most kissé jobban vagyok, de gyakran 
szenvedek109 gyomor görcsökben.110

mond111 meg a’ tövényszéki elnök elött édes, hogy az én vétkem abban áll, miszerint 
velem a’ kormány, mint nemzetőrségi tiszttel egyenesen parancsolt mikor Szegedre küldött 
biztosul, a’ végett, hogy az ottani hadi szállitmányokra felügyeljek. mond meg édes hogy én 
Szegedre még a’ mult évi Septemberben112 küldettem le, – a’ Császári manifestumról113 sem-
mit sem tudtam, de a’ császári seregek ellen soha sem is működtem, mert én csupán a’ rácz 
lázadás ellen müködö seregek114 szállitmányait kezeltem, – azon rácz lázadás ellen tehát, 
mellynek lecsendesitésére ö felsége is küldött kezdetben sereget. mond meg édes, hogy én, 
mihelyt a ’ császári seregek be jöttek az országba Vindischgrécz herczeg alatt, én biztosi 
hivatalomról azonnal lemondottam még115 a mult évi decemberben, és hogy a’ mint a’ körül-
mények engedték azonnal vissza tértem elöbbi békés pályámhoz a’ szinészethez, ’s mond 
meg, hogy én a’ politicával soha nem foglalkoztam116 életemben; ez egyetlen egyszer is a 
kénytelenség, az erkölcsi eröszak sodort belé. kimondhatlan nyugtalansággal várandom vá-
laszodat. Csak arra kérd leendö birámat, hogy ha csakugyan elitéltetném, és pedig fogságra: 
tehát adjon reményt, hogy fogságom helye Pest leend, hogy legalább családom közelében 
lehessek, és titeket117 ollykor láthatnom szabad legyen. Isten óltalma legyen veletek édes 
csókollak ezerszer G sk118

Utóirat.

Édes, az is könnyen meg lehet, hogy innen minket egyáltalában haza nem bocsátanak, ha 
akarnánk is menni, pedig illyenek mi kivált civilisták, az az nem katonák, sokan vagyunk. 
Eddig legalább senkit nem bocsátottak; csupán szökve mehetett el nehány huszár és hon-
véd, de ezek közül is nehányat visszahoztak. Ebben az esetben édes tégy lépéseket az iránt 
hogy uti levelet kaphass, és mind nyájan ide hozzám költözhessetek. Ekkor119 aztán mindent 
el kellene adnotok, kivévén a’ zongorát és az uj butort, mert ezeket minden esetre el120 kel-
lene hoznotok hajón, és a’ könyveimet. Ez esetben tisztességesen el fogunk élni, mert a’ tö-

107 Etelkának <vagy> árpádnak
108 ezekröl <egy vagy …… sietve> tudosits
109 szerít[….] [átírás.]
110 görcsök[…] [átírás.]
111 [..]nd [átírás.]
112 [.]eptemberben [átírás.]
113 manifeltumról [átírás.]
114 sereget [átírás.]
115 még [Beszúrás.]
116 foglalloztam [átírás.]
117 […] [átírás.]
118 hogy fogságom helye Pest leend, hogy legalább családom közelében lehessek, és titeket ollykor láthatnom 

szabad legyen. Isten óltalma legyen veletek édes csókollak ezerszer G sk [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír 
bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

119 ekkor [Emendálva.]
120 esetre <l> el
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rök állodalom holnaptól fogva folyvást121 mindenkinek tartás pénzt fizetend. Felettünk édes 
öt hatalmasság alkudozik, ugymint ausztria, orosz, angol, franczia és törökországok kor-
mányai. És ha azt határozzák hogy száműzessünk, akkor nekünk magyaroknak három122 
várost fognak lakásul kijelölni. rustsukot, Szilisztriát123 és Várnát.124 a’ lengyelek számára 
pedig Sumnát.125 a’ napokban ugyan, az a’ hír is kerengett itt, hogy a’ mi számunkra 
Cziprus126 Szigete lenne kijelölve lakásul. De a’127 késöbbi hirek erről halgatnak. ti édes 
meg fogjátok azt otthon tudni, tán hamarább mint mi, hogy haza bocsátanak-e bennünket 
innen128 vagy nem. Ha reményetek129 van ahhoz, hogy a’ császár amnestiát fog adni, ugy 
édes, a’ holminek eladásával ne siessetek, mert akkor bizonyosan haza is bocsátanak innen. 
De ha nincs remény, az amnestiához130 mit ti otthon legjobban tudhattok: ugy nyakra före 
csak siessetek, mig a dunán a’ hajók járhatnak, az az míg a’ hidegek be nem állanak. Én 
akkor vagy itt, vagy pedig rustsukban fogok várni reátok. – ’S hogy hol fogtok engem fel-
találhatni, azt az itteni agens meg fogja nektek mondani. jöjjetek minél többen, rácz,131 és 
anyám is. meg segit az isten! nekem akkor itt nyolcz arany lesz havonkint a’ tartás pénzem, 
az pedig itt sok pénz, mert nagy olcsóság van. Édes zsuzsikám, a’ fö dolgot majd elfeledtem. 
Egy kis Verslagot csináltass, és abba pakolj be nekem hat pár fehér ruhát, két pantalont,132 
egy jó frakkot vagy quäkkert, és ha lehet a’ mentémet, ’s a’ kis szőrdamaszt133 magyarkámat, 
mert én igen ágrul szakadt vagyok, semmi ruhám nincs más. a’134 mult esztendei életképek-
nek két elsö számát édes nekem akárhonnan megszerezd. komlósi ur majd megmondja hol 
lehet megkapni. Szemere135 Pálnak adtam költsön, és vissza nem adta. komlosiékat üd-
vözlöm. az egész szinházi személyzetet szinte. Emlékezzenek reám. a’ Verslagot add fel a’ 
gözösre, ’s136 a’ Viddini Gözhajó137 agentiához138 legyen czímezve, ne hozzám, ugy mint a’ 
levélbe irtam: 

„an der Consulat-Agentie”139

(in Bulgarien.140) zu Viddin

121 molyvást [átírás.]
122 magyaroknak <egy> három
123 Szilisztriát [az első „z” beszúrva.]
124 Varnát [Emendálva.]
125 pedig <egy szigetet> Sumnát
126 [.]ziprus [átírás.]
127 a’ [Beszúrás.]
128 innen [Beszúrás.]
129 reménye[..]k [átírás.]
130 az amnestiához [Beszúrás.]
131 többen, <me> rácz
132 két <na f> pantalont
133 [..]őrdamaszt [átírás.]
134 más. <az idei …> a’
135 megkapni. <Sz> Szemere
136 gözösre, <re> ’s
137 gözhajó [átírás.]
138 agen[.]iához [átírás.]
139 [a záró idézőjel emendálva.]
140 Bulgatien [átírás.]
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hanem a’ Verslagban belől egy másik csomagba legyen a holmi pakolva, és csak141 az legyen 
hozzám czimezve.142

legjobb143 volna édes ha144 egyszerre küldenél levelet, a’145 postán is és a’ gőzösön is a’ 
csomag belsejében. Csókollak EG146

38. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Vidin, 1849. október 16.

Török-bolgár ország, Viddin, October 16. 1849.

Édes lelkem zsuzsikám! leveleim egymást érik, mellyeket hozzád különbféle alkalmak 
által147 küldözök, és én hiába várok válaszodra. majd négy hónapi távollétünk óta nincs ut 
és mód, mellyet illy végböl meg nem kisértettem, de már hinnem kell, hogy vagy minden 
levelem elfogatott, vagy neked kell halálos betegnek lenned, vagy végre a’ válaszod veszett 
el utközben. Gyászos sorsunkat, boldogtalan számüzetésünk szenvedéseit több izben 
leirtam leveleimben. legujabb esemény nálunk az, hogy egy osztrák császári tábornok jelent 
itt meg Viddinben segéd tisztjével a’ végett, hogy kik a’ kivándorlottak közül önkényt haza 
menni, s magokat hadi törvényszéki vizsgálat alá állitani148 kivánnák, azoknak haza 
mehetésöket eszközölje. De a’ tábornok nem csak hogy közbocsánatot nem hozott, és nem 
csak hogy semmi biztositásra nézve149 nincs utasitása a’ haza menendökkeli kegyelmes bánás 
iránt, hanem még ollyasmit lehetett kivenni beszédéböl, hogy a’ kik nagyobb mértékben 
vannak be bonyolodva a’ forradalom büneibe150 azoknak a’ hazamenetelt nem tanácsolja. Igy 
állván a’ dolog édes, én nem voltam képes rá vetni a’ fejemet még most a’ hazamenetelre, és 
pedig annál kevésbbé, mert más utakon magyar országból tudtunkra esett, hogy Battyáni 
lajos és károlyi István agyon lövettek Damjanics és kis Ernö felakasztattak, és több tábor-
nokok ’s más polgári személyek151 vannak halálra itélve, – hogy tehát a’ kegyetlenkedések 
még meg nem szüntek.

És lássd még is kimondhatlan küzdelmembe került az itt maradás mert hiszen az isten-
nek semmiféle fogság nem152 lehet már kinosabb és nyomorubb mint az én életem. Hiszen153 

141 és <.> csak
142 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
143 czimezve. <Sőt> legjobb
144 édes <ha válaszod> ha
145 levelet, <p> a’
146 legjobb volna édes ha egyszerre küldenél levelet, a’ postán is és a’ gőzösön is a’ csomag belsejében. Csó-

kollak EG [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel 
jelezve.]

147 alkalmak <szerint> által
148 alá <…> állitani
149 nézve [Beszúrás.]
150 büneibe<n>
151 ’s más polgári személyek [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszöveg-

ben korrektúrajellel jelezve.]
152 fogság <a’ …> nem
153 életem. <.> [.]iszen [átírás.]
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az isten nem verhetett volna már154 meg halandót sulyosabban,155 mint a’ minö árvasággal 
megverte az én szegény fejemet, kinek a’ családi élet már annyira nélkülözhetlen szükségévé 
vált. De nem hiszem hogy ez állapotot sokáig kiállhassam.156 És ha tudnám, hogy még hó-
napokat kell töltenem nélkületek, ugy egy pillanatig sem tétováznám a’ császári törvényszék 
elött megjelenni; mert ha hátra levö napjaimat veletek nem élhetem le, és a’ ti javatokra nem 
fordithatom: akkor élni sem kivánok.

kérlek tehát a’ mindenható Istenre zsuzsikám hogy ha már magad nem kivánsz sorsom-
ban osztakozni: szánakozzál legalább rajtam és tudósits, vagy mások által tudosittass engem 
magatok felöl. Hiszen ha minden utakat és módokat meg akarnál kisérteni, hogy akár ma-
gad jöjj mindenestöl akár csak irj, lehetetlen hogy az ne sükerülhetne. Például ha mindnyá-
jan jönni akarnátok, – mi legjobb volna, – ugy nem kellene utlevél után hasztalanul fáradoz-
nod, mit soha nem kaphatnál, hanem felrakodván egy gözösre, ha lehet minden butorral,157 
indúlnátok le felé, és elöször csak158 Belgrádig, és onnan orsováig váltanátok jegyet. Ha már 
egyszer orsován vagytok, én nekem ezt tudtomra adjátok, a’ mi onnan igen könnyü lesz: 
majd találok én akkor módot hogy a’ határon át jöhessetek. Ha pedig csak irni akarsz, ugy 
ne egyenesen hozzám és Viddinbe legyen a’ levél utasitva, mert igy soha nem kapom: hanem 
keress egy kereskedöt Pesten, a’ kinek Belgrádban vagy orsován összeköttetése, vagy isme-
retsége van, és akkor kérd meg azt a’ kereskedöt, ha becsületes ember, hogy egy más159 levél-
ben, küldje160 el a’ te leveledet azon Belgrádi vagy orsovai ismerösének azon kérelemmel, 
hogy azt juttassa kezemhez a’ gözös, vagy valami jó alkalom által. 

Sokat gondolkoztam édes jövendönk felöl, és ugy találtam végtére is, hogy legjobb lesz 
mindenestöl ide hozzám költöznötök. mert161 lássd, akár mit beszéljenek, amnestiára szá-
molni, egy vagy két évnél elöbb, képtelenség.162 És mit csináltok163 ti két évig? miböl fogtok 
élni, ha csak mindenteket felemészteni nem akarjátok? és mit fogok én tehetni? Ha haza 
megyek, börtönbe záratom, és reátok nézve el leszek veszve. Valamint el vagyunk veszve 
egymásra nézve igy külön válva is. De lássd164 édes, ha eljöttök hozzám, itt tisztességesen, 
és gond nélkül el fogunk élhetni, mert itt mi a’ török kormánytól mindnyájan illendö tartás-
pénzt kapunk. már most vagy lesz amnestia, vagy nem lesz. Ha lesz, ugy azt itt is meg 
fogjuk tudni, és akkor, ha czélszerünek látjuk haza mehetünk; ha pedig nem lesz, ugy itt 
helyben levén jó előre gondoskodhatunk jövendönk felöl, a’ nélkül, hogy szükséges volna 
azért hitemet vagy nemzetiségemet megváltoztatnom. Engem165 örnagyi rangba levönek 
tekintenek, és most fizették ki Septemberi tartáspénzemet, az az, az élelmezés helyetti 
váltágdíjjt Száz huszast,166 vagy 33 ft 20 x pengöt. Havi167 fizetést csak azok kapnak, a’ kik 

154 mar [Emendálva.]
155 halandót <…> sulyosabban
156 kiallhassam [Emendálva.]
157 butortal [átírás.]
158 csak [Beszúrás.]
159 egy <külömb> más
160 levélben, <melly> küldje
161 me[.]t [átírás.]
162 keptelenség [Emendálva.]
163 [..]ináltok [átírás.]
164 lassd [Emendálva.]
165 megváltoztatnom. <… … hogy … legyen nem … megy a’… … …> Engem
166 Száz <f> huszast
167 pengöt. <Fizetés> Havi
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törökökké lettek. mert, mint már több leveleimben megirtam, midön az a’ hivatalos hir jött 
ide, hogy a’ menekvök ki fognak adatni az ausztriai császárnak, és hogy a’ haláltól vagy 
fogságtól mi reánk otthon vár, csak egy mód van menekülni, a’ török hitre térés, akkor sokan 
lettek törökökké.168 És egy őrnagynak van 300 váltó169 forint havi dijja, a’ tartás pénzen 
kivül. Egyébiránt az egész törökké létel csak annyiból áll, hogy az ember kinyilatkoztatja a’ 
basa elött, hogy törökké170 kiván lenni, és a’ Szultán oltalma alatt élni. Ekkor három török 
szót kell a’ basa után mondani, ’s meg van az egész. Semmi vallásbeli czeremonia nincs. a’ 
ki igy törökké lett, attól semmi nemü szolgálatot nem kivánnak, hanem illetö fizetését hol-
táig kapni fogja. Ha utazni kiván, kap utlevelet, és mehet a’ hova tetszik, csupán becsület 
szavát adja, hogy visza fog térni. De édes erre nekem szükségem nem lesz. Constantinápolyban 
igen sok színház van, ott pedig, a’ hol szinház van, én megélek. Vannak ott franczia és német 
szinházak. És rövid idön oda mehetendünk. Egész törökhonban igen nagy olcsóság van. Itt 
száz forint annyi, mint Pesten három száz.

ne késsél tehát édes zsuzsikám, hanem jöjjetek. mert én már annyira el vagyok kesered-
ve, hogy ha mától számitva három hét alatt itt nem láthatlak benneteket, ugy ti fogtok en-
gem Pesten meg látni, talán az uj épületben,171 és akkor jöjjön a’ mi jönni akar, nem bánom. 
Él-e még az én jó fiam ákos! Etelkám, nincs-e bajod? árpád172 jó vagy-e? Hát zsiga és 
anyám mint vannak? Üdvözöljétek a’ jó embereket, kik a’ szerencsétlenekre részvéttel173 em-
lékeznek.

Isten veletek G
                   mk

U. i. Édes! a’ tábornokkal ki ide jött csaknem az egész itt levö magyar katonaság vissza-
ment, de a’174 polgári állásuak közül alig egy kettö. Haza megy az én becsületes hű szolgám 
krajcsovics márton honvéd is ki számüzetésünk óta mellettem van. Ezen levelet ö viszi 
hozzád el, ha csak lehetséges lesz, ö majd elbeszéli neked mind azt, a’ mi velünk175 történt, 
’s mit egy levél lapjaira leirni nem lehet. Ha igaz, hogy még a’ komáromi vár tartja magát, 
és hogy a’ ráczok imitt amott lázonganak: ugy édes kábaság remélni hogy a’ császár amnestiát 
adjon a’ kivándorlottaknak, azért ismételve kérlek hogy jőjj késedelem nélkül. Ha a’ körül-
mények ollyanok, hogy mindenestöl nem jöhetsz, akkor vagy tedd butorainkat biztos helyre, 
és csak magatok jöjjetek, akár kocsi, akár Gözösön orsováig akár176 pedig add el a’ mi elad-
ható, és csupán könyveimet hozzátok el, de ezeket minden esetre, és okvetlenül elhozzátok. 
Én édes tisztességesen el foglak tartani benneteket, ne féljetek. Bizzatok eszemben és ben-
nem. a’ törökök igen nagy kegyelettel vannak azon menekvők iránt a’ kik családosok. Ha 

168 mert, mint már több leveleimben megirtam, midön az a’ hivatalos hir jött ide, hogy a’ menekvök ki fognak 
adatni az ausztriai császárnak, és hogy a’ haláltól vagy fogságtól mi reánk otthon vár, csak egy mód van mene-
külni, a’ török hitre térés, akkor sokan lettek törökökké. [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben 
korrektúrajellel jelezve.]

169 valtó [Emendálva.]
170 hogy <ö> törökké
171 epületben [Emendálva.]
172 Arpád [Emendálva.]
173 részvéttel [a „z” beszúrva.]
174 a’ [Beszúrás.]
175 mi <.> velünk
176 Akár [Emendálva.]
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pedig van kilátás és csak sugára177 a’ reménynek ahhoz, hogy például egy fél év mulva bekö-
vetkezik az amnestia mindnyájunkra: ugy édes ne adj el semmit, hanem mint mondám 
biztos helyre letéve a’ három gyermekkel jöjjetek,178 nem hozván egyebet mint ruhafélét, a 
becsesebb holmit, és egynehány magyar könyvet. mihelyt aztán itt meghalljuk az amnestia 
hírét, azonnal megyünk vissza a’ hazába, mert csak nem kivánok én édes hontalanul, idegen 
földön meghalni. Söt ha tudnám, hogy ha haza mennék179 mostanában, és a’ fogságot, 
mellyre itélnek, Pesten fognám eltőlthetni, és szabad lenne látnom benneteket: ugy kész 
lennék mindjárt is haza menni. Ugy intézkedjél180 tehát édes zsuzsikám, a’ mint legjobbnak 
látod az otthoni körülmények szerint csakhogy jöjj, és181 Etelkát el ne hagyd magadtul. 
mégegyszer182 tehát isten veletek mindnyájatokkal

G

[címzés:]
Egressy zsuzsánna
                asszonynak
Kerepesi ut No 7. Pesten

39. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Şumla, 1849. november 25.

Egressy Gábornénak, ott a’ hol találtatik.
Sumlán, török országban, November 25. 1849.

lelkem kedves nőm, egyetlen zsuzsikám! meg fog-e tégedet találni e levelem, melly nem is 
tudom már hányadik? Éltek-e még édes enyimek, életemnek egyetlen reménye, vágya, min-
dene?! Egy örökké valóság óta vagyok már távol töletek. meglátlak-e még a’ siron innen 
benneteket?! miért kivántál hon maradni édes zsuzsikám utóbbi elválásunk alkalmával? 
miért nem követtél engemet? Együtt nem leendettünk olly szerencsétlenek, olly végtelenül 
nyomorultak, mint igy külön válttan vagyunk. tegnap tért meg ide Peströl egy küldött 
ember, – kitöl én még Viddinböl küldék hozzád levelet. Ez azt mondja, hogy téged nem 
talált Pesten. más valakinek vólt küldöttje, nem az enyim, ’s meg lehet, hogy hazudik, – 
meglehet hogy utánad vagy nem mert, vagy restellett tudakozódni. De én mégis a’ legsöté-
tebb kétségek között hányatom, mióta ez az ember visszaérkezett. mert még iszonyubb 
hireket hozott onnan hazulról hozzánk, mint a’ minöket eddig hallottunk. mert azt mond-
ja, hogy a’ forradalomban részes férfiak nejeikkel is borzasztóan bánnak; nevezetesen hogy 
Perczelnét is befogták, és tizenhárom más fogoly nővel van egy kis szobába zárva, és kik 
mondhatlan embertelenséggel kinoztatnak. Sükerült-e neked e sorsot elkerülnöd, vagy ha-
sonló vészbe döntött talán vigyázatlanságod, hevességed, vagy kétségbeesésböli daczolásod? 
nem volt olly alkalom e fél év alatt, mellyet meg ne ragadtam volna, – mint vizbe haló a’ 

177 sugára<i>
178 gyermekkel <…> jöjjetek
179 haza <megyek és> mennék
180 intezkedjél [Emendálva.]
181 jöjj, <ha> és
182 mégegyszer [Emendálva.]
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füszálat, – hogy irhassak hozzád. mind hiába! mint ha végtelen tengerek választanának el 
töletek, honnan még a’ madár, ’s a’ szellö sem juthat el idáig, – senki, senki183 sem hoz nekem 
hírt felöletek!!! Viddinben már utolsó aranyaimon fogadtam meg egy embert ki Pestre ment; 
ez nem csak arra vállalkozott, hogy felkeresend benneteket, kézbesitendö levelemet, hanem 
hogy felpakol, és elhozand mindnyájatokat. Bóldogitó remények és nyugtalan hányatások 
között vártam a’ pillanatot,184 midön követemnek vagy válaszoddal, vagy veletek meg kell 
vala érkeznie; már csupán, 10, vagy 12 nap vala hátra, hogy a gözös megérkezzék.185 – ’S ime 
Constantinápolból rendelet jön, hogy a’ magyar és lengyel menekültteknek 5 nap mulva 
Sumlára kell menniök. képzelheted helyzetemet lelkem zsuzsikám! Elhurczoltatom 
Viddinböl, szerencsétlen társaimmal, azon186 pillanat elöl, midön az egyetlen biztos alka-
lom187 ha egyebet nem legalább bizonyos hirt hoz vala felöletek. mind azon ember házánál, 
mind a’ viddini basánál intézkedtem188 ugyan, hogy akár leveled, akár magatok, rögtön189 
utánam szállittassatok: de ma már 22ik napja, hogy Viddinböl elindittatánk, és sem ti nem 
jöttök, sem leveletek, sem hiretek. Ellenben érkezik azon ember, kit fentebb emliték, egy 
más valakinek követe, – ki azt mondja hogy az190 öltözöben tudakozván Szentpétery zsu-
zsika hol létét, ott neki az adatott191 válaszul, hogy: „többé nincs Pesten.”– – – és beszéli egy-
szersmind Perczelné sorsát. Irtózatos gondolat. Ha te is e sorsra192 jutottál volna! És gyerme-
keim! De193 a’ mindenható ezt nem engedheté. És ti vagy utban voltatok már ide hozzám 
akkor194 midön azon ember Pesten járt ki e rosz hírt hozá, vagy pedig a’ Sándor barátom 
házába, miskolczra, rácz Sándor agg színész házába,195 oda a’ torony alatti ösi hajlékba 
vonultatok az irtózatos vihar elől. 20 napi utazás után midön ide Sumlára megérkeztünk, azt 
hírlelték, hogy a’ Szultán bennünket tul a’ tengeren, kis ázsiának közepére, valami Kiuttahija 
nevü városba fog még e télen küldeni, ezt kivánván tőle196 austria. De e hir alaptalan – és ha 
való volna: el vagyunk határozva itteni menekvö magyarok inkább itt halni meg mindnyájan 
mint sem magunkat ama forró Sibériába örök fogságra hurczoltatni engedjük. Ezt megírtuk 
azonnal a’ fényes Portának is. minden leveleimben csak azt írom neked édes, hogy ne hagyj 
el engemet inségemben, hogy jőjj és keress fel engemet, földönfutót, családtalan árvát, gyer-
mekimmel együtt. Ez esengésemet ismétlem, végsö perczemig, örökké, – mert hiszen ne-
kem nincs más gondolatom ezen kivül, nincs más vágyam, nincs más érdekem az életben, 
mint197 hogy titeket lássalak ’s még egyszer és örökre, válhatlanul magamhoz csatolhassalak. 
És ha tudnám, hogy titeket többé szivemhez nem szorithatlak: ugy nem késném egy pilla-

183 se[.]ki [átírás.]
184 pillanato[.] [átírás.]
185 megérkezzék<,>.
186 társaimmal, <midön … …> azon
187 biztos <mód> alkalom [az „alkalom” az áthúzott szó fölé írva.]
188 basánál <rendre> intézkedtem
189 rögtön [Beszúrás.]
190 hogy <.> az
191 odatott [átírás.]
192 sors[.]a [átírás.]
193 gyermekeim! <… … …> De
194 akkor [Beszúrás.]
195 miskolczra, rácz Sándor agg színész házába, [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszú-

rás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve. a beszúrás későbbi időkből, Egressy ákostól származik.]
196 kivánván <.> tőle
197 min[.] [átírás.]
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natig sem véget vetni nyomoru életemnek, mellynek azon tul czélja nincs. Ugye eljösz édes, 
gyermekimmel együtt, ha mindjárt egész vagyonunkba kerülne is, és meg küzdesz e végett 
a’ lehetetlenséggel is. El élünk tisztességesen mert mi a’ világ minden részében pártfogásra 
és segélyre találunk. a’ török udvar nagylelküleg gondoskodik minden szükségeinkröl. az 
angol várva vár bennünket, hogy velünk rokonszenvét éreztesse. amerikában millió dollá-
rok várnak reánk, és a’ nép becsülése. ne késsél édes lelkem zsuzsikám, üljetek gözösre, ha 
még jár,198 minden utilevél nélkül. menjetek199 egyenesen Zimonyba. onnan üzenj át édes, 
vagy írj az általellenben fekvö Belgrádba, a’ Szárdiniai Királyi Consul hivatalánál levő200 
egyik segédhez, Dumont Gusztáv urhoz tudositván őt megérkezésed felöl. leveledet201 egy 
fogadott ember csónakon át viszi a’ Dunán és kézbesítendi. akkor Dumont Gusztáv ur a’ 
többit elvégzi, az az útlevelet eszközöl számodra a’ török202 basától, melly203 Constan ti-
nápolba204 szóljon. És ezen útlevéllel engem fel fogtok itt Sumlán találni mulhatlanul, min-
den bizonnyal. – mindent végkép adjatok el édes, mert mi205 a hazába többé vissza nem 
térhetünk. amnestiával hiába kecsegtetjük magunkat. ausztria nem fog azt adni soha, 
soha. mi lett ákosomból? alig merek reá gondolni, mert sejtelmem sorsa iránt iszonyatos. 
jöjjön zsiga és anyám is; rácz is; én életemmel kezeskedem tisztességes fentartatásuk, és 
gond nélküli sorsuk felöl, hóltukiglan. Ha beteg volnál édes, úgy írj, vagy írass nekem rög-
tön. leveledet egy másik boritékba téve, czimezd kivülröl Dumont Gusztáv urnak, a’ 
Szardiniai Consulatushoz, – de németül vagy francziául; és utasitsd Belgrádba. Csupán csak 
ezen az uton juthat el hozzám leveled. magyarországról nem tudunk semmit, csupán hogy 
a’ föbb emberek kivégeztettek. Itt várok édes reátok, Sumlán; mig töled206 itt levelet nem 
kapok, addig innen nem távozom. azonban207 ha még tavaszig is hiában kellene várnom: 
ugy tavasszal el fogom hagyni törökországot, melly nélkületek nekem már is pokollá vált, és 
londonba megyek. onnan bizonyosabban el jutand levelem208 hozzátok, ’s oda talán köny-
nyebben eljuttathat az isten hozzám benneteket. a’ mindenhatóra kérlek benneteket, 
akármellyitek kezébe jut levelem, tudassatok magatokról, családomról. ne hagyjatok e 
rémitö bizonytalanságban kétségbe esnem, – és209 elvesznem. Bármelly sors türhetö lesz 
nekem ha tudok felöletek; bármelly világrész, bármi számüzetés210 menyország leend vele-
tek, bármi jóllét pokol nélkületek. a’ Dunán egész Ruscsukig mehettek, – onnan Sumla csak 
18 orányira van. De ovakodjatok a’ Dunán rustsukon tul menni, vagy az oláh földre lépni a’ 
Duna balpartján, mert ott muszka kézbe estek. ne higyjetek a’ Viddini és rustsuki osztrák 
agenseknek. mert épen most csaltak meg egy szegény nőt, Viddinben, – ki ide jegyeséhez 
akart jönni magyarhonból – azon hazugsággal,211 hogy mi magyarok innen Sumláról már 

198 lehet [átírás.]
199 menjetek [Emendálva.]
200 levő [Beszúrás.]
201 leveledet [Emendálva.]
202 torök [Emendálva.]
203 basától, <mellyel> melly
204 lonstantinápolba [átírás.]
205 [.]i [átírás.]
206 mig <leveledet> töled
207 aoonban [átírás.]
208 jutand <…> levelem
209 esnem, <.> – és
210 szamüzetés [Emendálva.]
211 azon <.> hazugsággal
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mind rabságra hurczoltatánk ázsiába. És a’ szegény nő Stambulba ment kétségbe esve 
hogy212 ott tudhassa meg jegyese hollétét. azt hallom hogy e növel más két Pesti nö is érke-
zett meg ugyan akkor Viddinbe. óh ha ezek te, és Etelkám lettetek volna! ne rettenjetek 
vissza az ut hosszaságától édes nöm. megenyhitendi az utnak szenvedéseit azon tudat hogy 
minden nap közelebb lesztek hozzám, ’s én ti hozzátok. Sumla, hol most vagyunk, kies 
fekvésü török város, közel a’ fekete tengerhez, a’ Balkán nevü hegyek között. a’ török szoká-
sok és az itteni nép életmódja eleinte igen idegenitő213 és leverö hatással voltak reánk, de már 
meglehetösen hozzá szoktunk, és ki békülénk vele, mert különben a’ törökök igen becsületes 
emberek, minket igen szeretnek. De214 a’ bolgár még a’ rácznál is roszabb. Itt kevés bolgár 
van. Szállásom ingyen van; örnagyi ellátást kapok a’ török kormánytól; a’ nök, kik férjeik-
kel215 itt közöttünk vagynak, szintén külön fizetést húznak. És ez igy lesz, akármelly or-
szágba megyünk mint magyar menekvök. még most is folyvást érkeznek hozzánk Honvéd 
tisztek onnan hazulról. mindenki kap választ leveleire otthonról, kedveseitöl, egyedül az216 
én számomra217 nem218 érkezik vigasztalás219 a távol hazából. tudom hogy sok küzdelmet 
kell kiállanod édes zsuzsikám mert a’ hozzám jövetelröl lebeszélni igyekezendenek220 téged 
mig lelkednek szent ösztöne azt sugalja hogy jöjj!! – kövessd e szent ösztönt édes nöm, mert 
csak ugy fog téged a’ jóknak Istene megáldani érettetek éltem, érettetek ’s a becsületért221 
őszülék meg ideje korán. ne feledjétek el a’ szegény hontalan, apát!222 G

                 mk

Csókollak mindnyájatokat.

legujabb hír szerint mi magyar menekülttek Brussa nevü török városba fogunk szállít-
tatni; ez van a’ fekete tenger partján. De223 hogy mikor, azt még nem tudjuk. ott224 fognánk 
tartózkodni bizonyos ideig. a’ télen itt maradunk.225

212 esve <hol talán a’ …> hogy
213 idegenitő<…>
214 de [Emendálva.]
215 kik <velünk> férjeikkel
216 az [Beszúrás.] 
217 […] [átírás.]
218 számomra <… …> nem
219 vigasztalás<,>
220 igyekezendenek<,>
221 érettetek <küzdék meg a’> ’s a becsületért [a „’s a becsületért” az áthúzott rész fölé írva.]
222 hontalan, <boldogtalan> apát!
223 de [Emendálva.]
224 ott [Emendálva.]
225 legujabb hír szerint mi magyar menekülttek Brussa nevü török városba fogunk szállíttatni; ez van a’ fekete 

tenger partján. De hogy mikor, azt még nem tudjuk. ott fognánk tartózkodni bizonyos ideig. a’ télen itt mara-
dunk. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
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40. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Şumla, 1849. december 2.

Törökországi bulgária, Sumla, decemb 2. 1849.

Édes nöm, egyetlen zsuzsikám!

Hat hónapon által, mióta a’ hontalanság, ’s226 árva családtalanságnak olly végtelenül bol-
dogtalan napjait élem, még egy betü választ sem vettem töled, sem a’ hirnek 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, min-
den alkalmat felhasználtam. – könnyen megfogható ugyan elöttem, hogy magyarország 
elbukása után, válaszod, – ha kaptad is leveleimet, – hozzám az utat meg nem találhatta, 
legkevesbbé pedig postán, és ha válaszodat épen nevemre czímezve227 találtad volna utnak 
inditani. azonban e’ rémitö bizonytalanság, mellynek pokoli kinai már228 egy öröklét óta 
gyötrenek, ha még sokáig fog tartani, véget vetend nyomoru életemnek.

most azon borzasztó hirek után, mik az otthoni ki végeztetések felöl ide hozzánk, töre-
dékesen, vagy talán elferdítve eljutnak, már azon gyanu is lelkemre nehezedék, valjon nem 
estél-e te is, lelkem zsuzsikám áldozatul, ausztria boszuálló politikájának, melly boszuló 
eljárást, mint mondják, azon nökkel is éreztetné ausztria, kiknek férjeik külföldre menekül-
tek, mint ollyanok kik a’ forradalomban részesek229 voltak.

akárminö sorsot mért volna tehát230 szegény fejünkre az örökké való, kinek csodás utait, 
kezének müködését emberi elme sem felfogni sem megitélni nem képes, ’s mellyen változ-
tatni hatalmunkban nem áll: tudassátok azt231 velem onnan a’ magyar hazábol lelkem kedves 
nöm, vagy ti emberek, bár kik legyetek, kik e sorokat olvasni fogjátok. akármelly szörnyü 
legyen a’ való, – legyetek könyörülettel, tudassátok velem.

Ha még valamellyik szegletében a’232 volt magyarországnak életben233 volnátok lelkem 
nőm és családom: igyekezzetek hozzám eljutni. De ha e234 levelem otthon találna bennete-
ket, ugy várjátok meg a’ tavaszt, és várjátok meg egyszers mind azon idöt, melly már igen 
közel van, midön a’ törökországba menekült magyarok sorsa valami megállapodást nyerend. 
mert jövendönkre nézve, az europai hatalmak között még mind eddig véghatározat és235 
megállapodás nincs. Viddinböl ide Sumlára hoztak bennünket, innen pedig még a’ télen 
Filippopolisba akarnak szállitani, – de csak harminczat közülünk, a’ többit pedig Stambulba 
vinni, és utlevelekkel ellátva szét ereszteni. mint mondják én is azon harmincz között vol-

226 ’s [Beszúrás.]
227 czímesve [átírás.]
228 kinai <kozött> már
229 [.]észesek [átírás.]
230 te[..]t [átírás.]
231 azt [Beszúrás.]
232 ré [átírás.]
233 magyarországnak <még> életben
234 ha <még> e
235 véghatározat <és> és
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nék kik Filippopolisba vitetnének, mellynek236 vidékéröl bizonyos ideig237 eltávoznunk238 
meg nem engedtetnék. 

a törökhonba menekölt magyarok száma, kik itt egy tömegben vannak 500-ra megy. 
közülünk a katonai tudománnyal bírók egy része már török szolgálatba lépett, hol igen 
gazdagon fizettetnek, a’ nélkül azonban hogy a’ török vallást felvenni kénytelenek volnának. 

anglia és amerika hivnak bennünket magukhoz, ajánlva részvétöket és pártfogásokat. 
mehetünk-e azonban akár egyikhez akár másikhoz, és239 mikor? arról nem tudunk semmi 
bizonyost. 

az a’ hire volt a’ napokban, hogy te Viddinbe meg érkeztél volna, utánam jövendö, más 
két nővel, kiknek férjeik itt vannak; de mint mondák, föltartóztatott volna benneteket vala-
mi osztrák ügyvivö. kevés reményem volt ugyan a’ hír valosulása iránt azonban még is in-
tézkedtem, hogy ha csakugyan te lettél volna azon nök egyike, tehát hozzám240 juthatásod 
ne csak ne gátoltassék, hanem a’ török basák és elöljárók által elösegittessék, minthogy e 
tekintetben a’ basáknak világos és erös parancsaik vannak a’ Szultántol. azért ha tavasszal 
török országon kellene keresztül jönnöd, és engem itt fel keresned, – bizvást fordulj241 segé-
lyért a’ török hatoságokhoz: ök szives készséggel ellátnak mind ennél igen mérsékelt díjért, 
söt ingyen is. 

azonban mint emlitém, a körülmények tavaszig sokat változhatnak, és én a’ magam 
sorsa felöl el nem mulasztlak242 tudósitani téged édes, hogy lépéseidet a’ szerint intézzed. De 
a’ fö dolog csak az, hogy én tudjak felöletek. Irj azért rögtön, és czimezd leveledet, – egy 
második boritékba takarva német nyelven:

    Dumont Gusztáv urnak
        a’ Sardiniai királyi Consulatusnál
      Belgrádban
Ez a’ jó ur intézkedni fog, hogy leveled engem minden bizonnyal megtaláljon.
ne hagyj engem ez iszonyu kétségek között elvesznem, kétségbe243 esnem vagy megté-

bolyodnom lelkem kedves nöm! irj, tudass magatokról, Etelemröl ákosomról, árpádról,244 
anyámról zsigáról, szóval mindnyájotokról kiket ezerszer csókollak E Gábor

             mk

[címzés:]
Egressy Gábornénak
(más boritékba teendö)

236 vitetnének, <…> mellynek
237 ideig<,>
238 eltávocnunk [átírás.]
239 másikhoz, <még> és
240 tehát <el> hozzám
241 fordul[.] [átírás.]
242 mulaszt[.]ak [átírás.]
243 elvesznem, <és> kétségbe
244 Arpádról [Emendálva.]
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41. EGrESSy ákoS – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[ancona, 1849. december eleje]

[Elveszett.]

42. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1849. december 12.

Pest December 12kén

1849
kedves Édes Fiam!

leveled vételére nem mondhatom ki örömem milj nagy volt és245 milj meg nyugtatólag ha-
tott reám mert már azt gondoltam hogy egészen meg feledkesztél Szegény Szenvedö anyád-
ról édes fiam én neked sorsomról csak anyit írhatok hogy Szomoru és tele örökös nyugtalan-
sággal és bóldog csak azon perczekbe vagyok mikor róllad246 és rólla hallok és tudok valamit 
G – írt már nekem és téged kérdezet hol vagy és hogy én tehát tudom hogy él de felölünk247 
ö248 legkisebbet249 sem mert nem lehet benne módot találnom én250 már postán küldötem 
neki levelet de nem hiszem hogy meg kapta vólna külömben tudatta vólna velem postán 
pedig az ö levelét én251 megkaptam meljbe meglehetös állapotát tudadja velem édes fiam 
leveledböl252 azt is tudom hogy egy hozzád illö barátod253 van kinek nagyon örülök254 kérlek 
is édes fiam hogy csak jól válaszd meg255 kivel barátkozol mert most vagy azon idöben hogy 
amint most viseled magad atól256 fog egész életed szerencséje fügni most ott vagy édes fiam 
hová sok ember nem képes el jutni hogy sok tapasztalásokkal térhessen meg tehát édes fiam 
minden alkalmat fel kel használnod a magad mivelésére mibe én nem is kétkedem257 hogy 
elmulasztanád vágyádnak igygyikét el érted258 a szép olaszhont láthatni benne magadnak 
sok szép tapasztalást szerezhetni most ugyan ne nézük hogy hogy jutottál259 hozzá aba260 
van egy kis megnyugtatásom hogy te nem fogsz békételenkedni ha nem mindent261 örömmel 

245 es [Emendálva.]
246 [.]óllad [átírás.]
247 de <.> felölünk
248 […] [átírás.]
249 felölünk <…> legkisebbet
250 találnom <…> én
251 [..] [átírás.]
252 levelelböl [átírás.]
253 barátód [az ékezet áthúzva.]
254 kinek nagyon örülök [Beszúrás.]
255 jól <… …> válasz[.] meg [átírás. a „válaszd meg” az áthúzott rész alá írva.]
256 magad <…> atól
257 kékkedem [átírás.]
258 értet [Emendálva.]
259 judottál [átírás.]
260 [.]ba [átírás.]
261 mindet [Emendálva.]
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tenni egy job létért egy bóldogab jövöért édes jó fiam262 hanem hogy semmit nem mulaszta-
ni263 el minek késöb hasznát veheted264 édes fiam nekem az265 a gondolat hogy ott vagy266 
hova vágytál némileg meg nyugtat és igen sokat ígérek magamnak ott létedért örültem267 
hogy tisztjeid is szívesek irántad ezt ugyan meg valva vártam is mert írt ide leibachból egy 
komáromi nevü ki igen dicsekedet hogy az ö tisztje igen jó hozzá és hogy még csak 
szolgálatott sem tétetet vélle söt azt is meghagyta neki hogy naponként meglátogassa a tisz-
tet és hová csak akar menni hogy láthasson és tapasztalhasson meg engedi neki azért édes 
fiam ha valamit kívánsz te is tudni látni hiszem hogy engedékenyeb lesz ha látja hogy nem 
valami közönséges ember az268 aki kér és269 hogy azért akar látni hogy tanuljon. kérlek270 
édes fiam hogy ugy ércsd szavaimat miként az az én legtisztáb szívbéli óhajtásom és csak a271 
javad[…] […]272 édes f[iam]273 Gáborról274 is írok ö török országba van Sumlába én innét még 
nem kaptam tölle levelet mikor írt még akor Viddinbe vólt azt pedig az ujságból tudom hogy 
ott van mert mind meg vannak275 nevezve276 kik ott vannak név szerint277

Édes fiam itt küldök 2 pengö forintott máskor többet küldök de most nincs278 több tudod279 
ha vólna többet adnék csókollak Szeretö anyád E. zsuzsánna280

262 jutottál hozzá aba van egy kis megnyugtatásom hogy te nem fogsz békételenkedni ha nem mindent öröm-
mel tenni job létért egy bóldogab jövöért édes jó fiam [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt be-
szúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

263 mulasz[…] [átírás.]
264 ve[.]etéd [átírás; az ékezet áthúzva.]
265 [.]z [átírás.]
266 vag[.] [átírás.]
267 [..]ültem [átírás.]
268 az<t>
269 kér <…> és
270 ké[.]lek [átírás.]
271 [.] [átírás.]
272 [Szakadt levélpapír.]
273 [Szakadt levélpapír.]
274 Gábor<… apád>ról
275 v[.]nnak [átírás.]
276 neve[.]ve [átírás.]
277 mind meg vannak nevezve kik ott vannak név szerint ott [a szóismétlés emendálva.]
278 nics [Emendálva.]
279 tudo[.] [átírás.]
280 Édes fiam itt küldök 2 pengö forintott máskor többet küldök de most nincs több tudod ha vólna többet 

adnék csókollak Szeretö anyád E. zsuzsánna [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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1850

43. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Şumla, 1850. február 3.

Törökország. Sumla. február 3. 1850.

kedves nőm, édes családom! Ha számtalan leveleim közül egyet sem engedett volna hozzá-
tok jutni balsorsom: ha még eddig mit se tudnátok felőlem, nyomorú életem, rabságom, 
kétségbeejtő árvaságom felől: ime most értesülni fogtok; ’s van okom reményleni, hogy ez 
uton választ is veendek töletek, melly véget vetend valahára1 a kétségek pokoli kinainak, 
mellyek hét iszonyu honap óta égetik immár lelkemet. mert hiszen hét hónapja már hogy 
elváltam töletek mióta nem tudok felöletek. Irjatok nekem sokat, igen sokat. Egy szó, egy 
üzenet hangja, egyetlen parányi jel töletek, melly tudtomra adandja, hogy még éltek: gyó-
gyító menyei balzsam lesz lelkemre, melly már az őrület határszélein bolyong. De óvakod-
jatok, édes nöm, egyébröl irni nekem; mint csupán magatokról, gyermekimröl, Sándorfiról2*) 
öreg barátomról, anyámról, zsigáról, ’s mindnyájatok körülményeiröl. lelkem zsuzsi-
kám, – ha élsz, ha halálos beteg nem vagy, – irj, és felelj nekem, minden szavaira, minden 
betüire levelemnek. te egyedül vagy az életben, ki értesz engemet, ki tudod gondolatimat, 
mielött azokat kimondtam volna; ki érzed mindazt3 a’ mit én érzek, te hü társa reményeim-
nek, kevés örömimnek; és óh annyi sok szenvedésimnek! ne írj nekem semmi másról 
kivületek; engem többé nem érdekel az életben senki, és semmi más, mint ti, édes enyimek, 
forrón szeretett édes családom!

mi történt veletek hét hónap óta? Él-e ákos, és hol van? Etelemnek nem történt-e baja? 
nagy-e már, szófogadó, engedelmes leány-e? Szereti-e édes jó anyját, és szegény koldus 
apját, kit a’ végtelen nyomor már anyira megvénitett? árpád szeret-e tanulni? ö már eddig 
nagy fiu, tehát okos is, és bizonyosan4 háládatos, engedelmes, jó szivü gyermek, ki töreked-
ni fog tanulni valami hasznos tudományt, hogy majd gyámoltalanokká lett szüléit végnap-
jaikban segithesse, gyámolithassa, mert az isten csak azon gyermeket áldja meg, ki ból-
dogtalan szülöit5 szereti. Élnek-e zsiga és anyám? és miként, minö körülmények között? és 
az én hü barátom, a’ hü Salamon, Sándor,6 kit az isteni végzet anyi kötelékekkel füzött a’ mi 
családunk sorsához csodálatosképen. Van-e miböl élnetek lelkem zsuzsikám? Csekély hol-
mitok nincs-e eddig felemésztve, vagy…? Hiszen minden a’ tiétek volt… én mindenemet 

1 valahára<,>
2 *) alias: Rácz Sándor, agg szinész, ki a nevét 1848-ban „Sándorfi”-ra változtatta. [a főszövegre merőlegesen, 

a levélpapír bal szélére Egressy ákos által a későbbiekben írt megjegyzés.]
3 [.]indazt [átírás.]
4 [.]izonyosan [átírás.]
5 bóldogtalan <m> szülöit
6 Sándor<?>
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magammal hozám…És még is… óh, én olly szegény vagyok!… mert ti nem vagytok ve-
lem!… milly gazdag, milly elégült volnék, ha napszámosként dolgozhatnám érettetek!…

Hét hónapon által mi történt velem, azt, édes egy levél lapjaira neked le irnom nem lehet, 
ha bensö életemet kellene kitárnom előtted. különben külsö állapotom kevés, de vajmi nagy 
változásokon ment keresztül ez idö alatt! 1849-ik évi augustus 23-dikán hagytam el a’ hon 
határait. Hiszen ti nagy részben tudni fogjátok7 a’ hírlapokból is, mik történtek azon ma-
gyarokkal kik ide törökhonba menekültek. azt igérték itt, hogy velünk mint a’ Szultán 
kedves vendégeivel fognak bánni, de mi már az elsö hetekben keserüen tapasztalók, hogy a’ 
szép szavakat és igéreteket milly durván hazudtolja meg a’ tett, a velünk való bánásban. 
Halljuk, hogy a’ külföldi lapok, a’ semmire valók, milly tündérinek festik helyzetünket, – 
elbeszélvén8 menyire9 elhalmoztatunk a’ Szultán kegyeivel, dus ajándokokkal, stb. minö 
gúny! rabság a’ mi sorsunk lelkem zsuzsikám! a’ rabságnak egyik legborzasztóbb neme!… 
Hálás elismerést érdemel ugyan e’ magas Szultánnak irányunkban nyilvánitott nemes 
lelküsége, ki valódi vallásos érzelemmel vön oltalmába bennünket: de mit használ, ha jó 
szándoka, nagy részben megtörik, meghiusul azon török tisztviselök alávaló, hütlen, durva, 
kegyetlen eljárásán,10 kik bennünket környeznek, kikre örizetünk és11 ellátásunk12 bízva 
van!… mit ér a’ török köznépnek szives részvéte, melly13 a’ szerencsétlen iránt könyörületet 
mutat ha a’ bolgárok és örmények, kik nagyobb részét teszik az itteni lakosságnak, és kiknek 
nyomorú fa házaikba vagyunk szállásolva, halálos ellenségeink, kik14 irántunk engesztelhetlen 
gyülöletet táplálnak! kik olly drága pénzen fizettetik velünk silány élelmi szereiket, ’s15 
nyomoru börtön lakainkat, hol az esöben ázunk, hidegben csaknem megdermedünk; ’s16 kik 
bennünket utolsó filléreinkböl is kifosztanak!

Viddini vár fogságunkból november 3-dikán indittatánk meg ide Sumlára; melly város 
a’ Balkán nevü roppant hegyek között egy kies völgyben fekszik. E hegyek a’ régi görögök 
korában Hemos hegyeknek neveztettek. Itt, e classicus tájakon csatázott Belizár egykor!… 
Itt éltek a’ hősök kik a’17 lámpa fénynél általam is személyesittetének! Csodálatos utai az 
örök titku végzetnek! hová hozátok engemet! Boldog csendes pályája a’ hajdani lámpafény-
nek, feltalálandom-e még egyszer éltem alkonyán, rózsás ösvényedet, mellyet az ég jelölt ki 
számomra, mellyet elhagynom soha nem kell vala!?…

mondhatlanul sok a’ szenvedésünk e nép között melly még a’ természeti vadságnak szá-
nalomra méltó állapotában éli állati életét mint élte századok előtt. nyelvöket is csak gyé-
ren18 értvén: alig mondhatni hogy emberi társaságban élünk. Végtelen volt nekünk e fél 
esztendö, mert megszámláltuk annak óráit, napjait és éjszakáit. most azonban nagy19 válto-

7 fogjátók [az ékezet áthúzva.]
8 elbeszelvén [Emendálva.]
9 elbeszélvén <melly> menyire
10 eljarásán [Emendálva.]
11 örizetünk <l> és
12 ellátásu[.]k [átírás.]
13 részvéte, <… melly … a’ könyorület érzelmi> melly
14 ellenségeink, <és> kik [a „kik” beszúrva.]
15 élelmi szereiket <…> ’s [az „’s” az áthúzott szó fölé írva.]
16 ’s [Beszúrás.]
17 kik <.> a’
18 csak <alig> gyéren [a „gyéren” az áthúzott szó fölé írva.]
19 azonban <…> nagy
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zások küszöbén állunk. jövő sorsunk, ’s20 elhelyezésünk iránt a’ hatalmak között már meg-
állapodás van, s határozat. tizen ketten közülünk elvitetnek ázsiának egy kiutachia nevü 
városába, hol bizonyos évekig maradandanak. Ezek a’ fönökök lesznek. a’ renegátok egy 
másik városába tétetnek át ázsiának: aleppóba. mint mondják, a’ lengyel fönökök máltá-
ba21 mennek. mi többiek franczhonba, marseille-be vitetünk a’ tengeren; ott negyven pengö 
forintot kapunk fejenként, és szabadon bocsáttatunk. kik azonban közülünk török honba 
kivánnának maradni, itt maradhatnak, de szolgálatot kellend vállalniok, hitök változtatása 
nélkül, ’s a’ szolgálat után rangjok szerinti fizetést22 huzandanak a’ török állodalomtól. te 
tudod lelkem nöm, hogy én sem mesterséget sem semmi tudományt nem bírok olly neműt, 
mellynek a’ törökök hasznát vehetnék; de ha birnék is, vagy ha meg tudnék is szerezni bizo-
nyos idö alatt valami képességet, nagy eröködéssel, például a’ katonait vagy bármi mást, még 
is irtózom a gondolattól, hogy e nép között kelljen23 maradnom ha24 csak egypár évig is. jaj 
azon keresztyén hitünek, vagy mint a’ török nevezi gyaurnak, ki arra van kárhoztatva, hogy 
török tisztviselökkel éljen hivatalos összeköttetésben! Itt a’ tisztviselö megbotozhatja a’ ki-
sebb tisztviselöt mikor neki tetszik, és büntetlenül. Ezek csalják Szultányokat és lopják, 
zsarolják a’ népet, de25 leginkább keresztény alatt valóikat. Szóval ravaszok, kétszinüek, iri-
gyek, féltékenyek, haszonlesők, durvák, embertelenek, – igen kevés kivétellel. mi marad 
tehát egyébb hátra, édes, mint követni végzetemet, és marseille-be menni. onnan Párisba 
törekedni, honnan téged legott tudósithassalak. mi teendö leszek ott: a’ jó isten tudja. a’ 
körülmények fogják ott az én utamat kijelölni, mit kelljen követnem; – minök lesznek ezen 
körülmények, nem tudhatom, ’s ennél fogva bizonyos tervet26 arra nézve készitnem elöre 
nem lehet. Ha szinészi pályámat akarom folytatni franczhonban: ugy elöbb a’ nyelvet kelle-
ne tökéletesen sajátommá tennem, mi az én koromban már vagy lehetetlen vagy legalább is 
egy évbe kerülne: ’s miböl élünk egy évig Párisban, családostol. De ne csüggedj édes, mert 
ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem birnék eröket lelkemben és karjaimban, hogy 
titeket tisztességesen eltarthassalak, a’ földnek bár melly részében hol emberek laknak, 
csakhogy a’ szinpályárol, mellyhez egyedül birnék kellö készülettel, aligha lemondani nem 
kényszerülendek, legalább bizonyos idöre, az az legalább az27 annyira ohajtott amnestia 
megérkeztéig, mellynek örökre elmaradnia lehetetlen, és melly lehetövé teendi visszatéré-
sünket az édes haza földére. És ezen életben járó ügy felett, édes lelkem nöm, a’ te vélemé-
nyedre, a’ te tapintatodra és sejtelmedre van szükségem28 melly neked gyakran olly biztosan 
sugallja meg, mit kelljen tenni, mit választani. Felelj nekem e nagy kérdésre, nyiltan, 
öszintén, határozottan, hogy a’ körülményekhez képest mit tartasz leg tanácsosabbnak,29 
mit követendönek. Én a’ te kivánatodnak ohajtásodnak30 rendelem alá a’ magamét e tekin-
tetben, tökéletesen. Érts meg jól engemet. Ha majd lenne mód benne, hogy amerikába 

20 ’s [Beszúrás.]
21 maltába [Emendálva.]
22 fizetest [Emendálva.]
23 között <ma> kelljen
24 ha [Beszúrás.]
25 népet, <itt> de
26 bizonyos <czélt> tervet
27 legalább <a …> az
28 van szükségem [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrek-

túrajellel jelezve.]
29 tartasz <…> leg tanácsosabbnak
30 kivánatodnak <rend> ohajtásodnak
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költség nélkül elszállittatnánk, ha ott földet kapnánk hogy mint egyszerü földmüvelök ke-
ressük élelmünket, vagy ha franczia országban juthatnék bizonyos hivatalhoz melly gond 
nélküli jövöt igérne, vagy végre, ha találtatnék lehetöség abban, hogy én hozzátok juthassak 
a’ hazában – bizonyos áldozatra való készség és elszántság mellett: mellyiket választanád?… 
Erre adj nekem határozott feleletet. És másodszor: ha a’ külföldön csupán csak a’ legsanyarubb 
élet várakozna reánk: kész lennél-e elhagyni a’ hazát, hogy sorsomban osztakozzál, vagy 
pedig hajlandóbb31 volnál otthon várni be a’32 bizonytalan idöre elhalasztott amnestiát, ’s 
ezzel sorsunk jobbra fordulását,33 mind addig tölem külön váltan? Erre is felelj egyenesen, 
belátásod és szived sugallata szerint. Én részemröl nem érzek erőt lelkemben, hogy még 
egy34 fél évet tul35 élhessek nélkületek. 

mint jól értesültek állítják, még addig itt maradunk Sumlán, meddig válaszod hozzám 
eljöhet e levélre, az az negyven, vagy 50 napig. Söt talán egész martius végéig. annyit mint 
bizonyost irhatok neked édes, hogy ha csak erövel itt nem tartanak, és menekülnöm lehetet-
len nem36 lesz: ugy itt, török honban semmi esetre nem maradok, hanem megyek a’ többi el 
szállitandókkal együtt franczia országba. nincs olly börtön, melly az itt lételnél roszabb, 
vagy legalább türhetetlenebb legyen. a’ müvelt polgárosult37 népektöl és világtól teljesen 
elzárva fokonként érezzük alá süllyedni magunkat az emberiség leg alsóbb állapotába. És38 
elszakasztva lenni övéitöl annak, kinek egyedüli éltetö levegöje az édes, feledhetlen családi 
kör, mellyen kívül élnie nem lehet, mellyböl39 kizártan40 el kell sorvadnia kétségbe41 esnie, 
megőrűlnie. azért édes, el ne szalasszd az alkalmat, mellyen e levelet kapod, hanem siess 
nekem irni rögtön, mulhatlanul, hogy leveled még itt találjon. nyitva add által leveledet, 
annak,42 ki át veendi, hogy semmi akadályt43 ne találjon.

achmet bég, kinek már meg kellett volna ide érkeznie, hogy mint a’ Szultán teljhatalmu 
biztosa, munkába vegye a’ nagy hatalmak intézkedését, és elszállittatásunkat, bizonyos nagy 
események közbejöttével, mint halljuk, utjábol visszahivatott Stambulba, és e’ szerint inne-
ni szabadulásunk ismét késöbbre haladt. azonban ez, elöbb vagy utóbb mulhatatlanul 
megtörténend. 

nem tudom, siettemben nem felejtettem-e el valami fontos közleni valót meg irni neked 
azon tömérdek közül, mellyekkel fájó szivem telve van! óh mikor fogom neked magamat ki 
beszélhetni, mikor fogja az istennek jobb keze lelkem terhét rólam le venni, melly alatt már 
le kell roskadnom!?

31 pedig <ott> hajlandóbb
32 be <a’> a’
33 fordulasát [Emendálva.]
34 még <…> egy
35 évet <.> tul
36 lehetetlen <.> nem 
37 polgár[.]sult [átírás.]
38 állapotába. <Én még a> És
39 melly[.]öl [átírás.]
40 mellyböl <…> kizárt[..] [átírás.]
41 sorvadnia <!> kétségbe
42 leveledet, <ki> annak
43 akadályra [átírás.]
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tengereken vezet által az út, melly elöttem áll. nézzétek meg a’ térképen, és imádkozza-
tok,44 édes enyimek, hogy szerencsésen révparthoz érjen életem roncsolt45 hajója.

Isten veletek a’ boldog viszontlátásig! az árváknak és jóknak atyja ne hagyjon el benne-
teket! 

E Gábor
mk

Üdvözlöm46 jó47 akaróimat!
köszegi testvéröccse48 itt van, – üdvözli bátyját! Itt van németi is, a’ [fér]fikarból.49

 
lelkem nöm, leveledet lepecsételve tedd egy más boritékba50

44. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1850. március 16.

[Elveszett.]

45. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Belgrád, 1850. április 14.

[Elveszett.]

46. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Belgrád, 1850. április közepe]

[Elveszett.]

47. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Belgrád, 1850. április közepe]

[Elveszett.]

44 imá[.]kozzatok [átírás.]
45 rongsolt [átírás.]
46 Udvözlöm [Emendálva.]
47 Üdvözlöm <barataimat> jó
48 testveröccse [Emendálva.]
49 [Szerkesztői kiegészítés.]
50 lelkem nöm, leveledet <…> lepecsételve tedd egy más boritékba <… … …> [a főszövegre merőlegesen, a 

levélpapír bal szélére írva.]
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48. SzEntPÉtEry zSUzSanna ÉS EGrESSy EtElka –
EGrESSy ákoSnak

Pest, 1850. április 16.

Pest aprillis 16án 1850
kedves fiam!

Épen ma egy hólnapja hogy neked levelet küldék és51 benne 15 pengöt szükséged fedezésére 
és még eddig töled választ reá nem kaptam és nyugtalan52 vagyok miatta mert tudhatod 
hogy most nekem ennyi pénzt öszve csinálni igen nehéz és magam megeröltetése nélkül53 
nem tehetem azért édes fiam kérlek54 az istenre téged légy komolj és férfias gondolkozásu 
gazdálkodó amicskéd van kiméld és vigyáz reá mert55 aki a kevéset56 nem tudja kimélni57 és 
gondját viselni58 annak a sok sem elég soha és te gondold meg hogy milyen nagyon szegé-
nyek vagyunk hogy ha mostani59 álapotomban bátyám nincsen már régen meg emésztettük 
vólna mindenünk most küldök neked két pár fejérnémüt két inget két lábravalót három pár 
kapczát két zsebkendöt egy60 pár hanvas bör kesztyüt egy törölközöt egy tarisznyát hogy a holmid 
benne áljon de viseld61 gondjait és ne biz mindent a szolgádra mert az akár hogy mutassa 
hogy jó még is idegen hozzád, e fejér nemükkel meg érheted édes fiam egy évig és becsüld 
meg mert minden öltésében egy egy könynyem van édes fiam téged én mindég jó gyermek-
nek tartottalak és hiszem most is mint legnagyob62 hogy te a magad viseletével ösztönt fogsz 
adni a másikaknak hogy jók legyenek nekem pedig kimondhatlan63 örömet azon64 sok aggo-
dalmakért65 miket érted66 jövendödért szenvedek hogy amit a másikba fel nem fogok találni 
mind te benned találjam67 fel mert ha te olj jó leszesz mint Etelka ugy én bóldog szerencsés 
anyának mondhatom magam ez68 édes fiam mán is dolgozik éjjel nappal69 hogy egy pár ga-
rasunk legyen nappal tanul varni és estve köt hogy amit a varrásért kel fizetni meg kereshes-
se és hogy késöbben70 Szegény71 Szülein segithessen szorgalmatosan örömmel72 tanul, egy 

51 küldék <…> és
52 nyugtal[.]n [átírás.]
53 nelkül [Emendálva.]
54 kérle [Emendálva.]
55 m[.]rt [átírás.]
56 kevés<..>et 
57 kimelni [Emendálva.]
58 viselni [Beszúrás.]
59 [.]ostani [átírás.]
60 [.]gy [átírás.]
61 viseled [Emendálva.]
62 legnanyob [Emendálva.]
63 [..]mondhatlan [átírás.]
64 örömet <és> azon
65 aggoda[.]makért [átírás.]
66 értet [Emendálva.]
67 mind <… ki> te benned találjam [a „te benned találjam” az áthúzott rész fölé írva.]
68 e[.] [átírás.]
69 dolgozik <…> éjj[.]l nappal [átírás.]
70 kesöbben [Emendálva.]
71 Szeggny [átírás.]
72 örömmel [Beszúrás.]
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levelet vettem tölled meljben írod hogy örvezetö vagy igen örülök hogy az örállástól legaláb 
ment73 vagy másik hogy remény van hogy elbocsátanak írok az öregnek rátz Sándornak, 
miskolczi volt-házigazdámnak,74 is hogy most75 mutassa76 meg hogy Szeret.
Gáborról semmi bizonyost nem tudok neked írni mert utólsó levele mit írt nem vólt egyéb 
mint hogy él és hogy ahol most van ott fog maradni mert a török nem ereszti ki a77 menekül-
teket de én minden perczben78 várok tölle levelet79 mert meg ígérte hogy fog tudósítani csak 
hogy bizony mindég 2 hólnapra 6 hétre szoktam megkapni levelét a postáról80 pedig most egy 
hét is egy öröké valóság a bizonytalanságba és már nagyon szeretném ha neked csak ugyan 
lehetne mód a megszabadulásba hogy81 volna valaki mellettem mert sokszor vagyok beteges 
és akor ha vellem valami történik mi lesz a többi árvákból82 ha aki tudná hogy mit kel tenni 
maga is másut83 árváskodik, édes fiam azt is irod hogy az embernek ki a holmidat tisztítja 2 
pengöt kel fizetned az istenért hát miből fizeted meg hiszen magadnak is alig van annyi84 fi-
zetésed egy hólnapra hát mért nem keresel egy oljat85 aki ólcsóbban tenné e dolgot hiszen 
akor86 mit én neked küldhetek mind mind a szolgádnak87 kel adni és én azt azért küldöm 
hogy legaláb mikor lehetőséged csilapisd le belöle hiszen ha lehetne88 én tudod hogy szót sem 
tennék érte hanem elküldeném mi89 legényednek kel de hiába nem lehet – azért édes fiam 
kérlek téged légy komoljab jobban gondold90 meg hogy a pénzt91 hová és miért adod ki 
holmidnek jobban viseld gondját92 mert nem olj sok hogy93 azt ne tudnád meg hogy ez vagy 
másik darab ruhám hová let és hogy most miljen nehéz csak94 egy pár garast is öszvetenni 
édes fiam én érted a világon mindent95 megteszek te96 pedig azzal fogod meg jutalmazni ha97 
miket mondok megtartod és aszerint fogsz98 tenni én azokat mind a te javadra mondom édes 

73 me[.]t [átírás.]
74 rátz Sándornak, miskolczi volt-házigazdámnak, [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt 

beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve. a beszúrás későbbi időkből, Egressy ákostól származik.]
75 m[.]st [átírás.]
76 m[.]tassa [átírás.]
77 [.] [átírás.]
78 perc[.]ben [átírás.]
79 [.]evelet [átírás.]
80 postá[.]ól [átírás.]
81 ho[.]y [átírás.]
82 á[.]vákból [átírás.]
83 [.]ásut [átírás.]
84 [.]nnyi [átírás.]
85 [.]lja[.][átírás.]
86 [.]kor [átírás.]
87 [.]olgádnak [átírás.]
88 [.]ehetne [átírás.]
89 elküldeném <…> mi
90 gond[..]d [átírás.]
91 pén[.]t [átírás.]
92 go[.]dját [átírás.]
93 sok <hogy> hogy
94 csa[.] [átírás.]
95 mindet [Emendálva.]
96 megteszek <és> te
97 h[.] [átírás.]
98 fosz [Emendálva.]
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fiam nagyanyád is kér hogy légy99 gondos mindenbe100 hogy gondold el miljen szegények 
vagyunk és mint jó gondolkozásu szegényt töbre fog minden ember becsülni mint ha gazdag 
rosz101 érzésü is volnál kérem istent hogy téged minden jóban elö segítcsen és óltalmazzon 
hogy Szegény Szülöidnek egykor öröme és gyámola lehes csókollak édes fiam 

Szeretö édes anyád 
E. zsuzsánna

kedves ákosom!

De rég nem láttunk már téged kedvesem, pedig mi nagy ohajtásom’ téged láthatni kedves 
ákosom de reméljünk és bizzunk a jó Istenbe a ki az őt szerető jó embereket nem hagyja el 
aki minket is megsegitend egymást ujra meg láthatni. addig is kérve a jó Istent hogy könyö-
rüljön rajtunk és engedje hogy még a mi napunk is fel derüljön de102 nemsokára.

zsigmond bácsi nagymama árpád103 és mindnyájan ezerszer csókollunk, és 
maradok szerető nővéred

E: Etel.

U: i: árpád104 most már meg is tanul, a lutherános oskolába jár, de azért bizon nem so-
kat105 változott, kivált gorombaságát le nem tudja vetkezni, mert folyvást106 az abba, mint a 
milyen volt.

meg engedj hogy oly roszul irtam de egy jó tollam sincs, de tán sohse is vólt.

49. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Belgrád, 1850. április 17.

Belgrádból, Serbia fövárosából, török hatalom alatti földröl, Apr. 17. 1850.

lelkem zsuzsikám, édes családom!

tíz hónap óta hiába várok, hiába reménylek felőletek valamit tudhatni. Egy osztrák kor-
mánybiztos segélye által sükerült végre kinos török rabságomból kimenekülnöm. Sumláról 
más fél hónapi nyomorteljes utazás után ide107 jutottam Belgrádba. mert hiszen hová menjek 
én?! Innen már látom a’ földet, a’ Száva és duna tul partjain, mellyet egykor magyarföldnek 
neveztek, – a’ földet, mellyen kívül a’ világon nincsen számomra hely. láthatom innen leg-
alább ama kék tájakat ott nyugaton, hol108 az enyimek is élnek, de honnan én száműzve va-

99 lég [Emendálva.]
100 mindnenbe [Emendálva.]
101 [.]osz [átírás.]
102 de [Beszúrás.]
103 árpad [Emendálva.]
104 árpad [Emendálva.]
105 sokat [Beszúrás.]
106 folyvast [Emendálva.]
107 után <végre> ide
108 nyugaton, <ho melly> hol
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gyok!… lelkem zsuzsikám, én már közelebb hozzátok, veszély nélkül nem mehetek, ha-
nem te siess ide hozzám a’ legelsö gözössel, melly levelem vétele után lefelé indul. Ha csak 
lehetséges, hozd magaddal Etelkámat is; mi hamarább vágynám109 látni kedves jó fiaimat is, 
de tudom hogy mindnyájan nem jöhettek, nem csupán a’ költség, de más akadályok miatt 
sem. törökországból tömérdek levelemre soha válasz töletek, édes nőm, nem érkezett. In-
nen Belgrádból ez már negyedik levelem. kézhez jut-e? Isten tudja! Én reménylem. nem az 
inség, nem a’ testi szenvedések azok, mik engem a’ földnek poráig lesujtottak, mert hiszen 
ök elöttem ismeretes vendégek sőt110 pályatársak; hanem kimondhatatlan árvaságom, sorso-
tok felöli sötét kétségeim, ’s lelkemnek azon leirhatatlan hiánya mit rajtatok kivül111 édes 
enyimek, betölteni semmi sem képes még az öröklétben sem, – és egyszóval azon összesége 
minden lelki112 nélkülözéseimnek mit te,113 édes lelkem zsuzsikám sokkal mélyebben fogsz 
velem együtt érezni mintsem én azt114 kimondhatnám!

nem tudok e perczben mást mondani nincs vágyam azon kívül, hogy lássalak, lelkem 
nöm, zsuzsikám sok szenvedésimnek hü osztály részese! mennyire vágyom látni az én 
Cordeliámat is! hozzd el öt, ha csak lehetséges!…

Szerezz magadnak azonnal utlevelet, de csak Zimonyig, mellytöl Belgrádot csak a’ Száva 
vize választja el. zimony a’ határ városa ausztriának. Ha gondolod, hogy saját nevetekre 
nem kapnál utlevelet, más valaki által igyekezzél szerezni. zimonyban115 szálj116 fogadóba, 
Pemszel nevü vendéglőshöz.117 onnan üzend át, biztos ember által keresztnevedet 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 levél-
ben118 hogy ott vagy, és leveledet igy czimezd119 de német nyelven „Fraulein Elisabeth 
Schmidt” ezt ismét egy másik boritékba zárd, és e’ külsö boritékot szinte német nyelven így 
czimezd: „Herrn David Heim” Belgrad. Ekkor120 tedd a’ zimonyi postára, ’s én egy pár óra 
mulva bizonyos Dumont121 által megkapom.

Siess zsuzsikám, ne hagyj itt kétségbe esnem! az122 osztrák kormánybiztos Sumlán sza-
vát adta, hogy számomra Bécsben kegyelmet eszközöl, és azt tudtomra adja itt, még e hó 
végéig; levelét123 még eddig nem kaptam… Bizzunk az igaz istenben!…

Isten veletek mindnyájatokkal124 addig is!
E G mk

109 hamarább <…> vágynám
110 ső[.] [átírás.]
111 kivül<,>
112 lel[.]i [átírás.]
113 ke [átírás.]
114 azt [Beszúrás.]
115 szerezni. <S> zimonyban
116 sz[.]lj [átírás.]
117 vendéglőshö[.] [átírás.]
118 egy <kis> levélben
119 czimezd<,>
120 Belgrad. <Igy> Ekkor
121 Dumont [Beszúrás.]
122 Egy [átírás.]
123 végéig; <de> levelét
124 mindnyá[…]okkal [átírás.] 
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50. EGrESSy ákoS – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[ancona, 1850. április második fele]

[Elveszett.]

51. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1850. április 26.

Pest ápril 26kán125 1850
Édes Gáborom!

a sors keze már nem büntethete jobban és üldözhet bennünket126 mint127 hogy el hagyád a 
menedéket mit isten rendelt számodra hogy éltedet megmencsd nekünk családodnak, 
hogy128 én téged ott tudva sok szenvedéseim után felkeresselek mert ebben bár hoszszu idő 
telve de mégis csak lehetet vólna129 mód de most már miután nem tudhatom hogy hogy vagy 
hogy jöttél ide hol most vagy és nem is130 tudok hozzád semmiképpen el jutni ne131 gondold 
hogy te egy perczel is132 többet szenvednél mint én és hogy mán minden módokat nem kö-
vettem vólna133 el de csak a várost sem hagyhatom el jelentés nélkül most is kértem rímán-
kodva és már134 ígérték hogy másuva igen adnak utlevelet de ide hová135 most kérek nem 
lehet és bármit tegyek nem adhatnak istenem mért nem mentél inkáb más országba franczia 
vagy ángol vagy amérikába mert ide is hamaréb136 mehetek mint török137 honba azért édes 
az igaz istenre kérlek ha életedet szereted138 és családodat mit tudom hogy egyformán 
szeretel ne jöj haza akárhol139 a világon mint itt mert ahogy140 a határra be fogsz lépni tüstént 
el fognak és mint141 valami gonosztevöt hurczolni látni142 oh édes ezt megérnem nem hit-
tem és nem is fogom tul élhetni143 hogy téged börtönbe be zárva144 tudnálak145 vagy talán 

125 26 k[.]n [átírás.]
126 üldözhet <mint> bennünket [a „bennünket” az áthúzott szó fölé írva.]
127 mint [Beszúrás.]
128 családodnak, <és ma> hogy
129 vól[.]a [átírás.]
130 is [Beszúrás.]
131 el jutni <mert> ne
132 is [Beszúrás.]
133 v[.]lna [átírás.]
134 mór [átírás.]
135 ho[..] [átírás.]
136 [.]amaréb [átírás.]
137 [.]örök [átírás.]
138 szeretet [Emendálva.]
139 aká[.]hol [átírás.]
140 mert <… …> ahogy
141 és <és itt> mint
142 látni [Beszúrás.]
143 tul <.> élhetni
144 [.]árva [átírás.]
145 tudn[.]lak [átírás.]
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még mást mert meg történhetnék hogy még csak meg sem láthatnálak mert elvinnének146 
temes várra147 vagy más hová vagy épen német országba és czélt nem érve örökre el veszte-
nélek anélkül hogy láthattalak vólna az életbe egyszer148 – – – azért hogy nem láthacz édes 
melletted magad körül tudhatod hogy nincs149 percz meljbe veled150 nem vagyunk igaz hogy 
nem szóval de gondolatba tudom mikor mi bajod van151 mi fáj152 lelkednek mert én édes 
mind érzem fájdalmadat mert153 enyimek154 is azok155 és ha éltemet adhatnám szabadcságodért 
e perczbe156 is örömmel tenném és mondhatlan bóldognak érezném magamat157 azért édes 
ha modot fogsz találni tudósícs158 engem hogy onnan hol most vagy mehecz é külföldre vagy 
pedig ott fogod azt159 be várni hogy hozzád mehessek mert eddig a tél gátolt most pedig az 
hogy nem tudom meddig fogsz160 ott mulatni mert az uttlevél meg kapásához sok idö kel és 
ha161 más kép nem kapok a király elibe is el megyek kérni csak hogy édes légy162 béketürö és 
kérlek163 édes hogy vagy konstántinápoljba vagy belgrádba várakoz reám mert én nem 
índulhatok ugy el hogy utlevelem ne legyen de most oljant fogok kérni hogy nyíltan fogom 
mondani hogy hozzád megyek164 és ne gondold hogy a nyomortól félek165 te ismersz engem 
édes hogyha veled lehetek akkor gazdag és bóldog leszek akkor elmondhatom neked sok 
szenvedésem bajaim. édes fiunk olaszhonba van mit én már számtalan leveleimben körül-
ményesen meg írtam örvezetönek tették e parányi hivatal segít vagy is könyebbit sorsán és 
gyönyörködik a szép tájakban. Etel szép is jó is szorgalmas szereti nagyon kedves apját meg 
is nöt ugy gyönyörködöm benne édes a te szemeiddel is. és ha te is akarsz166 gyönyörködni 
édes csak haza ne jöj és még az igazak istene meg fog segítni bennünket tudod édes mik és 
mink vólt ezelöt 18 évvel és még is gazdagok bóldogok vóltunk én pedig hiszem hogy még 
ez167 nincsen elveszve amim168 van édes mindent el adok aproságot nagyot csak amit el vihe-
tek azt fogom megtartani mert pénzem nincsen és az utra kel azért édes csak tudasd vellem 
szándékodat én ugyan hoszszab határidöt teszek mint te tettél májusba hiszem hogy el iga-

146 elvinnén[..] [átírás.]
147 temes vár [Emendálva.]
148 mert meg történhetnék hogy még csak meg sem láthatnálak mert elvinnének temes várra vagy más hová 

vagy épen német országba és czélt nem érve örökre el vesztenélek anélkül hogy láthattalak vólna az életbe egyszer 
[a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

149 nin[..] [átírás.]
150 [.]eled [átírás.]
151 van [Beszúrás.]
152 f[..] [átírás.]
153 érzem <… tied> fájdalmadat mert [a „fájdalmadat mert” az áthúzott rész fölé írva.]
154 enyinek [Emendálva.]
155 enyimek is azok [Beszúrás.]
156 [.]erczbe [átírás.]
157 mag[.]mat [átírás.]
158 tudós[..]s [átírás.]
159 a[.]t [átírás.]
160 fosz [Emendálva.]
161 [.]a [átírás.]
162 légy<e> [az „e” kivakarva.]
163  [.]érlek [átírás.]
164 megek [Emendálva.]
165 féljek [Emendálva.]
166 ak[..]sz [átírás.]
167 e[.] [átírás.]
168 elveszve <minden> amim
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zíthatom hogy kapjak utlevelet és még május vagy junius elein foglak látni édes169 mert170 
most171 már harmadnapja hogy mindég járok és semmi sükere nincs172 és tapasztalom hogy 
hoszszu idö kel reá173 de már addig minden módot el fogok követni oh édes be szeretnék 
veled beszélni és megtudni hogy hogy vagy most és miért itt és nem amott várni hol olj so-
kan vannak ismeröseid de az174 én kérdéseimre175 majd csak magad fogsz176 válaszolni és 
sokat igen sokat beszéllünk édes istenem ugy tele van szivem lelkem a sok keserüséggel 
miket nem tudnék egy könyvbe le177 irni az isten álgyon segítcsen édes Gáborom

E zsuzsikád

[címzés:]
    Peströl 
– Egressy Gábor urnak178

kaptam apr. 30. délben.
legelsö 10 hónap óta.179

52. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Belgrád, 1850. április 30.

Belgrád, Aprilis 30. 1850.

mélyen tisztelt jóakaróm! Bocsánat hogy becses neve alá zárom levelemet. Esedezem 
kézbesitéseért!

lelkem zsuzsikám! tíz hó után ujra láthatom kezeid vonásait. Elválásunk óta ez180 elsö 
napja az örömnek. Elhagytak ugyan engem az örömek és a’ szerencse: de nem hagyott el az 
igaz Istenbeni bizalom soha. ö volt az, a’ boldogtalanok istene, ki lépteimet ide vezette, és 
itt végtére tudnom engedte hogy még éltek, hogy szeretteim közül senki sem hiányzik. 

olvassd át több ízben e levelet lelkem zsuzsikám, igen figyelmesen, és egyetlen egy 
pontot se hagyj felelet nélkül, mert félek, hogy a’ balsors ezen egyetlen egy utat is elzárja, 
mellyen eme181 legelsö leveled hozzám juthatott, és családi létünk életkérdése iránt182 nem 
értekezhetünk egymással. De ha csak lehetséges, ne írj nekem több levelet, hanem jőjj ma-

169 és még május vagy junius elein foglak látni édes [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt 
beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

170 me[..] [átírás.]
171 mert <igy ne> most
172 nics [Emendálva.]
173 re[.] [átírás.]
174 [.]z [átírás.]
175 kérdéseimere [Emendálva.]
176 [.]og [átírás; emendálva.]
177 [..] [átírás.]
178 <…> Peströl <… … …> – Egressy Gábor urnak [a címzés idegen kézzel írva.]
179 kaptam apr. 30. délben. legelsö 10 hónap óta. [Egressy Gábor kézírása.]
180 ez [Beszúrás.]
181 ez [átírás.]
182 életkérdése <felöl> iránt
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gad személyesen, és minden késedelem nélkül. mielött velem nem értekeztél, hogy helyze-
tem minö fordulatot vőn; hogy magadat tájékozhassad, és ismerve az otthoni körülménye-
ket, azokhoz képest itélhess, határozhass.

az osztrák fogság csak egy fokkal lehet roszabb, vagy talán semmivel sem,183 mint volt az 
én Sumlai helyzetem, e’ kiállhatatlan török-rabság. a minő gyülöletes volt egyfelől e barom 
nép, a’ török, és a184 gazbolgár; szintolly utálatos volt szemeimben e söpredék tömeg, e ma-
gyarnak csúfolt menekvök-hada, mellyel a’ balsors185 engem is egy ketreczbe szoritott. 
Egyetlen egy ember sem volt, kihez némi rokonszenvet érezhettem volna, kivévén186 néme-
tit, az egykori kardalnokot, kit magamhoz vettem szállásra.187 Ez is elment kossuthtal 
ázsiá ba. majd minden héten jöttek hozzánk magyarországból új menekvők, és felöletek 
nekem senki hírt nem hozott. Februárban eljött Sumlára hozzánk a’ Szultán teljhatalmu 
biztosa ahmed effendi, és jött vele az osztrák követségtöl is Stambulból egy biztos, bizo-
nyos188 Jasmadsi Gulrik nevü ember. Ezek expediálták előbb kossutot nyolczvanad magával 
ázsiába, aztán Bemet harminczad magával Syriába. aztán kijelentették, hogy nekünk töb-
bieknek két hónap mulva,189 április végén, szét kell oszlanunk. mindenkit megkérdeztek 
személy szerint, mi a’ kivánsága? ahmed effendi a török kormány részéröl azon ajánlatot 
tette, hogy mindenikünknek ád hivatalt, ollyat, minöhez képességet érzünk; vallásunkat 
változtatni nem szükséges; és biztositja eddigi rangunk vagy osztályzatunk szerinti fizetése-
inket, holtig. az osztrák biztos ellenben, kinek teljességgel nem tetszett hogy a’ magyarok 
török szolgálatot vállaltak legyenek,190 – bár ezt nem akadályozhatta, – tudtunkra adta, 
hogy a’ ki külföldre kivánkozik, utlevéllel191 fog elláttatni, és ingyen elszállittatni a’ kije-
lölt192 ország határáig.193 a’ törzstisztek török szolgálatot vállaltak. mintegy194 hatvan fötiszt 
amerikába megy, a’ hátralevök195 egy része földet kért; egy része külföldre, egy része haza 
vágyik menni. – most már mit csináljak én, ki a’ magyar szinészeten kivül semmi féle mes-
terséghez nem értek?! kinek a’ világon semmi más foglalkozáshoz ereje, képessége, szenve-
délye 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 akkor196 negyven három éves korral, megtört kebellel egy új egy bizonytalan életpályát 
kezdjek idegen országban, hol az idegen iránt olly kevés a’ türelem,197 mellynek társasági 
szokásai, fogalmai, ízlése, ’s e szerint müvészeti formái is egészen idegenek előttem, mint-

183 vagy talán semmivel sem [Beszúrás.]
184 a [Beszúrás.]
185 b[.]lsors [átírás.]
186 kivevén [Emendálva.]
187 kit magamhoz vettem szállásra [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a 

főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
188 biztos, <valami> bizonyos
189 két hónap mulva [Beszúrás.]
190 legyen [Emendálva.]
191 utlevél<ek>lel
192 a’ <…> kijelölt
193 határaig [Emendálva.]
194 vállaltak. <kos> mintegy
195 a’ <többi> hátralevök
196 akkor [Beszúrás.]
197 türelem; [az írásjel átírva.]
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hogy nem bennök születtem? Vagy amerikába menjek földmüvelönek, (a’ mitől egyébként198 
leg ke vesbbé sem199 idegenkedem);200 vagy egyszóval olly lépést tegyek, melly egész családom 
jö vöjére nézve elhatározó,201 – ’s202 a’ nélkül tegyem ezt, hogy a’ te ohajtásodat nézetedet 
tudnám, hallanám, vagy a’ nélkül – hogy az otthoni körülményeket voltaképen ismerném?…203 

azonban tétovázni nem lehetett: a’ török-biztos nyilatkozatot kívánt… E’ rémitö kétsé-
gek és hányatások között elmentem az osztrák biztoshoz, ki már Viddinben sok jeleit adta 
becsületessége ’s emberiségének, mennyiben többeknek külföldre menekülhetését eszközöl-
te. megkérdeztem töle, hogy mit várhatnék azon esetben, ha visszamenve magamat önkényt 
állitanám a’ törvényszék elé? menyiben volt részem a’ forradalmi dolgokban, arról már érte-
sülve volt. Elmondám neki, hogy legföbb ohajtásom volna haza mehetni, hogy ott, mint 
eddig 24 év folytán tevém, békésen nyugalmasan élhessek, egyedül családomnak és müvé-
szetemnek. kérdeztem, valljon biráim nem vennék-e tekintetbe mocsoktalan multamat, 
miszerint kivül állottam szünetlenül minden politikai mozgalmak körén? és nem méltá-
nyolnák-e azt is, hogy kényszerités nélkül készakarva térek vissza? Elmondám neki, hogy 
készebb204 vagyok inkább fogságra hurczoltatni magamat, sem hogy én, a’ családapa, kinek 
mindenem miért az élet becscsel bír elöttem, családomban foglaltatik – tőlük távol, szám-
üzötten bujdokoljak isten tudja még mennyi ideig; martalékul205 hagyva öket, az206 enyimeket 
nyomornak, szenvedésnek, árvaságnak… Jasmagi, az emlitett osztrák követségi biztos, rész-
vétet látszott irántam mutatni. azt felelte, hogy neki egy hét mulva Bécsbe kell mennie: ott 
a mi tőle telik mindent elkövet ügyemben ’s nekem a’ valót tudtomra adja két hó mulva207 
midön visszatér Sumlára, az az aprilis végével. reményli ugymond, hogy büntetésem nem 
lesz nagyobb egy pár hónapi fogságnál. még két hónapot tőlteni Sumlán, – gondolám – 
folyvást ezen szörnyü bizonytalanságban? megfogok őrülni!… És két hónap mulva is csak 
ott leszek, a’ hol voltam, az az nem fogom tudni hogy éltek-e, ’s hogy az örökös kivándorlásra 
nézve mint éreztek, mit gondoltok, ’s mit kivántok, ’s208 átaljában jövönk209 iránt!210 az othoni 
körülményekből itélve, minö reményeitek vannak? mert jazmadsi azt is emlité, hogy a’ csá-
szár augusztusban szándékozván magát megkoronáztatni akkor bizonyosan számithatunk 
az amnestia egy nemére. Hogy tehát két hónapot ismét el211 ne veszittsek életemből, elha-
tároztam arra használni ez időt, hogy ide jőjjek a’ határszélre, hozzátok a’ lehetöségig közel, 
olly czélból, hogy itt találkozhassunk, ’s hogy a körülmények szerint itt,212 mint legalkalma-

198 a’ mitől <…> egyébként [az „egyébként” az áthúzott szó fölé írva.]
199 sem [Beszúrás.]
200 idegenkedem,); [a vessző emendálva.]
201 nézve <olly fontos, olly> elhatározó
202 ’s [Beszúrás.]
203 hallanám, <r mellyet … olly … olly … tapasztalám …> vagy a’ nélkül – hogy az otthoni körülményeket 

voltaképen ismerném?… [a „vagy a’ nélkül – hogy az otthoni körülményeket voltaképen ismerném?…” az áthú-
zott rész fölé írva.]

204 hogy <a’> készebb
205 ideig; <a’> martalékul
206 öket, az [Beszúrás.]
207 két hó mulva [Beszúrás.]
208 kivántok, <a> ’s
209 jövönk<re>
210 jövönk <nézve> iránt! [az „iránt!” az áthúzott szó fölé írva.]
211 ismét <használatlanul> el
212 szerint <…> itt
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sabb ponton intézhessük el együtt és egyértelmüleg hogy majd kelet vagy nyugot, vagy 
mellyik világrész213 felé vegyük vándor utunkat?…

kértem tehát jazmadsit, hogy engem mindenek előtt mentsen meg a török fogságból; 
eszközöljön számomra útlevelet, hogy Belgrádba jöhessek, és itt várjam be az ö tudósitását 
Bécsböl. megigérte. másnap ahmed effendinek ki jelentettem, hogy én nem tudok olly 
mesterséget minek a’ török kormány hasznát vehetné, minthogy szinész vagyok, azért eresz-
szen engem szabadon. ö azt mondta, hogy ez nem áll hatalmában. azonban ugymond, 
Stam bulban szinház is van. (Igen, de olasz opera!) Elég az hozzá, hogy az osztrák Con sul, 
és jazmadsi közbenvetése folytán csakugyan adott mégis számomra utlevelet, mellyel én214 
hat egész hétig tartó iszonyatos utazás után ide eljutottam, hol a’ török basa, a’ franczia 
consul, és a’ szerb belügyminiszter védelme alatt teljes biztosságban vagyok… te kárhozta-
tod e lépésemet zsuzsikám, de másként fogsz itélni ha majd itt leszesz. törökhonban nincs 
elveszve ránk nézve semmi. Ha itt akarunk megtelepedni:215 Stambulon kivül nincs lakható 
hely egész törökországban. nem tudom ugyan minö alkalmazást adhat nekem a’ török kor-
mány, vagy216 hogy én mit vállalhatok itt magamra lélekösmeretesen; de annyit bizonyosnak 
tartok,217 hogy mihelyt itt együtt leszünk, az itteni basa, török-álladalmi költségen Stam-
bulba szállittat bennünket, ’s ott, mint az emigratiónak régi ismeretes tagja ugyanazon ked-
vezményekben részesülendek, mellyet velem egy rangu emigrans társaim élveznek. Ha 
Stam bulban maradni nem akarnánk, az amerikai követ eszközlése folytán amerikába 
szállitatunk költség nélkül szintén. ott ugyan jövönk legbiztosabb lenne mert 140 hold 
földet azonnal ingyen kapnánk, és talán egyéb segélyt is: de akkor örökre bucsuzzatok el 
magyarhontól, mert azt többé nem fognátok látni soha. Franczia országban nekem jövőm 
nincs. a’ lengyel emigransok ott most üldöztetnek. Csupán azon egyetlen mód vólna218 
Párisban maradhatnánk egy ideig, ha a Pesti nemzeti Szinház igazgatósága engem Párisi 
ügyvivőjeül engagirozna, és számomra valami évdijt határozna.219 ajánlkozásomat220 édes e 
részben közöld az igazgatósággal. Én kötelezném magamat, a’ leggyorsabban működni a’ 
nemzeti Szinház érdekében. minö roppant mezö nyilnék ott elöttem, használhatni 
szinházunknak minden tekintetben, azt hajdani tisztelt pályatársaim221 kétségbe bizonyal 
nem vonandják. Ha az eszme elfogadtatnék, aztán ki lehetne jelölni a’ tenni valókat is név 
szerint… ámde miként fogom én végképen nélkülözhetni a’ szinpadot, melly életemnek 
fentartó eleme, melly 24 év alatt annyira szükségemmé222 vált! valjon e nélkülözés, nem 
fog-e engem idö nap elött a’ sírba vinni?!…

azonban én még nem vesztettem el minden reményemet az iránt, hogy büntetlenül haza 
térhessek. – jazmadsitól megkaptam a’ várt tudósitást. azt irja, hogy büntetésem alig fog 

213 világ[.]ész [átírás.]
214 mellyel <h> én
215 megtelepedni<,>:
216 kormány, <d> vagy
217 […]ok [átírás.]
218 vó[.]na [átírás.]
219 határozne [átírás.]
220 határozna. <… …> ajánlkozásomat
221 pályátársaim [az ékezet áthúzva.]
222 annyira <mindennapi> szükségemmé
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egyébb lenni mint a’ törvényszéki223 vizsgálat alatti fogság; ’s biztosit, hogy a’ bánás kíméle-
tes leend. Erre ugyan nem sokat épitek, de más felöl tegnap hallom, hogy bizonyos elökelö 
nők, szövetkeztek224 volna a’ végett hogy ügyemben, az az hazatérhetésemért legfensöbb 
helyre folyamodjanak. a’ pozsonyi ujságban olvasták. Harmadszor ollyan ember mondta itt 
nekem, ki az itteni osztrák Consullal barátságos viszonyban áll, hogy augustus 18-dikán 
amnestia adatik, melly abból álland, hogy a’ 16 évre itélttek csak négy évet kapnak, a’ tíz 
évre itélttek büntetése pedig egészen elengedtetik; és ezt teljes bizonyossággal állitotta.225

Felszámithatlan az ok, mire nézve mindenekelőtt találkoznunk, ’s élö szóval kell érte-
keznünk zsuzsikám,226 mulhatatlanul, és minél elöbb. azért a’ mindenhatóra kérlek siess! 
Hogy gondolhatád, hogy saját nevedre kaphass utlevelet? Hát nincs egy felebaráti lelkü nö 
ismerösöd, ki számodra a’ maga nevével szerezne azt? zimonyban nehéz most227 kapni, 
azért228 mert Bosniában lázadás van. Ha tehát más mód nincs teljességgel, tehát kérj Szege-
dig utlevelet. ott talán nem lesz nehéz a’ város kapitányától egy újat kapnod zimonyig. 
lesznek ott kik pártfogolni fognak. Fordulj Hezler Senátorhoz, ki mint tudod, számomra 
posztókat vásárolt. Szegedröl minden kedden 5 órakor indul egy gözös zimonyba. Ha229 
ebben meg nem nyugodnál, tudok még más utat230 is. keressd fel Pesten Vitorello nevü 
gőzöskapitányt. Ez igen becsületes olasz ember. mondd el neki sorsodat, szándékodat; és én 
bizonyos vagyok benne, hogy ö benneteket a’ gözösre utlevél nélkül felveend Etelkával 
együtt; el fog rejteni saját Cabin-jében, és lehozand baj nélkül zimonyba, mert idáig szokott 
járni, – söt még zimonyból is át fog küldeni éjjel saját csónakán ide Belgrádba. Csak az is-
tenért ne hirtelenkedjél szerzeményeink eladásával! tudod édes milly iszonyu eröködéssel és 
hány év alatt voltunk képesek beszerezni mindent, a’ mire családunknak szüksége volt!! 
könyveimre viselj gondot édes, különösen a’ magyarokra, ’s a szinészetre vonatkozókra ál-
talában. meg van-e még a’ szép ősz parókám? Hát te rajtad édes senki sem könyörül?231 …..?! 
Hát232 az egykori iró és szinész Egressy Gábor’ neje számára nincs többé hely a’ Nemzeti 
Szinház névsorában?… és az elhagyott családanya számára nincs nehány fillér az intézet 
pénztárában?! nem nem! ezt hinni káromlás volna! Hol vagy most szállva édes? Elköltöz-
tél-e a’ nagy szállásról, és mikor? Etelkám nemde gyakorolja a’233 zongorát és Francziát?… 
Hiszen ö jó gyermek!… jól tudtam én azt. árpádról mit sem irtál. Félek, hogy talán nem 
irhatál felöle vigasztalót. tehát az én derék ákos234 fiam őrvezetö?! Vajha csak az őrmester-
ségig is felvihetné!… Hány levelemet kaptad meg, mikor és minő uton? És te talán mindig 
postán irtál, hogy én meg csak egyet sem kaphaték meg?… tudod-e235 ki van itt? Egykori 
legnagyobb üldözőm zerfi… És lássd édes, ö eszközlé hogy leveled hozzám juthat!… ne-
kem e perczben minden értékem tizennégy aranyból áll. Sumlárol eljövén természetesen 

223 a’ <…> törvényszéki
224 nők, <…> szövetkeztek
225 állit<…>[..]ta [átírás.]
226 értekeznünk <… … …> zsuzsikám
227 zimonyban <nem fog> nehéz most [a „nehéz most” az áthúzott rész fölé írva.]
228 kapni, <…> azért [az „azért” az áthúzott szó fölé írva.]
229 H[.] [átírás.]
230 más <mo> utat
231 könyörül<,>?
232 könyörül? <hogy>…..?! Hát
233 gyakorolja <.> a’
234 […] [átírás.]
235 meg?… <Ha tudnád ki …> tudod-e
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megszünt a’ török kormánytóli járandóságom is, mert az ottani menekvök névsorából kitö-
röltettem. alig jöttem onnan el, Rustsukon hallom, az utban hogy Őmer pasa a’ menekvöknek 
ezer darab aranyat küldött ajándokul, miböl nekem 20 darab arany jutott volna! minö csa-
pás! 14 aranyammal megérném ugyan két hónapig is, de ruhám nincs. Ha pedig ruhát csi-
náltatok, akkor pénzem nem marad. azért ha jösz édes, hozz nekem egy öltözet posztó 
ruhát, az az a’ fekete quäkkeremet mit zsigától visszaküldtem; fekete uj nadrágomat, egy236 
mellényt, és egy lábbelit. Fejérnemüm sincs elég.237 Emlékeznek-e még rólam az emberek? 
Üdvözlök minden becsületes embert, és barátomat. Hollétemet ne tudassd senkivel, sem e 
levél tartalmát. Ha kimondod, hogy hozzám akarsz jönni, ugy soha nem bocsátanak, ’s ak-
kor nem marad egyéb hátra számomra, mint magamat által adnom austriának. legfeljebb 
70 p. forintba kerülend kettötök utja Etellel a’ gőzösön, elsö helyen ide és vissza. Ez ugyan 
sok nekünk, de ez áldozatot meg kell tennünk, mert jövönk, mindenünk forog kérdés-
ben, – – és mert találkozásunk238 nagy szerencsétlenségtől óvhat meg bennünket. józan239 
ember nem fog engem kárhoztathatni azért, hogy inkább vagyok240 hajlandó magamat fel-
áldozni, mintsem családomat idegen országban egy kétes jövönek könyelmüleg kitenni 
akarjam. Isten legyen veletek!

NB Nézd meg a’ belsö borítékra mi van jegyezve.241

53. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Belgrád, 1850. május 3.

Belgrád, Majus 3. 1850.

lelkem zsuzsikám! tegnapelőtt inditottam el hozzád egy másik uton válaszomat azon 
aprilis 26-dikán kelt leveledre, mellyet egyedül kaptam töled elválásunk óta. Bár olly keserü 
hangon szólasz abban hozzám, kárhoztatván hogy hozzátok illy közel jövék, de még is 
mondhatlanul édes vólt nekem láthatni valahára kezed vonásait, olly végtelen távollét 
után!… nem levén benne bizonyos, valjon megkapod-e emlitett válaszomat: itt egy másik 
uton is irok hozzád, hasonló tartalommal. El mondám ott neked körülményesen mi inditott 
arra, hogy hozzátok illy közelbe jöjjek. azért mert tudni vágytam már felőletek minden 
áron; azért mert nélküled, megegyezésed nélkül egy lépést sem akarok tenni földön futó 
pályámon többé; azért édes, mert akarom tanácsodat, kivánatodat hallani olly dologban 
melly egész életünk jövöjét elhatározandja; azért mert nem tudtam az othoni körülménye-
ket, ’s nekem reményt adtak ahhoz, hogy büntetlenül, vagy csekély bünhödés mellett haza 
térhetek…. E reményt pedig adta egy osztrák követségi titoknok, bizonyos Jazmadsi nevü, 
kit austria Sumlára küldött, hogy bennünket szétoszlasson, a török porta küldöttével 

236 nadrágomat, <és> egy
237 Fejérnemüm sincs elég. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszöveg-

ben korrektúrajellel jelezve.]
238 mert <… … … …> találkozásunk
239 bennünket. <miröl ember> józan
240 inkább <…> vagyok
241 NB Nézd meg a’ belsö borítékra mi van jegyezve. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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egyértelmüleg. Én tehát török utlevéllel ellátva hat héti kinos utazás után ide jutottam. 32242 
aranyamból mennyit egész török fogságom alatt megtakaritottam e perczben nincs több 14 
darabnál. Fizetésem243 mit havonként huztam a’ török kormánytól, természetesen megszünt 
azon perczben midön a’ többi menekvöktöl elváltam, az az február végével. azonban244 csu-
pán tőlem függ a’ török kormány segélyét ismét élvezhetnem azon perczben245 mihelyt 
Constantinápolyba beléptem. ne véld édes hogy e lépésem hátralépés volna, mert az inkább 
elöre lépés, bármerre vezessen csillagzatunk246 bennünket. mert ha otthon amnestiára 
nincs kilátás, ugy innen költség nélkül eljuthatunk oda a’ hova akarunk, erröl biztositalak. 
Hanem édes, nekünk ezek iránt levélben értekeznünk csaknem lehetetlen. nekünk egymás-
sal találkoznunk, beszélnünk kell, mulhatlanul. te legjobban ismerheted az otthoni körül-
ményeket; azért csak azon esetben jöjjetek egyszerre mindenestöl, ha felmentetésemre sem-
mi kilátás nincs. De ha van: akkor csak könnyeden jöjjetek minél elöbb, hogy augustusban 
midön a’ Császár koronáztatja magát, amnesztiát kapva együtt térhessünk haza. Igen fel-
emelte lelkemet azon bátor elszánásod édes,247 mellyel a’ kivándorlás kétes jövöjének elébe 
nézesz! ne is félj lelkem, mert én csak nélkületek vagyok illy csüggeteg, ’s érzem hogy meg 
kellene őrülnöm ha még sokáig kellenék tőletek távol lennem. De veletek körötökben, bátor, 
erős, hatalmas vagyok. megvetek minden nyomort, minden szerencsétlenséget. nem fogok 
kifáradni bármi nehéz munkában. Életkedvem ujra visszatérend mert hiszen akkor van kiért 
élnem és munkálkodnom, ha ti vagytok köröttem édes enyimek! kérdezd meg édes az igaz-
gatóságot, hogy nem fogadna e el engemet ügyvivöjeül Párisban,248 és minö feltételek mel-
lett. Én ott végtelenül hasznossá tudnám magamat tenni szinészetünkre nézve minden te-
kintetben, miröl majd bövebben kifejteném nézeteimet ha a’ terv egyelőre elfogadtatnék. Igy 
Párisban is fentarthatnók magunkat édes legalább azon egy pár évig, míg magyarországban 
a249 politicai üldözöttek sorsa kedvezöbbre forduland, az az midön majd irányukban 
szelidebb politikát követnek, mert hiszen örökre igy nem maradhat. Egyébiránt én megval-
lom hogy legtöbb kedvet érzek az amerikába költözéshez, mert ott családunk jövöje legszi-
lárdabb, legbiztosabb….. ott nem lennénk anyira egyedül mint máshol, minthogy ott egy250 
szép kis magyar telepitvény van már eddig is, melly mindig nőni, szaporodni fog.

Egy szóval édes, ha el vagy szánva, tehát jöjjetek251 mindenestöl minél hamarább. Hanem 
ez esetben kérlek édes, hogy drága holminkat252 potomságért el ne vesztegessd, hanem 
kövessd tanácsomat. Fogadj ki, vagy végy meg egy kis fedeles hajót. rakassd erre minden 
drágább butorainkat, üljetek rá mindnyájan, fogadjatok hozzá két embert a’ ki lehozza: és itt 
Belgrádban drága pénzen, két annyi áron fogjuk eladni mint odahaza, és pedig ezüst és arany 
pénzért. még a’ hajót is. Hozzátok le a’ zongorát, tükröket, bársony és selyem butort mind, 
és a’ szebb kasztenek közül egy párt. könyveimet édes mind hozzad, söt még végy is egy pár 

242 jutottam <…> 32 [a „32” az áthúzott szó fölé írva.]
243 fizetésem [Emendálva.]
244 azo[.]ban [átírás.]
245 perczben [a „z” beszúrva.]
246 csillagzat[..]nk [átírás.]
247 edes [Emendálva.]
248 ügyvivöjeül <a’ nemzeti Szinház> Párisban
249 az [átírás.]
250 ott <már> egy
251 tehát <…> jöjjetek
252 holminket [Emendálva.] 
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gazdászati és kertészeti magyar könyvet. mind azon hirlapokat szereztessd meg, mellyekben 
müvészeti dolgozataim 1837 óta megjelentek; – azért hogy munkáim legalább el ne veszenek. 
az 1848ki Életképekböl a’ két elsö számot Szemere Pálnak kölcsönöztem. kérd vissza, mert 
legjobb müveim egyikének kezdete van bennök. már minden menekvö után el ment a’ csa-
ládja édes; tán csak ti vagytok a’ legutolsók. Hozzátok el az öreg ráczot is ha jön. majd 
építünk házat együtt amerikában. Cselédet édes mindenesetre hozz, de jót, és munka sze-
retőt. tudom hogy szegény anyád nem jön, pedig gondját viselnénk mindenképen. késöbb 
majd követend bennünket derék ákosunk is. Ha zimonyba teljességgel nem adnak utlevelet, 
tehát kérj Pancsovára, vagy Orsovára, vagy Mehadiára. Ezek mind alább vannak, és kettö a 
Duna parton azért253 zimonyba ki lehet szállani. ott a’ butorokat ne mond újaknak külön-
ben sok vámot kellene fizetned érttök és mondd sajátodnak.254 legjobb lesz mEHáDIára 
kérned, vagy kéretned utlevelet, (orsován által) minthogy most jön a’ Fördők ideje. oda 
minden bizonyal kapsz… rögtön válaszolj édes, és felelj, mindenre. Válaszodat czimezzd 
igy: An Herrn G. Fraube. és vidd el a’ Pesti Napló szerkesztöségéhez, ki által e levelemet is 
veended. megkértem a’ tisztelt laptulajdonos urat, hogy válaszod hozzám juthatását eszkö-
zölje, ’s ö bizonyal meg is teendi, minthogy ide a’ szerb lap szerkesztöségéhez rendesen jár a’ 
Pesti napló mint cserelap. Szintugy a’ magyar Hirlap is. a’ lapboriték alatt egy kis levél 
könyen eljöhet. magyar színdarabot hozz a’ menyit csak lehet, és pedig a’ javábol. – Ird meg 
legalább egypár szóval vagy betüvel ki által kaptad innen elsö levelemet, mellyre válaszoltál, 
hogy ugyanazon az uton küldhessek ismét, ha szükséges. még255 tömérdek mondani valóm 
volna, de már be kell végeznem levelemet. Isten veletek édes, és minden becsületes emberrel.

[címzés:]
À madame
mad. Susanna d’ Egressy née de Szentpétery
chez le théâtre National a/ Pesth.

54. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1850. május 3.

Pest majus 3kán 1850
kedves Édes fiam!

leveledet kaptam mit már nyugtalanság közöt vártam mert nem tudtam elgondolni hogy 
mi let veled és így leveled egészen megnyugtatot felöled hogy egéséges vagy és igazán férfiu 
testben lélekben mi nekem ismét nagyob büszkeségem256 és legdrágáb257 kincsem hogy iljen 
fiam van mert hiszen csak is te maradtál nekem az258 életben vigasztalásom és örömemre 

253 és <tehát> kettö a Duna parton azért [a „kettö a Duna parton” beszúrás. az „azért” az áthúzott szó fölé 
írva.]

254 és mondd sajátodnak. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben 
korrektúrajellel jelezve.]

255 szükséges. <te pedig … reá … … …> még
256 bü[.]keségem [átírás.]
257 legdrágáb [az „r” beszúrva.]
258 a[.] [átírás.]
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benned heljzem259 jövendö örömem bóldogságom és Etelemben mert a harmadik csalán 
az260 én kis bokrétámba azért nem is kel ugyé kedves ákosom neked mondanom hogy öriszd 
a bokréta szépségét és hogy nagyra nöhessen ápold261 mert azt te ugy is teszed és igyekszel 
is mentül szebnek nevelni, a bokrétának egy virágja nállam van ezt én nevelem hogy egykor 
egybe kötve láthassam262 és gyönyörködve szép virágaimba bóldogan halhassak meg, Édes 
ákosom olj sokat kellene neked irnom hogy azt nem tudom igazán hol kezdjem el
apád török országba van a napokba kaptam tölle levelet meljbe írja263 hogy szeretne téged 
látni mert ö azt hítte szegény hogy itt hon vagy nállam most én is várom264 Haynau ö 
Exellencziáát hogy265 hozzá mehessek mert ut levelet266 kérek tölle hogy el mehessek én is 
török országba férjemhez ha pedig ezt nem lehet akkor kegyelmet kérek267 számára268 hogy 
ha haza jöhetne mert269 már így élni fiam mint én élek nem lehet továb türni270 minden jö-
vedelem271 nélkül nincs272 ki keressen nincs273 család fö ennélkül pedig árvaság rémitő árva-
ság a sorsunk egygyüt pedig bóldogok leszünk ha mindennapi kenyerünk lesz is mert meg 
oszthatjuk jó vagy bal sorsunkat egymással ha sikerül utlevelet kapni ugyis tudatom velled 
ha nem, azt is csak te írjál mindég hogy hol leszel hogy vagy és én akkor mindent körülmé-
nyesen meg fogok neked írni, itt ujság nincs274 semmi egyéb mint hogy minden nap várjuk 
Haynau Excellencziáát275 bécsböl és a tisztikara egy gözöst igen szépen el készített elfoga-
dására melj egész Váczig fog elibe menni és nagy ágyuzások között fog pestre megérkezni 
mondják hogy közbocsánatott hozza az elítéltek számára276 adná az isten hogy valósulna277 
és most igy van pest nagy remények között és én is a reménylök között végtelen szorongásba
Édes ákosom küldök most neked ött aranyat én a multkor is küldhettem vólna aranyat mert 
azokat váltottam278 el hogy279 küldhessek neked de gondoltam hogy ha fel nem válalják hogy 
én pénzt külgyek vagy ha el válalja is megkapod é aranyba vagy pedig majd csak bankóba 
fognak téged kielégíteni azért írom hogyha nem aranyat adnak neked kérheted bátran mert 
én nem bankóba küldöm a pénzt neked, a multkor köldötem neked két pár fejérneműt három 

259 […] [átírás.]
260 [..] [átírás.]
261 ápo[.]d [átírás.]
262 láthass[.]m [átírás.]
263 [..]ja [átírás.]
264 vá[.]om [átírás.]
265 Exellencziáát <.> hogy
266 ut leveled [átírás.]
267 kére[.] [átírás.]
268 szá[.]ár[.] [átírás.]
269 me[.]t [átírás.]
270 tür[..] [átírás.]
271 jövelelem [átírás.]
272 nics [Emendálva.]
273 nics [Emendálva.]
274 nics [Emendálva.]
275 Excellencziáat [Emendálva.]
276 szá[..]ra [átírás.]
277 valósuln[.] [átírás.]
278 v[.]ltottam [átírás.]
279 kogy [átírás.]
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kapczát két zsebkendőt egy pár hanvas bőr kesztyüt egy törölközöt280 czérnát fejjéret feketét tűt281 
gombot és egy utitáskát mibe282 be vólt pakolva azért283 gondoltam hogy legyen mibe raknod 
kevés holmicskádát és hogy vigyáz reá mid van tarcsd számba a284 tarisznyába be is lehet 
zárni, most pedig én kérlek téged édes ákosom ha lehet és magadtól el szakaszthacz annyit 
hogy dagerottibba levétetheted magad küld el nekem ezt pedig azért kérém285 mert 
dagerottibba legjobban eltalálnak és talán lególcsóbb is aztán286 megirod nekem hogy meny-
nyiért vettek le és én elküldöm csak igen könyen öltözve én majd fel öltöztetem itthon a 
delizsánczon el hozzák én majd ki fizetem itthon a járandoságot érte de ezt ted287 meg édes 
ákosom tudod hogy mindég akartam hogy288 le festetlek talán elö érzetem vólt hogy oljan 
meszszire el szakaszt a sors tölled most sem késö még mert csak tölled füg hogy megkapjam 
és szívem meglesz annyiba nyugodva hogy legaláb festve foglak látni apádat is lefestettem és 
igen jónak mondják kik látták tehát apát és fiut együt fogom láthatni és viszsza gondolni a 
bóldog idökre – – – – – és remélve – – 
az isten téged álgyon meg segítcsen feltett czélodba adjon kitartást eröt és bátorságot én 
pedig kérve az igazak istenét hogy téged még egyszer látnom meg engedje. Csókollak édes 
ákosom téged289 szeretö édes anyád

a nagymama290 csókoltat Etellel együtt 
Egressy zsuzsánna291

a kis telepi károlj el eljön vigasztalni hozzánk és nekem végtelen jól esik orczájába sok ha-
sonlatosság van hozzád és jobban292 szeretem napról napra ha idöd engedi írjál neki egy pár 
sort igen jól fog neki esni hogy meg emlékezel rólla293 igen jó fiu csókollak édes anyád

édes ákosom itt egy arányért adnak 5 pengöt és 30–35 x de legkeveseb 5 forintot294

280 törölkozöt [Emendálva.]
281 tőt [Emendálva.]
282 [.]ibe [átírás.]
283 […] [átírás.]
284 számba <…> a 
285 kér<…>ém [az „-ém” az áthúzott rész fölé írva.]
286 is <csak> aztán 
287 teg [átírás.]
288 hog[.] [átírás.]
289 [.]éged [átírás.]
290 nanymama [Emendálva.]
291 zsuzsá[..]a [átírás.]
292 és <…> jobban
293 hogy meg emlékezel rólla [Beszúrás.]
294 édes ákosom itt egy arányért adnak 5 pengöt és 30–35 x de legkeveseb 5 forint [a főszövegre merőlegesen, 

a levélpapír bal szélére írva. a „forint” emendálva.]
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55. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Belgrád, 1850. május 9.

Belgrád, Május 9. 1850.
Édes zsuzsikám!

tizenhét napja már hogy elsö levelemet innen megkaptad. Engedj meg édes ha méltatlan 
vagyok irántad: de lehetetlen keserünek nem lennem. tizenhét nap alatt egyetlen rövid, 
ingerült levelet irtál hozzám! lehetséges-e illy iszonyu közönyösnek lenned irántam, isten 
legszerencsétlenebb embere iránt?! nincs-e neked ezer meg ezer módod, hogy engem tudó-
síthass legalább is minden héten kétszer állapotod, dolgaitok, jöveteltek miben léte iránt? – 
Ha még tizszer ennyi nyomorral vert volna meg a’ haragos Isten engemet – nem tudom 
miért, – mint a’ mennyit velem eddig éreztetett: Soha egy hangja nem jönne ajkomra a’ pa-
nasznak. De a’ ti sorsotok feletti295 bizonytalanság: ez megöl, semmivé tesz. És most egyedül 
rajtad áll, hogy a tudás balzsamával enyhitsed inségemet: és neked nincsen számomra két 
órányira időd, mennyibe leveled elkészitése kerülne!!!… könyörülj, kérlek, ha akarod hogy 
meg ne vessem nyomoru éltemet, ha ohajtod, mint296 hiszem, – hogy megtartsam azt érette-
tek. – És miért késedelmezel már illy végtelen sokáig? a’ holmik eladásával egy perczet se 
késsél, mert az nekünk százszorta több kárt okoz, mint egész ingó értékünk, – ha időt vesz-
tünk. te nem ismered az itteni körülményeket, – nem a’ kivándorlók küzdelmeit. nem lehet 
mindent egy levélbe irnom, de hallgassd meg tanácsimat, az istenre kérlek, – mert hidjed, 
hogy szavaim mindenike297 igen298 sulyos okok, és körülményeken alapszik. Hagyd a’ 
butorokat zsiga kezénél, biztos helyen299 – letéve. ne adja el mig arra fel nem kérjük. Hiszen 
ez soha sem késö, ’s a’ pénzt el300 küldhetni mindig, a’ világ végére is!… Hozzad csak 
becsesbbjeinket, ruháinkat és könyveim javát… Ha majus végén Constantinápolyban nem 
lehetünk, tömérdeket vesztettünk idöben és minden érdekünkben. Ellenben ha ott érjük 
még a’ többi menekvö magyarokat tehát minden költség nélkül, és gyorsan szállittatunk a’301 
Franczia földre négy tengeren által, u.m. a’ Fekete,302 márvány, adriai és földközi tengeren. 
És engeded-e az utlevél által magadat végkép megakadályoztatni?… nincs-e bátorságod a’ 
szökést megkísérteni?… illy rövid uton, – zemlinig, – melly alig tart két napig, – ’s melly két 
nap alatt töled senki utlevelet nem kér!… ha pedig már egyszer zimonyban vagytok, – ott 
akárminö utlevelet adsz által a vámosnak,303 más napig meg sem nézik, ’s az alatt három-
szor304 is ide juttathatunk benneteket Belgrádba… kérj, szerezz pénzért, vagy kölcsönözz 
akármiféle idegen passust!… és induljatok az elsö gőzössel! Vagy tégy305 barátoddá egy 
gözös conductort vagy kapitányt! – igy utlevél sem kell!… Hiszen mit koczkáztatsz egy illy 

295 […] [átírás.]
296 ohajtod, <h> mint
297 szavaim <igen nagy> mindenike
298 igen [Beszúrás.]
299 helyen<,>
300 pénzt <m> el
301 szállittatunk <által> a’
302 a’ <m> Fekete
303 utlevelet <mutátsz elo> adsz által a vámosnak, [az „által a vámosnak,” az áthúzott rész fölé írva.]
304 alatt <pár> háromszor
305 Vagy <…> tégy
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kisérlettel, még ha nem sükerülne is?… Vissza utasitnak, – s ezzel vége… különben sem 
eresztenének, ’s igy is fentartóztatnak, tehát egyre megy. De ha bátorságot veszesz: talán 
sükerülhet is! Ird meg mint állnak e részben dolgaid! Ezen jó ur kitöl levelemet veszed, el-
hozza válaszodat is. ö Bécsbe utazik kereskedelmi ügyekben, – ’s vissza is jön. Butoraink 
eladásával vagy netalán elvesztegetésével, az istenért ne siess! nem csak azért mert306 jö-
vendönk Isten kezében van, – hanem a’ késedelmezés miatt se, mit az eladás okoz.

Sokat beszélnek és irnak az amnestiáról, de látom hogy ha307 lenne is, te308 nem helyzel 
benne biztosságot. És én e részben teljesen a’ te nézetednek és kivánatodnak rendelem alá 
magamat. te ismered a’ körülményeket otthon; én legkevesbbé sem. tapintatod, sejtelmeid 
édes, ritkán csaltak meg, azért cselekedjél annak sugalmai szerint: követlek feltétlenül. óh 
csak bizonyosságot, – csak a’ valót, bármi legyen is, – csak309 azt tudassátok velem minden310 
változásai ’s fordulataiban, tehát minél gyakrabban!… nem küldhetnél-e nekem édes addig 
is ruhát, mert igen ágrul szakadt vagyok és egy pár utolsó aranyamat ruhanemüre nem ad-
hatom különben nem311 élhetek312 itt meg egy hónapig sem.

Hát azon tervemre mit mondasz, hogy azon esetben ha passust semmiféleképen nem 
kapsz, – tehát én küldenék egy fogadott biztos embert innen kész szerb utlevéllel ellátva, ki 
benneteket, mint tulajdon családját hozna le?… Ez könnyen megeshetnék, csak írd meg 
nekem rögtön, hogy akarod-e?…

Isten veletek!… ne késsetek… jöjjetek vagy írjatok!
NB Ez innen negyedik levelem hozzád!

[címzés:]
                          a madame
madame Susanna Egressy,
née de Szentpétery.
Kerepescher Strasse, No 7.     a Pesth
Apotheke zum Salvator. 

56. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Belgrád, 1850. május 9.

Belgrád, Majus 9. 1850.

lelkem zsuzsikám! az Istenre kérlek ne légy olly fösvény a’ levélirásban! részemröl nem 
mulik el egyetlen hét, mellyen három, négy levelet ne irjak hozzád, gondolván, miként le-
hetetlen hogy ennyi sok közül legalább ha csak egy is hozzád ne tévedjen. És te megelégled 
az egyetlen, igen rövid leveleddel, mellyet egyedül kaptam töled 10 hó alatt, itt Belgrád-
ban!… Hiszen tudod édes; milly kimondhatatlanul drága az idö azoknak a’ kik várakoz-

306 azért <hogy> mert [a „mert” az áthúzott szó fölé írva.]
307 hogy <te abban nem bizol és> ha
308 te [Beszúrás.]
309 is, – <tudass> csak
310 velem <minden> minden
311 különben <ke> nem
312 [.]lhetek [átírás.]
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nak313 hosszú hónapokon át száműzötten, árván314 kétségek között: –’s hát ha még azon egy 
leveledet se kaptam volna meg!

két terjedelmes levélben irtam már meg neked innen, miért jöttem ide; reménylem hogy 
az egyiket legalább megkapod. Én nem tudtam, nem ismerhettem az otthoni körülménye-
ket, de bár minők legyenek azok, már azon fokára jutottam a’ kétségbe esésnek, miképp315 el 
valék szánva316 balsorsomnak vakon317 karjaiba vetni318 magamat, csupán azért, hogy ott-
hon,319 bár rab gyanánt, talán megláthatlak egyszer benneteket, vagy legalább tudni fogok 
felöletek. többi okaimat, mik még erre birtak, ’s miket itt le nem irhatok, – de mellyek mind 
csupán köröttetek forognak, – ez uttal mellözve: csupán a’ másik fő okát emlitem meg ide-
jöttömnek. minden levelemben azt irtam hogy jőjjetek, keressetek fel török-számüzetésem 
helyén, ’s kövessétek boldogtalan csillagzatunkat. majus végén szét kell oszlani a’ Sumlai 
magyar menekvök maradványainak: tehát nekem is mennem kellendett ország320 világ; – 
vagy Stambulban valami török örnagyságot vállalnom, mire sem tehetségem sem akara-
tom.321 

most már mentem322 volna el, a’ nélkül hogy ti tudtatok volna felölem323 valamit, – a’ 
tengeren által Párisba, vagy londonba, – és ti, ezt nem tudva indultatok volna meg ide tö-
rökhonba utánam, – hol engem hónapokig324 hiában kerestetek volna!… Hiszen erre még 
csak gondolni is borzasztó!… közel kelle tehát jönnöm, hogy ha jöttök, itt mindjárt csatla-
kozhassunk, ha pedig nem jöhettek, azt is meg tudhassam, – ’s ha haza mennem lehetséges: 
tehát egy lépéssel otthon lehessek.

most már édes zsuzsikám annyira kifogytunk az idöböl, – ha csakugyan ki kell ván dor-
lanunk, – hogy még csak egyetlen perczet sem veszthetünk el, – azért figyelj arra325 a’ mit 
mondani fogok.

nekünk még május végén mulhatlanul Stambulban kell lennünk, különben szerencsét-
lenek vagyunk. a magyar menekvöket, – kik Constantinapólybol ingyen külföldi határra 
szállittatnak, – még ott kell érnünk hogy együtt mehessünk velök, ’s mindazon segélyben ’s 
pártfogásban részesülhessünk mellyet a’ többiek élveznek mind a’ török porta, mind a’ 
külhatalmak részéröl. 

rögtön írd meg tehát nekem biztos uton, van-e reményed hogy ide, – csak zemlinbe, 
vagy Pancsovára, vagy mehadiára Passust adnak számodra, vagy nincs. mert e nevezett 
helyek mindenike a326 Belgrádi utban esik, és illy utlevéllel zemlinben ki szállhatsz, és on-
nan ide átjönnöd igen könnyü dolog, – csak tudjam hogy ott vagy. Ha huzzák halasztják, ’s 

313 a’ kik <végtelen idö óta> várakoznak
314 árvá[.]<…> [átírás.]
315 miképp [Beszúrás.]
316 valék <már> szánva
317 balsorsomnak <…> vakon [a „vakon” az áthúzott szó fölé írva.]
318 karjaiba <döl> vetni
319 hogy <ugy> otthon [az „otthon” az áthúzott szó fölé írva.]
320 [.]rszág [átírás.]
321 mire sem tehetségem sem akaratom. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye 

a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
322 már <menjek vol> mentem
323 felöle [Emendálva.]
324 hónapogig [átírás.]
325 figyelj <.> arra
326 a [Beszúrás.]
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ha327 látod hogy egy hónap is328 bele telik meddig passust kapj, ugy nekem téged itt bevár-
nom alig lehetséges, mert hiszen ha: pénzemet itt elköltöm, ’s329 akkor tudom meg hogy ide 
semmikép nem eresztenek: mivel utazom innen Párisig?!! mert veletek együtt biztosan szá-
molhatok mind a’ török basa, mind a’ Szerb kormány segélyére a tovább utazás tekintetében; 
de egyedül magam330 nem, mert mindenik azt kérdi akkor: hogy hát miért jött el ön 
Sumláról, miért mondott331 le önkényt a’ török kormány segélyéről ha nincs módja saját 
költségen utazni?! Ha pedig itt vagytok akkor könnyü a’ felelet. – meg332 mondom hogy 
érettetek jövék, hogy elvigyelek.

Fordulj tehát édes, pártfogókhoz, – hiszen akármellyik nagy úr megteszi ha meg ké-
red, – hogy eszközöljenek számodra utlevelet minél elöbb… Ha e kisérlet is sükertelennek 
látszik, kérlek kényszeritelek, ird meg nekem rögtön, ’s keress biztos alkalmat hogy leveledet 
megkapjam. – mert azon esetben sietek Párisba, hogy itt várjalak be benneteket. Hogyan 
fogok oda vergődni, és mikor? azt a’ jó Isten tudja.333 – De csak ugy, ha nekem megirod hogy 
az utlevél melly Párisba szóll, már kezedben van, vagy annyi mintha ott volna.334 mert ha 
oda sem adnak: akkor egy perczig sem késem magamat megadnom austriának. Fogságban 
lenni, vagy így élni, nekem egyre megy. Fogságból legalább reményem van kiszabadulhatni, 
’s talán még élhetni érettetek: mig igy335 mint most vagyok sem isten sem ember hasznomat 
nem veheti!

Ha tudnám, hogy van benned bátor elszánás koczkára tenni magadat egy pár napon ál-
tal, – családi üdvünkért: ugy feláldoznám utolsó aranyaimat és embert küldenék hozzád 
innen kész utlevéllel, – ki téged mint saját nejét336 és családját hozna le: de nem tudom e 
részben mint vélekedel? Hiszen az egész uton, két nap alatt, mig a gözös ide zemlinbe leér: 
senki sem kér337 töletek utlevelet: Itt pedig már, mint mondám igen könnyü lesz az átjutha-
tás – a’ Száván által Belgrádba; ez három kis óra alatt megtörténik. Csak irj édes lelkem, 
hogy tudjam mi tevö legyek!… ne tölts sok idöt a’ holmik eladogatásával; a’ mit hamar338 el 
nem adhatsz, hagyd biztos helyen, vagy hozd le hajón, eladjuk itt két áron. Vagy otthon el-
adja zsiga, ’s el küldi az árát utánunk akárhová. Válaszodat, ’s talán mindnyájatokat is 
elhozand ezen ur ki levelemet viszi. ö az itteni franczia Consulatusnál titoknok, igen jó 
becsületes ember; – de küldj választ más uton is, t.i. az elsö mód szerint hanem következö339 
módositással:340 a’ levelet magát czimezd németül Schmidt Eliza kisasszonynak, a’ kül-

327 ha [Beszúrás.]
328 is [Beszúrás.] 
329 elköltöm, <akkor> ’s
330 magam [Beszúrás.]
331 miért <nem> mondott
332 meg [Emendálva.]
333 Hogyan fogok oda vergődni, és mikor? azt a’ jó Isten tudja. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal 

szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
334 voln[.] [átírás.]
335 mig <élnem> igy
336 saját <…> nejét
337 sem <kerd> kér
338 hamar [Beszúrás.]
339 kovetkezö [Emendálva.]
340 is, <ugymint ugymint …> t.i. az elsö mód szerint hanem következö módositással: [a „t.i. az elsö mód” az 

áthúzott rész fölé írva.]
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boritékot pedig: „an Herrn Salamon alkalai Belgrad.”341 és mint a’ multkor, vagy gözö  sön, 
vagy postán, (nem tudom hogy küldéd az elsöt) rögtön küldjed.

ne várakoztass itt hiába, lelkem egyetlen zsuzsikám! irj bizonyosat vagy hozzon már 
egyszer a’ könyörület Istene benneteket szegény szerencsétlen apátokhoz!!!

[címzés:]
                              à madame
madame Susanna d’ Egressy née de Szentpétery.
chez Théatre national                                     à Pest.
Belgrád, május 9. 1850.

57. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1850. május 14.

Pest majus 14kén 1850
kedves342 Édes Gáborom!

leveled343 oljan mondhatlan örömet és megnyugvást szerzett nekem hogy már te is tudcz 
felölünk hogy még élünk és hogy nem344 hanyagság vagy nem akarás vólt345 oka346 halga tá-
somnak de a sors a sors édes az mi minket vett üldözöbe347 és hogy meddig fog még üldözni 
azt csak isten tudja mert édes ha hazajösz ugy én azt hiszem egész életünket fogja üldözni 
édes348 nem tudok nem lehet azzal a gondolattal megbarátkoznom349 téged börtönbe zárva 
lássalak mert ök bár mit ígérjenek neked én nem hiszek mert láttam hogy fojtak350 a dolgok 
és még most is ugy vannak351 és kivált neked édes nincs352 barátod nincs353 kibe bíznod és 
biznunk ezek kik közöt élek azt354 mondhatom hogy mind meg változot nép irányunkba de 
ha teszem haza jönnél és el zárnak el huzhatják355 egy vagy fél356 évig hogy csak a törvény 
szék elé meny is és még akkor fognak el ítélni és ki tudja miljen hoszszu idöre és az elítélte-
tést kitöltve is lehet é neked357 ismét a színpadra lépned és gondold csak édes e sok írígy nép 
örökös sértéseinek és ármánykodásainak ki tenni magad lesz358 é eröd kitartásod mert ezeket 

341 „an Herrn Salamon alkalai” Belgrad.” [az „alkalai” utáni záró idézőjel emendálva.]
342 ked[.]es [átírás.]
343 leveléd [az ékezet áthúzva.]
344 [.]em [átírás.]
345 [..]lt [átírás.]
346 o[.]a [átírás.]
347 [.]ldözöbe [átírás.]
348 éd[.]s [átírás.]
349 megb[..]átkoznom [átírás.]
350 fojtaa [átírás.]
351 […]nak [átírás.]
352 nics [Emendálva.]
353 nics [Emendálva.]
354 [..]t [átírás.]
355 el <a> hu[.]hatják [átírás.]
356 […] [átírás.]
357 is <fog …> leheté neked [a „leheté neked” az áthúzott rész fölé írva.]
358 mesz [átírás.]
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miket a szinészekröl mondok édes mind vólt alkalmam tapasztalni nem is kel többet mon-
danom magamról359 csak azt360 édes hogy kérded hogy nincs361 a nemzeti színház név sorá-
ban számomra helj?362 – nincs363 bizony édes ha nem ha a színházba el akartam menni tehát 
fizettem mert még Septemberbe elvették jegyemet ezen364 szavakkal mikor a jegyért365 küldék 
hogy nem szabad adni mától fogva megtiltották Simonsics az igazgató fáncsi az igazgató segéd 
és minden – tudod édes ez ember mindég miljen jésuita vólt most is oljan nehány nö mondá 
hogy csunyaság és hogy fojamodjak az igazgatóhoz de én nem tevém mert édes büszke 
vóltam arra hogy Egressiné366 kérjen mert meg sértve érzém magam benned mert érted 
kellet vólna velem e csekéljséget tenniök de csak367 édes örülnek hogy itt nem vagy eszt 
ugyan élöszóval mind meg fogom neked beszélni mert írni nem lehet azért édes végy eröt 
magadon és más pálját kel választanod mert e nép között én nem látok neked nyugodalmat 
és édes gáborom hát ha isten minket hozzád vezet368 nem fogjuk é a nyomort is örömmel 
meg osztva türni369 csak hogy egygyüt lehessünk bár370 a hazából el bujdosva szegénységbe371 
de megelégedve fogunk élni és én hid édes hogy igen boldog fogok lenni csak hogy már 
veled élhessek mert édes én téged véghetetlen szeretve tisztellek igen édes én mikor csak 
reád gondolok mindég oljan érzés fog el mint mikor istenhez szoktam fohászkodni szóval 
édes ez érzésemnek372 nem tudok szavakat találni373 csak méljen érezni tudom te értesz en-
gem édes Gáborom mert már bárhogy fogom is eszközölni még is elmegyek hozzád azért 
édes írjál nekem miheljest levelem megkaptad még hozzád mehetnék és elmondhatnám 
magam neked mit374 szeretnék kérlek édes írd meg lehet é még benne mód hogy török honba 
viszsza mehetnénk mindnyájan375 hogy fognak é neked ott valami fizetést adni azért376 sze-
retnék ott legjobban hogy ha valamikor még valami változás történne édes leghamaréb jö-
hetnénk haza és aztán ott kedves fiamról is hamaréb tudhatnánk amérikától sem irtózom de 
még is nem tudom miért377 édes ide jobban vágyom – de édes ha te gondolod hogy másut job 
lesz én aban is meg nyugszom ne félj édes én378 semmitöl nem félek dolgozni fogok min-
dent379 mit csak elbírhatok és egymást fogjuk bisztatni vigasztalni ugyi édes jó Gáborom

359 magam[..]l [átírás.]
360 [.]zt [átírás.]
361 nics [Emendálva.]
362 helj! [az írásjel átírva.]
363 nics [Emendálva.]
364 azon [átírás.]
365 jegyér [Emendálva.]
366 Egressi[.]é [átírás.]
367 csa[.] [átírás.]
368 veszed [átírás.]
369 tü[.]ni [átírás.]
370 lehessünk <.> bár
371 bujdosva <is> szegénységbe
372 érzésemnem[.]ek [átírás; emendálva.]
373 tal[.]lni [átírás.]
374 sit [átírás.]
375 mind<.>nyájan
376 adni <mert> azért
377 miert [Emendálva.]
378 én [Beszúrás.]
379 minde[.]t [átírás.]
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most írom380 édes hogy hogy kaptam meg leveleidet a legelsöt kaptam postán Viddinböl mit 
a konzul tudtával írtál october 8án 1849 ezt kaptam meg november 5kén381 másodikat bizo-
nyos kézmüves382 legény aradig vitte on[nan]383 pedig egy idegen sidó hozta el nekem fel-
bontva ezt írtad 18 Septemberbe 1849 meg kaptam 22dik novemberbe a harmadikat a 
Viddinböl eljöt katonád hozta […]384 Váczig ott postára tette ez october 16 vólt írva385 1849 
megkaptam 25386 november387 vagy 26kán és itt édes ismét nem tudtam felöled semmit élsz é 
vagy sem egész aprillis […]388 akor kaptam meg február 3kán írt leveled meljet Sumlába írtál 
1850389 konstántinápoljból feltéve postára ismét egygyet Sumláról 8 februáriusból meljet 
C___390 írtál mi zemlinbe vólt postára téve megkaptam aprillis 11 vagy 12kén391 belgrádból 
april 17kén meg kaptam 24 april e kor 2tött edgyik andrás392 bácsinak másik annak a tót gaz-
embernek küldve a harmadikat ko…tól kaptam már akor393 elküldötem a más ketöre a vá-
laszt neked és most annak a következtébe írhatok neked édes ismét 
édes leveledbe ügyvivöségről is írsz és hogy közöljem az igazgatóval eröl többet nem írók394 
mint hogy tudod hogy kik az igazgatók a fö szinész urakat ismerheted ó édes ezekröl igen 
sok mondandóm lesz – – – – 
azt is irod édes hogy förangu hölgyek felsöb heljen fognának érted kérni ez395 édes kezdődöt 
a nagy ignácz Hölgy futár396 nevü lapjába mit azért hogy majd akadnak nök kik el fogják 
kezdeni de én épen ma vóltam magam nálla és kérdém hogy adna nekem felvilágosítást ez 
iránt és önmaga mondá édes ezen szavakat hogy ö épen azért írta hogy erre az eszmére jöj-
jenek a nök és azért írták397 bécsi és posonyi lapok is de édes az igazat meg kel vallani398 
magyar nö nincsen399 is most oljan kinek saját maga családjával ne vólna baja és azok kik 
vannak még azok mán korcsfajok irni pedig oljanoknak kel lenni akik400 semmiben401 részt 
nem vettek férjeik vagy család tagjaik oljan pedig mondom nincs402 magyar nö mert403 itt 
édes mind bus bánatos de nem is oknélkül – – – – 

380  árom [átírás.]
381 october 8án 1849 ezt kaptam meg november 5kén [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt be-

szúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
382 ké[.]müves [átírás.]
383 [a levélpapír széle szakadt.]
384 [Szakadt levélpapír.]
385 vólt írva [Beszúrás.]
386 2[.] [átírás.]
387 november [Beszúrás.]
388 [Szakadt levélpapír.]
389 meljet Sumlába írtál 1850 [Beszúrás.]
390 [.]___ [átírás.]
391 12[..]n [átírás.]
392 edgyik <…> andrás [az „andrás” az áthúzott szó fölé írva.]
393 [.]kor [átírás.]
394 ír[.]k [átírás.]
395 e[.] [átírás.]
396 Hölgy futá[.] [átírás.]
397 írtá[.] [átírás.]
398 dallani [átírás.]
399 ninc[.]en [átírás.]
400 aki[.] [átírás.]
401 semmi[.]e[.] [átírás.]
402 nics [Emendálva.]
403 [.]ert [átírás.]
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bátyámmal mindég tünödünk hogy mi tévö legyek édes most mutatta meg bátyám hogy 
igaz testvér de töb mert404 van itt pesten oljan apa kinek most leányát kel tartani és pedig 
gazdag és mindég panaszolja hogy családostól kel tartani és bátyám miljen elentéte ennek ö 
végtelen szives apróságokkal405 etelnek sok örömet szerez és reám406 is igen nagy figyelem-
mel van ha az a fiu ezt a gonoságot nem teszi édes most a pénzünk kevés hiával mind407 meg 
vólna mert bátyám hogy a pénzemhez ne nyuljak hogy tarcsam meg nem engedet semmire 
költenem mikor408 el lopta409 januárius 3kán vólt igy keszte az uj évet édes a napokba kaptam 
ákostól levelet írja hogy talán haza ereszték és hogy tudja bizonyosan hogy tizedesnek ki 
van nevezve oh istenem ha már el kel hagyni a hazát o milj bóldog vólnék ha vellünk lehetne 
vagy majd utánnunk fog jöhetni így is szeretném irta egyszer hogy rácznak írt hogy segítcse 
de sok ostoba kifogásokat tet és meg kérdet hogy mi igaz mi nem én öt mindég egy vén 
politikusnak és tartom is felöle is sokat kellene mondanom de lesz még idö édes bizunk és 
kérve az410 igazak istenét hogy segitcsen meg bennünket és téged édes jó Gáborom örizen 
meg tarcson meg egéségbe411 téged szeretö családod számára
Édes anyám sokat sirat és imádkozik érted éjelenként412 fel kel kiált hogy Szegény Egressy 
Csókollak édes gáborom Etellel egygyütt zsuzsikád etel [e]gy413 kissé beteges vagy is inkáb 
gyenge orvossággal él [… …]414 a vas fördöt ha használná de meg ne ijedgyél nem nagy baj415

58. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1850. május első fele]

édes én neked már 6 levelet küldötem egygyel még a kis arczképet is el küldötem a meljiken 
te én és Etel vólt lefestve gondoltam hogy az neked örömet fog szerezni és hogy egygyet sem 
kaptál megfoghatatlan azokba mindegyikbe megirtam hogy hollakom és most a leg utólsóba 
oljan416 zavart vóltam hogy még azt sem írtam meg hogy hollakom én édes bátyámnál lakom 
September ólta ö mikor haza jött egy egész hólnapig nem jádczot nem kapot fizetést sok417 
és nagy utánna való járásra juthatott ismét a színházhoz de mégis csak megtörtént 
viszszavétele édes öt isten a mi megmentésünkre küldöte viszsza mert ha magamnak kellett 
vólna laknom ugy már mindenem elvitték vólna de nálla levén418 ahol mind az övé – köny-

404 mért [az ékezet áthúzva.]
405 apróságogkal [Emendálva.]
406 és <reám> reám
407 min[.] [átírás.]
408 költenem <és> mikor
409 el [.]opta [átírás.]
410 [.]z [átírás.]
411 egésé[.]be [átírás.]
412 éjelennént [átírás.]
413 [Szakadt levélpapír.]
414 [a levélpapír széle hiányzik.]
415 Édes anyám sokat sirat és imádkozik érted éjelenként fel kel kiált hogy Szegény Egressy Csókollak édes 

gáborom Etellel egygyütt zsuzsikád etel [e]gy kissé beteges vagy is inkáb gyenge orvossággal él [… …] a vas 
fördöt ha használná de meg ne ijedgyél nem nagy baj [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]

416 olja [Emendálva.]
417 fizetést <és> sok
418 levé[.] [átírás.]
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veid mind megvannak parókád419 is édes csak420 pénzem nincsen421 nem azért édes mint ha 
elköltöttem vólna hanem iszonyu422 csapása istentöl hogy saját gyerekemnek kellet ezt elkö-
vetni rajtunk emlited édes hogy árpádról nem írtam semmit nem mert elö érzeted423 jól 
mondja hogy vigasztalót nem írhaték ö édes egy elvetemedet fiu miljen nincsen töb az életbe 
ö tett kóldussá minnjáunk haljad édes egy kufferbe vólt rakva mindenem mert féltem min-
den perczben hogy jönnek kobozni és hirtelen valameljik szomszédomhoz be adhassam 
mindég a zongora alat tartottam történik hogy mi etellel el mentünk fáji ferinéhez és a fiu 
a szobába tanult és a kuffert fel törte de nem a zárját vagy lakatját hanem a kétt sarkát szedde 
le és ísmét hejre tette mint vólt el vitte a nagy erszént és mi benne vólt 58 arany424 huszas 
pénz 142 f 40 x pengö tallér 62 darab 2 pengös – 4 arany gyürüt az óra lánczot és el szökött 
velle vett itt pesten magának egy lovat 95 fpengön mikor már öt magát megtallálták már 
akkor nem vólt meg a többi pénzböl csak 12 arany 14 pengö huszas 6 tallér az arany425 
láncz426 és 1 gyürü ezeket elhozták és velle egygyüt a fiut is a fiutól el lopták a pénzt öszve 
akat egy kövesdi sidóval és vele hálván a fiuval ellopta tölle és öt ott hagyta a korcsmába 
aludva mikor a fiu fel ébret ordítozva szaladgált hogy a pénzét el lopták a fogadós ísmerte a 
sidót és meg is találták mert a tarisznya mibe a pénzt tette a fiu a sidónál vólt de a semmit 
sem valván csak még többe került nekem mert a két ut427 mit az ügyvéd tett 121 pengöbe 
került és az a borzasztó benne édes hogy mint magamét nem is mertem keresni és nem is 
lehetett mert épen az elöt nehány nappal vóltam a policzájnál híva hogy valjam be mink és 
mim van428 és így édes láthatod hogy miket kellet ki álnom mínö életem van nekem ez a gaz 
fiu azzal menti magát hogy hozzád akart menni török országba most már édes mond adjál 
tanácsot mítévö legyek vélle ha eljuthatok hozzád elvigyem é mert épen ma mondá bátyám 
hogy ha elmegyek nem válalja el mert rosz de ha jó vólna még szeretné hogy ha mellette 
lehetne Sikornak429 is iljen rosz fia van

Édes azon bizonyos Jasmadsi Gulrik kiről leveledben irsz itt vólt 10 májusba és beszéltem 
vélle haza jöveteledröl430 és mondám kérve öt hogy miután neki oljan nagy431 befoljása van 
eszközöljön számomra egy utlevelet hozzád hogy személjesen beszélhessek veled és ö meg 
ígéré hogy 10 vagy 14 nap mulva viszsza jön pestre és azt is tudni fogja hogy hazajöhecz432 é 

419 pa[.]ókád [átírás.]
420 cs[.]k [átírás.]
421 [.]incsen [átírás.]
422 hanem <…> iszonyu [az „iszonyu” az áthúzott szó fölé írva.]
423 erzeted [Emendálva.]
424 aragy [átírás.]
425 aran [Emendálva.]
426 lácz [Emendálva.]
427 ur [átírás.]
428 és az a borzasztó benne édes hogy mint magamét nem is mertem keresni és nem is lehetett mert épen az 

elöt nehány nappal vóltam a policzájnál <…> híva hogy valjam be mink és mim van [a főszövegre merőlegesen, a 
levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

429 lehetne <Szegény> Sikornak
430 jöveteledrö [Emendálva.]
431 nggy [átírás.]
432 ha[.]ajöhecz [átírás.]
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bántatlanul vagy433 sem és hogy nekem is fog ut levelet hozni hogy hozzád mehessek azért 
édes Gáborom ha késöb mehetek is hozzád mint elöb írtam ne nyugtalankodjál434

59. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának 
Belgrád, 1850. május 25.

Belgrád Majus 25. 1850.

lelkem zsuzsikám! Igen nagy szerencsétlenség lenne ha még e levelem is hon találna téged, 
de mégis irok, mert egy semmire való ember, az itteni franczia consulatus tolmácsa, ki Bécs-
ben járt, ’s ki maga ajánlkozott benneteket lehozni franczia utlevéllel, tegnap estve hazajövén, 
nem csak hogy semmi tudositást nem hozott felőletek, hanem még legutóbbi levelemet is, 
mellyet elvitt, azon módon visszahozta. azért tartom nagy szerencsétlenségnek hosszu ké-
sedelmezésedet, mert ha Constántinápolyban a’ Sumlai magyar menekvők sorsa és jövője 
teljesen elintéztetett, és befejeztetett: akkor nekem alig van reményem többé hogy a’ Szultán 
pártfogásában mi is részesülhessünk. a’ Sumlai menekvők ügye pedig mint hallom, még 
májusban bevégeztetik. Ellenben, ha mi május végén, vagy legalább junius elején Stambulba 
érhettünk volna: teljes bizonyossággal nyertünk435 volna alkalmazást ollyat minöt 
kivánandottam,436 és örnagyi fizetést. E szerint kivánatod, hogy törökhonban437 maradjunk 
teljesedett volna. most már alig marad egyébb választás, mint amerikába mennünk. mert 
én, azok után, miket igen helyes tapintattal és előérzettel írsz az otthoni körülmények, és 
jövő nyugalmamra nézve; és438 azok után, miket itt a’ hirlapokból olvasok és látok: teljesen 
el vagyok határozva még azon esetben sem menni haza, hogy ha teljes amnesztiát hirdet-
nének. Valjon nem a legkönnyebben találnának-e ürügyet engem befogatni az elsö alkalom-
mal, mihelyt egy jelenetemet vagy beszédemet nagyon megtalálnák tapsolni?! nem nem, itt 
nincs többé mit haboznunk és tétováznunk édes nőm, – nekünk vándorlanunk kell. Ez a’ mi 
végzetünk,439 ezt követnünk kell. még440 most, mint magyarok, és üldözött szerencsétlenek, 
ha itt talán nem is, de másutt mindenütt számolhatunk a’ népnél pártfogásra, könyörület-
re, – és ezt kereshetjük ’s elfogadhatjuk felemelt fővel, és pirulás nélkül, – mert magyarnak, 
és menekvönek a’ szegénység nem szégyen, – hanem inkább becsület.441 De hogy ha még az 
amnestia is itt találna bennünket: akkor boldogtalanok vagyunk, mert ha azután indulunk 
vándorpályánkra, sokan azt fognák442 kérdezni majd: hogy hiszen amnestia van, miért jöt-
tetek443 el? – menjetek haza isten hirével!…

433 vagy [a „-va” beszúrva.]
434 nyugtalankodjal [Emendálva.]
435 nyert[…] [átírás.]
436 kiván[…]ottam [átírás.]
437 törokhonban [Emendálva.]
438 nézve; <…> és
439 mi <…> végzetünk
440 kell. <De hogyha> még
441 inkább <…> becsület
442 fogpák [átírás.]
443 miért <…> jöttetek
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legyen azért ez már az utolsó levelem, – az Istenre kérlek. Ha olly elszánt, elhatározott 
vagy, mint irád és hiszem, – ugyan hogyan késhetsz enyire midön az idö olly kimondhatlanul 
drága reánk nézve? Való hogy e részben én is hibás vagyok, miután elsö444 válaszomban arra 
kértelek, hogy a’ butorok eladásával ne hirtelenkedjél. Hiszen fáj is a’ lelkem445 mondhatlanul, 
hogy keservesen szerzett drága és gyönyörü holminktól446 meg kell válnunk, miket egy bol-
dog és nyugalmas jövö reményeivel készitteténk, de447 mikben nekem olly rövid napokig448 
engedte a’ sors gyönyörködnöm: de hát mit tehetünk egyebet édes nöm! Ha Illö áron 
el nem adhatod őket: inkább add oda zsigának; ö tudom meg fogja tartani, és ha körülmé-
nyei engedik, – részenként legalább, – el küldi majd árában449 azt, és annyit a’ mennyit ö 
maga határozand meg. azonban, ha csak lehetséges, háromszáz pengö forintnyi készpénzt 
minden esetre hozz édes, vagy a’ mennyit csak hozhatsz450 még pedig a’ nélkül hogy ezüst 
vagy arany nemüinkböl valamit hátra hagynál.451 attól azonban nem volnék idegen, hogy a’ 
négy nagyobb billikomot, andris452 bácsi felügyelete alatt a’ takarék pénztárban elzá lo go-
sitanád, vagy zálogban ö nála hagynád. a453 koszorut is ott hagyhatnád: de a’ tálczás454 po-
harat semmi esetre ne. És most még ezekre kérlek: zsigával értekezzél, hogy leveleinket 
hogyan és minö czimmel ellátva kelljen küldenünk a’ távolból Pestre? Cselédet ne455 hozz. 
okvetlenül456 hozd el ezen szindarabokat: Hamlet. othello. Coriolán. machbet. lear. ne-
gyedik Henrik. … Vigjátékok közül: Egy pohár víz, Párisi adós. Skót nemes. Garrik Bris-
tolban. könyveim közül ezeket: Vörösmarty minden köteteit. Petöfi összes müveit egy kö-
tetben. a’ német Shakspeart. moliert. 8 kötet Theater lexicont. a’ népdalok és mondákat 
mind. tompát kölcseit.457 Seidelmant. a honderüböl azt a’ mibe czikkem van, ugyanazt a’ 
Divatlap és Életképekböl, és az Athenaeumból, (ebbe Korányi név alatt is irtam) Hirlapot 
többet ne hozz, továbbá hozd a’ nagy irott könyvet és a’ benne levö irományokat, ’s a’ Pesti 
hirlapból bele tett számokat, irataim közül a’458 mellyek a’ müvészetre vonatkoznak. Homért. 
Egyéb nem jut eszembe. mind ezeket vagy ágy közzé pakold, (legalább459 a’ magyar köny-
veket és iratokat), vagy pedig két nagy pakétba pecsételd be, és czimezd az itteni angol 
consulhoz, kinek czimét legutóbbi levelemben elküldém. – – 

És ha zimonyban a’ határörök majd vizsgálni fogják, mondhatod, hogy egy Bécsi460 is-
merősöd kért meg, ide hozatala végett, nem tudod mi van benne, ha tetszik nézzék meg. ne 
felejtsd el az 1848diki Életképek két legelsö számát Szemere Páltól visszakérni, – vagy jó-

444 miután <.> elsö
445 a’ <…> lelkem
446 holminktől [Emendálva.]
447 készitteténk, <’s mik> de
448 napokig [Beszúrás.]
449 majd <azt> árában
450 csak <lehet> hozhatsz
451 hátra <kellenek> hagynál
452 billikomot, <Fáy andrás> andris
453 hagynád. <De> a
454 táczás [Emendálva.]
455 ne [Beszúrás.]
456 hozz. <ha> okvetlenül
457 kolcseit [Emendálva.]
458 közül <ha> a’
459 pakold, <ko> (<vagy> legalább
460 egy <…> Bécsi
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kaitól, mert müvem van benne. Szinházi szereimet a’ mik még vannak hagyd emlékül zsi-
gánál. Hoztam számára törökországból egy dohányzacskót is, majd egy biztos alkalomtól 
elküldöm. ruháimat édes mind hozzad, semmit el ne adj. a képeim közül zsigát, megyerit, 
Hubenaynét Vörösmartit, Petöfit kazinczit Seidelmant fáy andrást, – – és a’ két nagyot a 
tiédet. – többet ne. Ha időd jut édes. – végezd el még a’ következöket is: az 1. számu kis 
czédulát mit ide zártam, vidd el oda a’ hova utasitva461 van. mondd azon asszonyságnak, 
hogy férje Aleppóban van. kéri, hogy ha lehet menjen hozzá, ’s ha nem mehet, irjon neki. 
menjen el Fuchs nevü dohánykereskedöhöz, ez viszonyban áll egy Constantinápoli kereske-
dővel, kit albert megbízott, hogy nejét vagy levelét segitse hozzá jutni, mit ez meg igért. a’ 
2ik számu czédula Balassa orvosnak szól. ö már tudni fogja kitől. többet erröl nem irhatok. 
a’ 3ik számú az öreg Liedemannénak szól. Ez is tudni fogja már kitöl. Erröl462 sem irhatok 
többet. mind a’ három Sumláról iratik…

kérd nevemben az Istenre jazmagit, hogy hozzon le magával benneteket ide, ’s itt keres-
sen fel engemet, minthogy kérésem van hozzá ákosunk végett. ö becsületes ember, ’s bár 
szeretné463 hogy haza menjek, de erre ö sem464 kényszeriteni engem nem fog, sem titeket 
tölem visszatartóztatni. Ha ö vele jöhetnétek ugy itt a’ határon semmi bajotok nem lehetne, 
ámbár ha utlevéllel jöttök különben sem lesz. Utlevelet pedig már most minden menekült 
nejének adnak, és ha ö nem hoz, tehát rögtön kérj magától Haynautól, – bizonyosan adatni 
fog. Ha billikomainkat465 ki nem válthatnánk vagy466 többé vissza nem térnénk a’ hazába – 
tehát majd talán valami jó lelkü ember vagy a’ nemzeti Szinház ki fogja váltani a’ museum 
számára. Édes jó zsigám! azért nem irok neked külön, mert bajt okozni neked nem akarok 
általa. meg lehet ugy van elvégezve a csillagok felett, hogy egymást ez életben nem 
láthatandjuk. De én nem fogok töled megválni lélekben, szeretetben és emlékezetben soha! 
légy boldogabb a’ földi467 pályán mint én valék! Isten áldása kisérjen minden lépteiden!!!… 
tisztelve szeretett anyám! nyugodjék meg az Isteni végzésen, ha édes anyai áldása és imája 
kisérendi gyermekeit nehéz468 pályájukon, ugy mi nem leszünk boldogtalanok!… Isten áld-
ja és vigasztalja meg!… mondd meg a’ jó andris bácsinak és Ferinének édes szinte, hogy 
jóságaikért az ég áldja meg, örökké469 hálásan emlékezendünk470 reájok. tisztelem kom-
lósiékat, ’s a’ kik még megérdemlik… Siessetek!

E. Szentpétery zsuzsikának esedezem kézbesiteni.471

461 a’ hova <is> utasitva
462 erröl [Emendálva.]
463 bár <…> szeretné
464 ö <engem> sem
465 billik[.]mainkat [átírás.]
466 válthatnánk <…> vagy
467 foldi [Emendálva.]
468 gyermekeit <.> nehéz
469 meg, <…> örökké
470 emlékez[.]ndünk [átírás.]
471 E. Szentpétery zsuzsikának esedezem kézbesiteni. [a főszövegre merőlegesen írva.] 
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60. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1850. május 29.

Pest472 május 29én 1850

kedves Édes jó Gáborom!

az473 öröm miat reszket kezem mert neked írhatom hogy mehetek hozzád igen édes Vasár-
nap indulok és már kedden nállad leszek és csak a halál választ el tölled kaptam tehát 
utlevelet474 hozzád és ugy hogy többé visza nem jöhetek erröl írást kellet adnom – – – – ad-
tam is örömmel475 csak hogy hozzád el juthassak de azt hogy mit476 viszek477 azt nem írom 
meg majd meglátod mi becsesbek viszem mind magammal édes a ház478 miólta elmentél 
nem vólt479 örömbe csak ma ugy hogy nem tudok semmit tenni mert már a sok rebegésbe 
egészen lelkem testem el fáradt óh édes menyit fogok én neked beszélni és panaszolni szivem 
hogy meg fog könyülni mert egygyüt fogjuk érezni jó vagy bal sorsunkat édes az utlevelet 
Etellel egygyüt járva kaptam meg de édes most igazán nem tudok örömemben írni azért 
csak anyit hogy hát már mehetek hozzád akartam tudatni Velled minek hiszem hogy te is 
örülsz és egymásnak örülve édes bóldogok leszünk csak anyám búsul szegény hogy oljan 
öreg és nem jöhet velünk ó édes jobban mint valaha most ragaszkodik hozzánk kivált kedves 
onokájához480 etelhez481 öt ugy szereti mint azaz hogy ugy kényezteti mint te de azért ö igen 
jó gyermek de többet édes mikor egygyüt leszünk felölle addig is édes a mindható isten té-
ged álgyon meg és az igazak istene örizzen meg hogy minket várva édes örömmel láthassa-
lak azon482 rég várt pillanatban483 mikor484 nállad leszek édes Gáborom 
Csókollak téged Szeretö zsuzsikád

472 Pe[.]t [átírás.]
473 [.]z [átírás.]
474 [.]tlevelet [átírás.]
475 is <hogy> örömmel
476 azt hogy hogy mit [a szóismétlés emendálva.]
477 visz[.]k [átírás.]
478 há[.] [átírás.]
479 [.]ólt [átírás.]
480 onokájá[…] [átírás.]
481 etel[.]ez [átírás.]
482 láthassalak <az oljan> azon [az „azon” az áthúzott szó fölé írva.]
483 pillanatban [a „-ban” beszúrva.]
484 pillanatban <érkezéséíg> mikor
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61. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Belgrád, 1850. május 30.

Belgrád, Majus485 30. 1850.
Édes zsuzsikám!

Egy valaki, ki Peströl most érkezett ide, azon hírt hozta rólad, hogy egy részt az akadályoz-
za jöttödet illy sokáig, mert pénzed nincs, ’s mert nem tudod magadat elhatározni, mit tégy 
a’ butorokkal: el add-e, otthon hagyd-e, vagy egy részben magaddal hozzad?…
Sietek édes,486 mindezek iránt nézetemet veled közleni, aztán tedd velök a’ mit jobbnak 
fogsz látni. Én azt gondolom hogy a’ leg drágább és legszebb butor darabokat semmi esetre 
ne adnád el, hanem hagynád zsigánál; – hogy, ha a’ körülmények othon szelidülni487 talál-
nak, és mi nem találnánk488 külföldön, teljes megelégülést, egy szóval, ha visszatérni 
kivánnánk: tehát azokat zsiga gondviselése alatt megörizve számunkra, készen találhassuk. 
tehát csak a’ következöket489 kellene eladnod édes: a’ kaszteneket mind az ötöt. a’ vászonnal 
bevont divánt és székeit. a’ nyoszolyákat. az asztalokat mind: a490 fali491 tükröt. a’492 kony-
ha szereket és minden apróságot…

meg kellene mulhatlanul tartani: a nagy divánt; a négy nagyszéket. a zöld kanapét és 
székeit; a’ kis fejér karszékeket. a’ zongorát. az álló493 tükröt. az ékszer pólczot. a’ könyv-
szekrényemet, és benne a’ honhagyandó könyveket. az uj494 öltözö kasztenemet; a’ képei-
met. Ezeken kívül mindent eladhatsz, még az ágynemünek azon részét is, mellyet el nem 
hozasz, mert mind ezeket beszerezni nem olly nehéz lesz netalán495 megtörténhetö visszaté-
résünk esetében. mert hiszen édes, az emberek dolga isten kezében van!… Ha pedig itt, 
külföldön teljes megelégülést találva, elhatározandjuk496 vissza soha nem térni: hiszen akkor 
zsiga mindig eladhatja, ’s az árát meg kaphatjuk bárhol leszünk.

minthogy pedig – édes, – minél több pénzt szükséges otthon összeszerezned, tehát a’ 
fent emlitett eladó tárgyak árán kívül, végy fel még minél nagyobb összeget a’ négy legna-
gyobb billikomra, ’s a koszorúra,497 a’ takarék pénztárból, – vagy ha lehet, andris498 bácsitól. 
legjobban szeretném ha nála maradnának. Ha ö nem válthatja magához, tehát ö fog tudni 
neked e részben jó tanácsot adhatni. a kassai poharat édes hozd el minden esetre. Hogy a’ 
billikomok a’ zálogházban maradjanak499 édes, ezt500 azért nem szeretném, mert a’ kamatok 

485 Belgrád, <O> Majus
486 Sietek <neked> édes
487 szelidülna [átírás.]
488 találnálk [átírás.]
489 következöket [a „követ-” beszúrva.]
490 a [átírás.]
491 a <kis> fali
492 a’ [átírás.]
493 alló [Emendálva.]
494 az <…> uj
495 lesz <egy> netalán
496 elh[.]tározandjuk [átírás.]
497 s’ a koszorúra [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrek-

túrajellel jelezve.]
498 lehet, <Fáy> andris
499 maradjának [az ékezet áthúzva.]
500 édes, <az> ezt
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felemésztenék az egészet, vagy pedig el is adnák. ruháim közül csak a’ használhatlanokat 
add501 el, a’ többit hozzad mind, mert semmi ruhám nincs, annyira, hogy már szégyellem is. 
közelebbi502 levelemben feljegyeztem503 a’ könyveket miket mulhatlanul hozz el. Ide ujra 
feljegyzem. Szindarabjaimat mind, – ezeken kívül vedd meg ezeket: Egy pohár viz, Skót 
nemes Párisi adós. Falura kell mennie. Férjem kószál. a’ komolyakból: lear, Hamlet, 
machbet III richard, othello IV Henrik, Coriolán. továbbá minden magyar könyvet, 
ugymint Vörösmartinak minden köteteit, Petöfit, kölcseit, tompát, Garait, Bajza történe-
tét, Horvát történetét. Plutarchot, Fényest. Homért. Bitniczet. a’ Silányabbakat nem szük-
ség, az athenaeumot ’s504 más hirlapokat sem, ámbár műveimet szeretném bírni, de hiszen 
azokat valamellyik505 jó barátom által majd késöbb össze szedetem, és kiadatom. majd ka-
zinczy Gábor össze szedi. Ebböl is jön be valami. a német könyveim közül édes, csak ezeket 
hozzd: Shakspeare. moliere. lessing. a’ Theater lexiconok. Seidelman élete, a’ mit Petöfitöl 
kaptam és a’ kisebbik a’ mibe képek vannak. Thürnagel. Egy szóval édes, valakivel 
válogattassd ki könyveim javát – mert igy könyvnélkül már nem tudom mim van – és 
hozzd506 el, a’ mit csak hozhatsz, nem csak magunk, de gyermekeink végett is igen szüksé-
ges hogy azok velünk legyenek. képeim közül hozd el Vörösmartyt, Petöfit Fáy andrást, 
zsigát, Seidelmant arany jánost, kazinczy Gábort, Vajdát, moliert, megyerit, Hubenainét, 
a’ kisebbik rachelt, ’s még egy párt a’ mit gondolsz. Irataimat, a’ mik csak vannak, – a’ 
müvészetre vonatkozókat értem, – hiszen más nincsen is, – szinte mind – hozzad édes! – – 
Szebb507 poharainkat és findsáinkat is szeretném ha hoznád!

a’ mint megérkezel zemlinbe édes, nekem azonnal add tudtomra. Ugymint: üzendd 
meg Belgrádba508 az oroszlán fogadósnak Kosztának, hogy egy nö van ott Peströl.509 Ha útle-
veled saját nevedre lesz, ugy természetesen, – egyenesen jöhetsz; azonban a’ holminek átho-
zatalával igen óvatosnak kell lenned. Ha más névre szóló utlevéllel jösz tehát édes, akkor, 
hagyd a’ holmit zemlinben biztos kéznél, majd áthozatjuk késöbben bizonyos eszélyes mó-
don.

Biztos ismerösidnek mondd meg édes, hogy a’ szegény törökországi510 menekülttek azt 
üzenik a’ nöknek, (t.i. a’ becsületes, lelkes, és függetleneknek) hogy szánják meg őket, és 
keressék fel minél többen távol511 számüzetésök512 helyén!… különben a’ kénytelenség arra 
viszi öket hogy vagy törökökké legyenek, vagy görög és bolgár nökkel házasodjanak össze. 
legalább is két száz magyar nö el kelne törökországban a’ magyar kivándorlottaknál, kik 
még most is vannak itt többen öt száznál, többnyire nötlenek.

501 használhatlanokat <ha> add
502 is. <mult> közelebbi
503 levelemben <me> feljegyeztem
504 athenaeumot <…> ’s
505 azokat <eg> valamellyik
506 és <azonban> hozzd
507 édes! – – <a e> Szebb
508 Belgrádba [Beszúrás.]
509 Ugymint: üzendd meg Belgrádba az oroszlán fogadósnak Kosztának, hogy egy nö van ott Peströl. [a főszö-

vegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
510 szegény <sor> törökországi
511 többen <a’> távol
512 szamüzetésök [Emendálva.]
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Utlevelet töled a’ Dunán egész zemlinig senki sem kér, azért akármi féle névre szerez-
hetsz,513 mert514 hiszen itt senki nem ismer benneteket. Csak515 jöjjetek már az istenért, mert 
pénzem is,516 türelmem517 is ki518 van már merülve. Egy hét mulva két hónapja már hogy itt 
vagyok, ez nyolczadik levelem hozzád innen: és e borzasztó két hó alatt töled csupán két 
levelet vettem. megsemmisit a’ nyugtalanság, hogy se nem jösz, se nem írsz!… most vásár 
levén Pesten, talán könyebb lesz módot találnod, hogy jöhessetek. Egy ide való embernek 14 
aranyat igértem ha le519 hoz benneteket, pedig már csak hat aranyam van. levelet is vitt 
hozzád tőlem. nem tudom fel520 keresett-e benneteket. Bátorságod hiányzik-e édes, vagy mi 
tartóztat? meg nem foghatom. Hiszen két hónap óta már mi521 mindent el nem végezhetél!…

jazmadzsi ha még eddig meg nem érkezett, ugy reá hiába vársz,522 mert akkor bizonyo-
san trieszt felé ment vissza Constantinápolyba, és rólunk megfeledkezett, vagy érttünk mit 
se tehetett. 

Ha még akkorra se lesztek itt, mire ezen levelemre a’ válasz eljöhetne, az az mintegy 
junius 10-dikére: akkor a’ földön semmi hatalom523 vissza nem tart, hogy magamat 
zemlinben a’ General-Commandónál ne jelentsem. És akkor történjék, mint Isten 
akarandja.

Csak legalább irnál – szánalomból, vagy ha csak egyik gyermekem is itt volna!… 
De524 így – – már epévé változott még a’ lelkem is. – 
Hiszen már minden nő eljött a’ ki vágyott – még Perczelné is kapott útlevelet. 

__________

62. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
konstantinápoly, 1850. augusztus 3.

Constantinápoly, August. 3. 1850.
Szeretett fiam ákos!

Egy éve mult már, mióta családunkat a’ sors széllyel szórta. Én még a’ mult esztendei 
augustus’ 23-dikán, több szerencsétlen sorsosimmal együtt törökországba vándorolván, 
kilencz525 hónapig nem tudtam édes anyád felől, annál kevessbbé pedig felőled. kevés remé-
nyem volt az iránt hogy életben maradj; mert hallottam, hogy nagy Sándor hadosztálya, 
komáromtól fogva egész Világosig mindenütt az utó csapatát képezvén Görgei seregének, 
folytonosan csatáztatok, ’s a szerint a’ ti hadosztályotok legtöbbet szenvedett, különösen 

513 kéred [átírás.]
514 szerezhetsz, <m> mert
515 benneteket. < … … … nö, ki zemlinbe valamit vásárolni megy> Csak
516 is [Beszúrás.]
517 is, <m> türelmem 
518 is <…> ki
519 ha <.> le
520 tudom <fel> fel
521 mi<t>
522 [.]ársz [átírás.]
523 hatalon [Emendálva.]
524 volna!… <… … …> De
525 vándorolván, <majd> kilencz
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Vácznál és Debreczennél. Végre, folyó évi aprilis hó végén eljutott hozzám édes anyádnak 
egy levele, melly rémitö kétségeimet eloszlatta, melly tudtomra adta hogy élsz, és olaszhon-
ban vagy, továbbá hogy anyád Etelke árpád526 Szentpétery bátyád és nagyanyád, szóval az 
egész család életben van. De egyszersmind rémitöen hatott reám: azon csapás híre, melly 
egész527 életem keresményétöl megfosztott, s minden528 pénzbeli értékemet, mit egész élete-
men által, véres veréjtekkel, keservesen összetakaríthattam, semmivé tette; és épen akkor, 
midön azt helyre pótolni többé nincs mód, nincs lehetőség. Pedig balszerencsém közepette, 
melly üldözött, az volt egyedüli vigasztalásom, hogy meddig én itt idegen földön valamelly 
kenyér kereseti utat és módot találandok, addig azon kész pénzükböl fentarthatjuk magun-
kat akárhol is legalább egy évig. De529 most azon pontra jutottunk édes fiam, hogy ha kol-
dusbotra szorulni530 nem akarunk, tehát531 két kézi munkánk által kellend rövid idön keres-
ni kenyerünket.

Én, édes fiam, már kész, és elhatározott voltam bármelly büntetést kiállani, hogy a’ ha-
zába visszatérhessek és családomat megláthassam: de édes anyád ebben meg nem egyezett, 
hanem inkább arra szánta el magát, hogy Etellel és árpáddal együ[tt]532 [török]országba533 
kiköltözzenek, s engemet számüzött bujdosót kövessenek, a’ hová csillagzatunk vezetni fog. 
most itt vagyunk két hónap óta mindnyájan Constantinápolyban, minden támasz és jövö 
nélkül. Édes anyád, hogy hozzám eljuthasson, és bennünket egy pár hónapra pénzzel ellát-
hasson, kénytelen volt oda haza mindenünket eladni, söt még adósságot is csi[nál]ni,534 mit 
az isten tudja mikor fogunk vissza fizethetni. E[zen]535 pénzösszegböl küldött neked kevés-
sel eljövetele előtt öt darab aranyat.

jól536 tudod édes fiam, hogy ama boldogabb napokban, midön a’ szerencse kegyelte csa-
ládunkat: gondjaimnak s’ minden fáradalmaimnak egyedüli tárgya [te]537 valál testvéreiddel 
együtt. mert miután más birtokot reát[ok]538 nem hagyhatok örökségül, tehát kimerítém 
minden erőmet, ho[gy]539 kellö neveltetés által az élet leg szebb kincsét hagyhassam540 vala 
reátok, ugymint erényekben gazdag, becsületes sz[ivet],541 és józan gondolkodású kiképzett 
lelket. azonban mielött teljesen czélt érheték vala, irtózatos vihar kerekedék [m]a gyar-
ország542 fölött, melly míg annyi ezereket sirba temetett: a’ [mi]543 szegény családunk élet-

526 Arpád [Emendálva.]
527 melly <… … …> egész
528 megfosztott, <… egész> s minden [a „s minden” az áthúzott rész fölé írva.]
529 évig. <… … …> De 
530 koldusbotra <…> szorulni [a „szorulni” az áthúzott szó fölé írva.]
531 tehát [Beszúrás.]
532 [Szakadt levélpapír.]
533 [Szakadt levélpapír.]
534 [Szakadt levélpapír.]
535 [Szakadt levélpapír.]
536 aranyat <… … …> [.]ól [átírás.]
537 [Szakadt levélpapír.]
538 [Szakadt levélpapír.]
539 [Szakadt levélpapír.]
540 hagyha[..]am [átírás.]
541 [Szakadt levélpapír.]
542 [Szakadt levélpapír.]
543 [Szakadt levélpapír.]
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fáját is idegen tájakra vezette. [az]544 isteni gondviselés, ‒ mellynek útai megfoghatlanok 
ugyan, de [m]elly545 dolgaiban bölcsebb mint az emberek, ‒ átvőn tégedet szülöitöl, hogy ö 
maga végezze be nevelésedet édes fiam, az élet [n]agy546 iskolájában. minél sanyarubb ez 
iskola, annál becsesebbek és tartósabbak az ott szerzett tanulmányok, hol547 a’ tanitómester 
a’ tapasztalás volt. mi a te mostani pályádon fiam, mit az örök végzet jelölt ki számodra: 
teljesen meg vagyunk nyugodva. Csak az fáj, hogyha gyakran kell éhséget szenvedned, mert 
nyomorúságos helyzetünk nem engedi, hogy csak egy falat száraz kenyérrel is enyhithessük 
éhségedet. De lehetetlen, hogy ha te magadat ügyességed, csekély tanulmányaid, nemes 
viseleted, és szorgalmad által kitünteted: elöljároid irántad figyelemmel ne legyenek. 
Elöléptetésedet nem nehezítendi az hogy Honvéd valál, miután548 te a 2ik Honvéd zász[lóalj]-
ba549 léptél550 be, melly a’ még Ferdinand császár nevében és paran[csból]551 állittatott [10]552 
zászlóaljak egyike volt. azért atyai [szive]mnek553 azon teljes mértékével mellyel boldogulá-
sodat ohajtom intelek és kényszeritelek a […]554 kitartó szorgalomra, buzgo törekvésre, kö-
telességed pontos teljesitésében,555 s’ azon józan, nemes, minden elaljasodástól ovakodó vi-
seletre,556 melly illik az én fiamhoz. mert ismételve mondom, hogy ha szabad akarattal vá-
laszthatnék is számodra pályát, még sem választanék mást, mint azt, mellyen jelenleg vagy. 
megjárhatod olaszhont, megtanulhatod [az]557 olasz nyelvet, költség nélkül. Ha 8 év alatt 
tisztté lehet[sz],558 ugy jövőd biztositva van; ha pedig nem; még akkor is elég idöd van 
bármelly uj pályát kezdeni, miután legszeb korodat érended el. minthogy romához közel 
vagy, kérj szabadságot egy pár hétre, hogy ez ösi Világ-csodáját, ez ugynevezett örökvárost 
megláthassad, mire talán soha sem lesz többé illy jó alkalmad. nézd meg ott mind azon 
classicus helyeket ’s épületeket, mellyekröl az iskolában tanultál, vagy olvasál. tapasztalásid 
felöl vezess naplót folyvást.

mi minket illet fiam mi nem akarunk sem élni sem halni máshol mint az [é]des559 ma-
gyar hazában. azért várjuk mi is, több százakkal söt ezrekkel együtt, megkegyelmezteté-
sünket, hogy b[á]ntalom560 nélkül haza térhetvén, én mint elöbb, ugy ezután is békésen, 
egyedül müvészetemnek élhessek… addig azonban míg ez ohajtott pillanat elérkezik, mit 
leszünk teendök, még magunk sem tudjuk. lépéseket tettünk az iránt, hogy meddig am-

544 [Szakadt levélpapír.]
545 [Szakadt levélpapír.]
546 [Szakadt levélpapír.]
547 tanulmányok, <és tapasztalás…> hol
548 valál [… … …] miután [Szakadt levélpapír miatt hiányzó szöveg.]
549 [Szakadt levélpapír.]
550 leptél [Emendálva.]
551 [Szakadt levélpapír.]
552 [Szakadt levélpapír.]
553 [Szakadt levélpapír.]
554 [Szakadt levélpapír.]
555 kötelességed pontos teljesitésében, [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a 

főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
556 [.]iseletre [átírás.]
557 [Szakadt levélpapír.]
558 [Szakadt levélpapír.]
559 [Szakadt levélpapír.]
560 [Szakadt levélpapír.]
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nestiát561 kapnánk, a’ török kormánytól562 némi563 csekély tartás pénzt nyerhessünk. az én 
folyamodásom564 e részben, reménylem nem leend sükeretlen. 

mihelyt levelemet vetted fiam, válaszolj565 nekem mint léted felöl. leveledet csak utasitsd 
Pestre566 Szentpétery bátyádhoz. általa meg fogom kaphatni.

most pedig az irgalomnak istene, a’ jóknak fenséges atyja áldjon meg és szeressen édes 
gyermekem. adjon neked lelki567 erőt, türelmet, egészséget, s óvjon téged minden kö nyel-
müségtöl. Édes anyád568 és testvéreid csókolnak, valamint én szeretö atyád

Egressy Gábor
mk

63. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1850. szeptember 27.

Pest. Septemb. 27. 1850.
Édes fiam ákos!

Ez előtt két héttel érkeztem vissza magyarországba törökhonból, egy hosszu kinos eszten-
deig tartó számüzetés569 után. a’ keleti forró égöv alatt anyád és testvéreid egy év alatt570 
mind elhaltak volna, ha még tovább kint maradunk. Itt vagyunk mind együtt ismét, rajtad 
kivül édes jó fiam; – nyomorban ugyan, és bizonytalanságban, de legalább egészségesen. 
Hiába, – „a nagy világon e kivül nincsen számunkra hely!571 áldjon vagy verjen sors keze: itt 
élnünk halnunk kell!”

a’ mint ide megérkeztem, jelentenem kellett magamat a’ katonai hatóságoknál. Eddig 
még elég kiméletesen bántak velem, mi onnan is látszik, mert szabad lábon vagyok. Igazo-
lásomat legelőbb irásban kellett beadnom. a’ törvény szék elé még nem idéztek. reménylem 
azonban, hogy a’ vizsgálat folytábani, egy pár hónapig tartó fogság után fel fognak menteni. 
ám de tudtomra van adva, hogy a’ szinészi pályát alig fogom folytathatni; ’s ez esetben mi-
tevő leszek, még nem tudom. Pedig már most is zsiga bátyád jóságából élünk; mert egy 
fillérünk sincs; sőt midön anyád hozzám költözött törökországba, kénytelen volt 400 pengö 
forintnyi adósságot csinálni, mellyet hogy visszafizethessünk a’ jövö novemberben, tehát 
utolsó vagyonunkat, becses emlékeinket, a’ billikomokat kellend eladnunk vagy elzálogosí-
tanunk. legalább572 nehány573 hold földet szerezhettünk volna hol574 a’ végsö esetben mint 

561 annestiát [Emendálva.]
562 kormánytól [a „-tól” beszúrva.]
563 kormánytól <…> némi
564 folyamod[…] [átírás.]
565 válaszol[.] [átírás.]
566 pestre [átírás.]
567 [.]elki [átírás.]
568 Edes anyád [Emendálva.]
569 szamüzetés [Emendálva.]
570 év <…> alatt <mulva> [az „alatt” az áthúzott szó fölé írva. a „mulva” az „alatt” fölé írva.] 
571 hely!<”> áldjon
572 elzálogosítanunk. <Igy … … …> legalább [Emendálva.]
573 legalább <mint> nehány
574 volna <…> hol
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szegény földmüvesek keservesen ugyan, de még is élhetnénk becsülettel, s a mellett hogy 
öreg napjainkra biztositva lennénk, még rajtad is segitheténk vala. még nem vesztettem 
ugyan el minden reményemet az iránt hogy a’ szinészetet folytathatni575 engedélyt nyerendek, 
nagyobb tekintélyű pártfogóim közbe járulta mellett, és miután a’ törvényes kereset alul 
kimenekültem: de a’ fentebb érintett iszonyu csapás következtében annyira merültünk az 
adósságba, ’s még sokáig minden kereset nélkül levén, hova tovább, olly mélyen süllyedünk 
abba, hogy egész életünk hossza nem lesz elegendő arra, hogy belőle kigázolhassunk, mert 
a’ jövedelem kevesebb, – a teher pedig nagyobb lesz, mint valaha volt… De nem azért irom 
neked mind ezeket édes fiam hogy csüggesszelek… Valamint az én tollamat sem vezeti 
kislelkű csüggetegség, midön sorsunkat illy sötét szinben mutatja föl. mert hiszen igaz, 
hogy ennyire még soha sem nehezedett a’576 haragos Istennek balkeze szegény családunkra 
mint jelenleg: de hiszen épen azért van okunk hinni, remélni, hogy ez örökre igy nem 
maradand! avvagy a’ borus napok után nem következik-e jótevő derü, – elöbb vagy utóbb? 
és avvagy örökké szokott-e tartani a’ rideg tél, a’ sötét éjszaka… stb?! Van egy forrás édes 
fiam, mellyböl én, az élet nehéz napjaiban lélekerőt szoktam meríteni, és ez: a’ rendíthetlen 
bizalom, mellyet Istenben szoktam helyezni, ’s melly bizalmam még nem csalatkozott 
soha!… Ha mélyebben tekintesz a’ dolgok folyamába, fiam, ugy találandod, hogy a’ nagy 
természetnek életadó elve, vagy törvénye, – (melly nem egyéb, mint maga az Isten,) – korán 
sem a’ veszteglés, hanem inkább az örök mozgás, és változatosság. azért az Úristennek ko-
moly arczulata szintugy meg szokott nyájasodni, miként a’ viharzó tengeré. Igazolja mind-
ezt egyik dala népünknek, melly azt mondja hogy: „ki megszomoritott: meg is vigasztal 
még!” te már gyakran bebizonyitád fiam, hogy a minö ifju vagy évekre nézve: szintolly 
férfiassá van577 edzve lelked a’ viszontagságok által: azért meg vagyok benne nyugodva, hogy 
részedet a’ balsors által reánk mért nyomorból erös kebellel viselended, ’s alatta leroskadni 
nem fogsz. mi játszottunk édes fiam, egy rémitően nagyszerü, véresen merész játékot és… 
vesztettünk!… micsoda hitvány ember azon játékos, ki a’ történhetö bal kimenetelére játé-
kának nem gondolt, elkészülve nem volt, mielött azt kezdette volna; – ’s ki most a’ bekövet-
kezett veszteség sulyát elviselni nem birja?!… tudom ugyan, hogy mondhatlanul fáj lelked-
nek, miszerint ifjabb éveidet szived és elméd kimüvelésére nem használhatod. azonban 
hiszen épen azért, mert ifju vagy: mostani helyzeted határain tul nem578 nyílik-e még elötted 
egy nagy, virágos, ragyogó jövendö? Igen korán kerültél ugyan azon nagy oskolába, hol 
más579 emberek végezni szokták: azonban késöbb meg fogsz gyözödni felőle, miszerint épen 
azon tanulmányok lesznek rád nézve580 legbecsesebbek és hasznosabbak, mellyeket a’ 
legsanyarubb szenvedések árán szereztél, keserü tapasztalások leczkéiből; ugymint: az élet’, 
világ’, és emberek ismerete. Ha kebledbe mélyen van oltva, mint én tudom, – a jónak, ne-
mesnek, és nagynak ösztöne: ugy ezek szent talizmánok, mellyek téged bármelly helyzetben 
és körülmények között sem engednek elaljasodni. És ha te fiam, mostani állásodnak kedvezö 
oldalait önmüvelésedre felhasználni törekszel: ugy ezen évek nincsenek reád nézve elveszve. 
Például megtanulhatod az olasz nyelvet tökéletesen. megismerheted a’ világirodalomnak 
egyik legjelesbbikét, az olaszt. megismerkedhetel e nemzet legnagyobb íróival: Dante-val, 

575 folytathat[..] [átírás.]
576 nehezedett <az> a’
577 van<d>
578 tul <nincsen e> nem
579 hol <a’> más [a „más” az áthúzott szó fölé írva.]
580 lesznek <előtt> rád nézve [a „rád nézve” az áthúzott szó fölé írva.]
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Petrarcá-val, stb. azon classicus földnek nevezetesebb helyeit bejárhatod, hol minden épü-
let, minden rom, söt kődarab egy egy nagy történeti emlék ama nép korából, melly a világ-
nak egykor parancsolt. stb. stb.

mihelyt levelemet vetted fiam, rögtön válaszolj. Ird meg miként vagy jelenleg? nem 
léptettek még elö? minő véleménynyel vannak irántad tiszteid, pajtásaid? – Voltál-e már 
büntetve? megkaptad-e az öt pforintot mellyet zsiga bátyád küldött egypár hónap előtt? 
Hát a’ fejérnemüt megkaptad-e mit anyád küldött? stb.

Fáj nekem, hogy e legelsö levelemet, mellyet az édes hazából irok hozzád, – üresen kell 
utnak inditanom: de hiszen ismered körülményeimet. jó zsiga bátyád azonban vigasztalá-
sodul azt üzeni, hogy két, vagy legfeljebb három hét mulva küldeni fog számodra nehány 
forintot, korábbi igérete szerint. Ha majd Isten szerencsésen keresztül segít bajomon: akkor 
meg fogom kisérteni, elbocsáttatásodnak folyamodás utjáni eszközlését a’ katonai hatósá-
goknál. még most e részben mit sem kezdhetek. 

Isten581 veled édes fiam! légy kitűnő és szorgalmas. Igyekezzél tiszteidnek, elöljáróidnak 
kedvében járni! Ezek az egyedüli módok, helyzeteden könnyithetni. légy óvatos szavaid- és 
tetteidben; és soha ne feledd, hogy ha keserü érzelmeidnek szabad utat engedsz; az által 
csupán árthatsz magadnak; ’s elbocsáttatásod582 eszközlését is583 lehetetlenné teszed.

zsiga bátyád, nagymamád, anyád, Etelka, mindnyájan csókolnak!…
Én is 17 éves koromban hagytam el az atyai hajlékot, – édes fiam, – ’s többé soha nem 

láttam azt. árva lettem én is, mint a’ levél, – mellyet elkap a’ forgó szél! – az, én kenyerem 
is olly sós volt könnyeimtöl, igen sokáig, mint a’ tied. most ujra kell kezdenem ismét az 
életet, ott, a’ hol kezdém 24 év előtt! És lássd még sem csüggedtem el végképen. azért, ha 
ifjuságod napja beborul; ha a nehéz bánatnak órái meglátogatnak: vedd elö e levelet: ’s en-
nek fentebbi soraiban felfogod lelni enyhülésedet, a fájó sebek’ gyógyitó balzsamát. midön 
e gondolatokkal társalogsz: én velem társalgasz, ’s tudod, hogy jobb barátod a’ földön nin-
csen, mint ……………………………………………………………………………édes atyád

Egressy Gábor
mk

U. i. kisértsd meg fiam, nehány hónapi szabadságért folyamodni, ’s ird meg az eredményt.

64. EGrESSy GáBor ÉS SzEntPÉtEry zSUzSanna –
EGrESSy ákoSnak
Pest, 1850. november 23.

Pest. November 23. 1850.
kedves Fiam ákos!

zsiga bátyád siet számodra ismét tíz pengöforintot küldeni. a bankjegyeket azért nem vál-
tottuk ez uttal ezüstre, mert itt az ezüst ára most annyira fel, ’s a’ bankóé annyira leszállott, 
hogy felényit sem kaptunk volna érettök. De miután már e levél vételekor osztrák földön 

581 kezdhetek. <… … …> Isten
582 magadnak; ’s ’s elbocsáttatásod [a szóismétlés emendálva.]
583 is [Beszúrás.]
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leszesz, tehát ugy hiszem nem lesz a’ bankóval sok bajod, mert hiszen a’ hol katonaság van, 
ott az mindig csinál annak értéket. a’ derék becsületes Buziási úr felkeresett bennünket, és 
szóval értesitett felöled mindenről. mindnyájunknak igen nagy örömére ’s megnyugtatására 
szolgált értenünk, hogy veletek, Honvédekkel kíméletesen bánnak, ’s hogy részetekröl még 
nem adta magát eset elö, melly megrovást vagy büntetést vonhatott volna maga után. Vise-
leted iránt azért kivántatott hivatalos jelentés fiam, mert nagymamád, még a mi hazajöve-
telünk elött volt, itt, az akkor magyarországi föparancsnok Wohlgemuth táborszernagy 
urnál, a’ mi ügyünkben. Irásbeli folyamodványt nyujtott át neki, mellyben a’ Császártól 
megkegyelmeztetésemet kérte. Ez alkalommal rólad is tett emlitést a’ nevezett Wohlgemuth 
előtt, „egyik unokám – ugymond különben is a’ császárt szolgálja, ’s nagy kedve is van a’ 
katonasághoz, hanem minthogy csak közember, kérem kegyelmességedet, méltóztassék584 
iránta figyelemmel lenni, hogy még több kedve legyen a’ nehéz szolgálathoz.” Ekkor a’ tá-
borszernagy megkérdezte ezreded nevét, és hollétedet. Ezt nagy mamád ujra irásba adta be 
neki, emlékezetébe hozva ismét a’ mondottakat. Ennek következtében történt aztán a’ hiva-
talos kérdés felőled… az én dolgom édes fiam még most is függöben van. Hadi törvényszék 
előtt már kétszer voltam kihallgatva, de az itélet még mind eddig ki nem mondatott. mint-
hogy pedig illy bizonytalanságban, ’s kereset nélkül sokáig, mi, illy nagy család, nem lehe-
tünk: tehát folyamodtam az itteni föparancsnoksághoz, hogy ha már szabad lábon hagynak, 
tehát engedjenek élnem is, az az magamat és családomat táplálhatnom; engedjék szinészi 
pályámat folytathatnom. még erre sem kaptam választ, hanem a’ föbiztostól Podolskitól, 
magán-uton azt értettem meg, hogy itt Pesten, még most eleinte nehezen engedik meg fel-
lépésemet,585 hanem vidéken igen… meddig tehát az én dolgaim csak némileg is rendbe 
nem jönek, addig a’ te ügyedben igen keveset mozdíthatok. Ideiglenes szabadságot reménylek 
eszközölhetni számodra, ha épen e pillanatban nem is, – talán a’ téli napokban. mert most 
midön mindenfelé újonczoznak, midön a’ háboru küszöbén állunk, söt eddig már talán 
csatáznak is, nem hiszem hogy haza bocsáthassanak… a’ huszárokhozi áttételedre is lesz 
gondunk. Ha egyszer ide haza lehetnél, minden könnyebben menne. még mind eddig nem 
irtad, hogy meg kaptad-e a’ fejérneműket, két párt, zsebkendöt, szarvasbör uj keztyüt, mit 
egy tarisznyába pakolva anyád még aprilisben elindított innen hozzád?… az a’ baj, hogy ha 
meg nem kaptad, most már keresnünk sem lehet, miután hat hónapja elmult az átadásnak. 
Derék századosodnak, kit mindnyájan üdvözlünk, nem sokára irni fogok. Igazán nagy sze-
rencse, hogy Velenczébe mentek, azon egykor annyira hatalmas Dogék székhelyére. Hanem 
ez alkalom csak ugy lehetne hasznos és roppant érdekü reád nézve fiam, ha Velencze törté-
netével már elöbb, ha csak röviden is megismerkedtél volna, bárha586 akármely587 Conver-
sations lexicon után is. Szerezz, vagy kölcsönözz édes fiam könyveket, és588 olvasgass külö-
nösen természettan, földirat és történetre vonatkozókat, ’s589 miknek a’ gyakorlati életben 
leginkább veheted hasznukat. Ha az olasz nyelvvel készen leszesz, kezdj azonnal a’ 
francziához. Ez már igen könnyen fog menni, amaz után. nyomorgunk ugyan fiam, hanem 
egészségünk, és lelkierönk a’ türelemhez, istennek hála mindnyájunknak van. árpádot is, 
ugy látszik, megszállotta jobb szelleme, mert egy pár hét óta jól kezdi magát viselni; nagy 

584 kegyelmességedet, <l> méltóztassék
585 meg <.> fellépésemet
586 bárha [Beszúrás.]
587 akármely<ik>
588 könyveket, <…> és
589 ’s [Beszúrás.]
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szorgalommal tanul, és halad is. Etelka is nagy leány már, szinte férjhez adható; ö is szor-
galmas, már pénzt is keres munkája által, most a’ gazdasszonyságot tanulja, főz, süt, stb. Itt 
édes fiam semmi újságot nem tudunk. a’ katonaság folyvást szállittatik Bécs felé, annyira 
hogy itt már alig láthatni katonát. a’ porosz is, halljuk, nagyon készül, – a’ franczia is, az 
orosz is, – de590 hogy mit akarnak: ki ellen készülnek? az most is talány előttünk. azt mond-
ják, hogy a’ poroszt az angol pártolja, az osztrákot pedig a muszka, a’ franczia semleges 
néző. Hanem mindebböl azt következtetik, hogy utoljára is az angol és a’ muszka fognak 
veszekedni a’ világ uralom felett. rebesgetik azt is, hogy a’ Császár általános amnesztiát 
készül adni. a’ tegnapi lapban állott, hogy a’ magyar menekvők főnöke… kossuth 
kisázsiából megszökött volna, az angol kormány segélyével. a török szultán pedig megmér-
geztetett… az oroszok segélyével. Én most törökországi jegyzeteim rendbeszedésével fog-
lalkozom, mert később ki fogom nyomatni. El ne mulasszd fiam te is, naplót vezetni, ’s ne-
vezetesebb tapasztalásidat belejegyezni. az idövel megbecsülhetetlen kincseddé válandik. 
az egyes tárgyakat hosszasan körül irni nem szükség.

most édes jó fiam, isten veled, áldjon és védjen jobb kezével. Üdvözlöm derék barátidat, 
ügysorsosidat ’s honfitársaidat. Bízzatok istenben!…

Irj, mihelyest e levelemet vetted. zsiga bátyád pedig azt kérdezi hogy minek fizeted ki a’ 
leveleid postabérét előre, holott az nem szükséges?…

El ne feledd azt is meg irni: hová mentek téli szállásra Velenczéből? hogy levelünk meg-
találhasson… Csókollak, édes anyád s591 testvéreiddel együtt.

Szeretö atyád
Egressy Gábor

mk

Édes fiam küldöm a fejérnemüket 2 párt és három huszast az ujjabbik huszast a nagy 
anyád592 poharának a fenekén vólt mit árpád pár év elöt nagyon kiváncsian nézet sokszor 
hogy hogy lehetne kivenni onnét most a pohár eltörvén a huszas nem árpádé hanem ákosé593 
máskettőt etel kézi munkaért594 kapta és hogy most az ezüst pénz nállunk igen ritkaság eszt 
neked szánta én pedig egy darab pappirost595 küldök kisseb szükségeidet pótolni édes fiam 
én596 nem tudok neked ujságot irni ami pedig szükségesek azokat597 apád már megírta

Csókollak Szeretö 
Édes anyád

Egressy zsuzsánna

65. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[Velence, 1850. november – 1851. január]

[Elveszett.]

590 is, – <most> de
591 s [Beszúrás.]
592 nagy anyád [átírás.]
593 hanem <ákosnak> ákos[.] [átírás.]
594 kezi munkaért [Emendálva.]
595 pappiro[.]t [átírás.]
596 r[.]n [átírás.]
597 azokap [Emendálva.]
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66. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1851. január 29.

Pest, Január 29. 1851.
tiz pengövel1

Szeretett fiam ákos!… Folyó hó 4-dikén ujra hadi törvényszék elé idéztetvén: az itélet reám 
meghozatott, hanem még tudtomra nem adatott. auditorom azt mondta, hogy az itélet ö 
felsége elébe fog felterjesztetni megerősítés végett, ’s onnan leküldetvén majd rövid idö alatt 
tudtomra fog adatni. tehát mint látod, illy helyzetben, midön fejem felett a’ Démocles kard-
ja függ, hazabocsáttatásodra nézve mit sem tehettem. megkísértém ugyan egy pár nagyobb 
befolyásu ember közbenjárását e végre ki2 kérni, de mindenik azt mondta, hogy meddig az 
én ügyem jobbra vagy balra el döntve nem lesz, addig minden efféle lépés nem csak sükeretlen 
lenne, hanem az én dolgomnak is árthatna; s azt tanácslók, hadd legyek én előbb tul a’ bajon, 
azután a’ tiéddel is könnyebben boldogulunk.

Gondolom hallottál tölünk valamit a’ felöl, hogy az én apám testvérének nagyobbik fia 
Egressy lajos az osztrák könnyü lovasoknál szolgál, mint kapitány. Ez az igen becsületes jó 
lelkü rokon, ki mindnyájunkat lelkéből szeret, nyugalomba lépett lovas3 kapitányi ranggal és 
nyugdijjal. ő Gräczben telepedett ugyan le, az az: ott akar állandóan lakni, hanem most itt 
van, a’ telet Pesten töltendi. őt4 is felkértem, tenne éretted valamit. ö mint 30 évig szolgált 
katona, ki az ottani körülményeket igen jól ismeri, azt mondja, hogy miután ugy vagy a’ 
századnál ismerve, mint kötelességét híven teljesitö, ’s feddhetetlen magaviseletü katona, 
tehát czélszerübb lenne inkább azon müködnünk, hogy előléptetésed eszközöltessék. mon-
dám neki, hogy volt Honvéd elöl a’ tisztirang el van zárva, de ö ezt egy pár ellenkezö példá-
val czáfolta meg, volt honvédeket nevezvén meg, kik azóta tiszti rangra emelkedtek. ö tehát 
egy levelet irt egy jó barátja ’s bajtársának Dorninger őrnagynak, ki a’ ti ezredetek egyik 
zászlóaljának parancsnoka, ’s kéri ezen örnagy urat, hogy téged tétessen át saját zászlóaljába, 
s mint jó viseletü szenvedélyes katonát léptessen elő, ’s legyen irántad figyelemmel, mint a’ 
ki arra magadat érdemessé tenni törekszel. Én ezen levelet, mellyet lajos nálam hagyott, 
nem akartam addig elküldeni édes fiam, mig ez iránt a’ te véleményedet meg nem kérdezem, 
mert nem tudom hogy5 ezen más, idegen zászlóaljba6 áttétellel nem teszek-e jó7 akaratom 

1 tiz pengövel [Szentpétery zsuzsanna kézírása.]
2 végre <meg> ki [a „ki” az áthúzott szó fölé írva.]
3 lovas [Beszúrás.]
4 [.]t [átírás.]
5 hogy [Beszúrás.]
6 zaszlóaljba [Emendálva.]
7 jó [Beszúrás.]
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mellett8 olly9 dolgot, mellyet te épen nem ohajtasz, sőt nem szeretsz? az az valjon szivesen 
mennél-e új emberek, uj bajtársak körébe, kiket nem ismersz, ’s kikröl nem tudhatni, valjon 
fognak-e irántad rokon szenvvel viseltetni, ’s nem leszesz-e közttök szekaturáknak kitéve? 
És valjon nem szivesebben vagy-e itt örvezetö, olly pajtások köztt, kiket megszoktál, kiket 
ismersz és szeretsz, és olly tisztek alatt, kik irántad hajlamot tanusitanak;10 mint amott káp-
lár vagy örmester? mihelyt tehát e levelemet veszed édes fiam, azonnal ird meg nekem eb-
beli kivánságodat. addig a’ levelet, a’ lajosét, melly Dorninger örnagynak szól, jónak lá-
tom itt magamnál tartani, és csak azután küldeni el vagy abba hagyni, miután11 válaszodat 
kaptam.

Balsorsom alatt görnyedezve csak az vigasztal, hogy legalább12 olaszországi állomáson 
vagy, hol annyi történeti ’s természeti nevezetességeket, szépet nagyot látni, ismerni alkal-
mad van. meleg részvéttel olvastuk azon utóbbi leveledet, mellyben élénken rajzolod ama 
benyomásokat, miket a’13 tengeri és Velenczei utad közben látottak és tapasztaltak14 ifju 
lelkedre tőnek.

lelkedre kötöm édes fiam, hogy naplót vezetni semmi esetre el nem mulaszdd. ki pó-
tolhatlan kárát fognád vallani, ha a’ körülötted és benned történteket ha mindjárt csak igen 
röviden, egy pár szóval is, fel nem jegyeznéd. körül irnod egyes tárgyakat, vagy benyomá-
sokat, nem szükséges, sem minden részleteit lerajzolnod. Csupán a’ fő dolgot ird fel, a’ többit 
kipótolandja az emlékezet. Észrevételeket a’ veled történttekről ne írj, hanem pusztán csak 
a15 tényeket, az adatokat… Erre mulhatlanul számot tartok. E foglalkozás hatása felszá-
míthatlan, mert gondolkozni tanít; képzeletednek tágas mezőt nyit; élesíti elmédet; müveli 
lelkedet, érzelmeidet; nemesíti kebledet; tanulságos vizsgálatokra nyujt alkalmat önmagad 
és mások felett; azért ne mulasszd el abba hibáidat is feljegyezni, ’s ez által magadat saját 
lelkiösmereted birósága alá helyezni. meg fogod látni fiam, hogy ezen gyakorlat az önkép-
zésnek ollyan iskolája lesz, mellyből észrevétlenül valóságos életbőlcseséget tanultál, ’s egy-
szersmind erkölcsileg erősödtél, tökéletesedtél. legelsö tulajdonság emberben a becsületes-
ség. a’ tudományosság másodrendü dolog. 

Írásodon és stilusodon is örömmel tapasztalom a’ haladás jeleit. Hanem e tekintetben 
figyelmedbe ajánlom a’ következő szabályokat. Igyekezzél arra, hogy írásmódod mindenek 
felett16 érthető, világos, egyszerű legyen. kellemes olvasmány soha sem lehet az, a mi homá-
lyos, szövevényes, tekervényes, és mesterkélt. Egy pont alatt, az az: egy constructioban17 
mindent elmondani akarni nem kell. Egy mondatba mindent bele tömni nem szükséges, a 
mit bizonyos eszméröl elmondani akarunk. Ha valaki azért halmoz el valami fő eszmét tö-
mérdek melléknevekkel és epithetonokkal, hogy magát jól kimagyarázza: ugy e mód által 
épen az ellenkezöjét éri el annak a’ mit akart, mert olvasóját zavarba hozza.

  8 ellett [az „m” beszúrva.] 
  9 mellett <…> olly [az áthúzott szó beszúrva.]
10 tanusitanak: [a pontosvessző kettőspontból átírva.]
11 hagyni, <ha> miután
12 legalább [Beszúrás.]
13 a’ [Beszúrás.]
14 tapaszttak [Emendálva.]
15 a [Beszúrás.]
16 írásmódod <egyszerü> mindenek felett
17 constuctioban [Emendálva.]
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azért, ha ugyan azon dologról sokat akarunk mondani: több rövid pontokba kell foglal-
ni a’ mondani valót. a’ hány oldala van a’ dolognak, annyi külön18 pontra lehet azt19 osztani. 
Illyenkor egyes szavak ismétlése nem árt, és nem is rút. az ígét igen hátra ne tedd a’ mon-
datban, kivált a’ hosszúban, mert mig az ember a mondat végére ér, addig elfelejti az elejét, 
az az a dolgot miről a szó van. a’ fö tárgy neve és az ige mindig elöl álljanak a’ mondatban, 
’s azután soroltassanak el a tárgy tulajdonságai vagy története. Például ezen20 kérdések21 
szerint kell a’ szavakat sorozni ’s a’ mondatot szerkeszteni: 1. kicsoda az a’ kiröl szó van? 2. 
mi történt vele? 3. Hol, mikor 4.22 mikép történt? 5.23 miért?24 6.25 minö tulajdonságai van-
nak a dolognak? 7.26 minö körülmények között történt? stb. természetes, hogy ez általános 
szabály a’ szerint szenved módositást, a minö érdek, vagy indulatsúly csatlakozik egyik kér-
déshez a’ másik felett. De az változhatlanul áll, hogy legelöször is azt kell tudnunk: Mi az a’ 
miröl beszélni akarunk? és 2szor azon valaminek, cselekvési vagy szenvedési állapotát.

Erröl sokkal többet ohajtanék neked mondani fiam, mint a’ mennyit egy levélben el-
mondhatni. majd lesz még rá alkalom.

mihelyt Isten oda segít édes fiam, hogy a’ Szinháztól, régibb szerződésem jogánál fogva, 
valami csekély27 részét havi dijamnak kapni28 fogom addig is, mig működnöm megengedtet-
nék: sietni fogok sorsodon könnyiteni. zsiga bátyád, ugy vélem, igéretét rendesen telje si-
tendi… tudósits állapotod felöl azonnal. 

anyád nagymamád Etel és mindnyájan csókolunk.
Itt semmi ujság, minden ugy van mint volt egy fél év elött. telepi károly elutazott mün-

chenbe a’ festészi academiába; egy évig szándékozik kint maradni, ’s ha lehet olaszhont is 
meglátogatja ’s téged is felkeresend. 

Isten veled jó fiam!…
Egressy Gábor

mk

67. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[Vicenza, 1851. február]

[Elveszett.]

18 annyi <.> külön
19 azt [Beszúrás.]
20 a’ [átírás.]
21 kérdések [az „-ek” beszúrva.]
22 3 [átírás.]
23 3 [átírás.]
24 miért? [Beszúrás.]
25 4 [átírás.]
26 6 [átírás.]
27 csekely [Emendálva.]
28 dijamnak <.> kapni
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68. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1851. március 3.

Pest, Martius 3. 1851.
Szeretett fiam ákos!…

Szegénységünkhöz képest igyekeztünk kivánatodat teljesitni. ma inditottuk utnak császári 
gyorskocsin, hozzád Vicenzába,29 – feltéve, hogy még ott vagy, – a’ következő tárgyakat: 
1. két uj inget ’s két új gatyát. 2. egy német nyelvtant, a tiédet. 3. egy új franczia nyelvtant, 
német magyarázattal, 4. egy franczia magyar zsebszótárt, 4. egy német-franczia, ’s franczia 
német zsebszótárt. magyar magyarázatu franczia nyelvtan nincs ollyan, mellyböl mester 
nélkül lehetne tanulni; ez tehát német magyarázatu, de ollyan, mellyböl a’ nyelvet mester 
nélkül is megtanulhatni. Ha német szövegét nem értenéd jól: keressd meg a’ szavakat elöbb 
a’ német franczia szótárban francziául,30 ez után a’ franczia-magyar szótárban magyarul. 
Ezen eljárás mellett még az a’ hasznod is lesz, hogy egyszerre két nyelvet tanulsz… Hanem 
ha utazni fogsz, hogyan czepeled ezt a’ sok könyvet fiam? aztán, valjon engedni fogják-e 
egy közembernek ennyi könyvet tartani? azon derék és igen jó lelkü örnagy, kinek most 
pártfogása alá kerülsz; mind a’ két nehézségen fog segíthetni, ha kedvében jársz, s irántadi 
jóindulatát viseleted által mindenképen megérdemleni iparkodol. legelsö szerencsés körül-
mény reád nézve ezen áttételben mindjárt az, hogy Velenczében fogsz lakhatni, ez olly köl-
tői csodavárosban, mellynek ugy szólván minden darab köve nagyszerü művészeti és törté-
neti emlék, és a’ legbecsesebb tanulmányi tárgy egy ifjura nézve. Egressy lajos lovas31 kapi-
tány nagybátyád (– majd32 ollyan mint zsiga bátyád), ki Dorninger örnagy urnak igen 
kedvelt régi barátja, meg igérte, hogy gondja lesz reád ezen tul is. jó lenne, ha majd késöbb 
Graeczbe irnál neki, s megköszönnéd rokoni jóindulatát, ’s fölkérnéd ezutáni33 szives figyel-
mét is. lajos tegnap hozta el a’ választ, mit levelére Dorninger örnagy urtól kapott. Etelka 
lemásolta annak téged illetö tartalmát, s ide zárom ezt, hogy ismerd jóakaróidat, és irántadi 
jó véleményöket igazoljad.34 magunkról annyi vigasztalót írhatok fiam, miszerint azon az 
uton vagyok, hogy talán aprilisben, husvétkor fensöbb engedély mellett, a35 nemzeti 
szinháznál elöbbi rendezői állásomat elfoglalhatandom – 40 pft havidij mellett (!). azonban 
a’ szinpadra lépnem nem szabad, az az a’ közönség előtt megjelennem, és nevem a’ szinlapon 
meg nem jelenhetik. De én ebben is igen meg vagyok nyugodva, mert hiszen ki a’ lehető 
legroszabbra is el volt készűlve: az következetlen lenne, ha bármilly csekély kedvezését36 is a’ 
sorsnak, örömmel nem fogadná.

29 hozzád <Paduába> Vicenzába [a „Vicenzába” az áthúzott szó fölé írva.]
30 szótárban<,> francziául
31 lovas [Beszúrás.]
32 nagybátyád (– <épen> majd [a „majd” az áthúzott szó fölé írva.]
33 ezutani [Emendálva.]
34 és irántadi jó véleményöket igazoljad. [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel 

jelezve.]
35 mellett, <volt> a
36 kedvezesét [Emendálva.]
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Itéletemet37 kéred a’ „matrócz keresztje” czimü versedre, mellyet nevem napja emlékére 
készitél. E helyett hasznosabb dolgot hiszek vele tenni reád38 nézve fiam, ha a’ költészetet39 
és az40 irás müvészetét illetö általános alap elveket és szabályokat neked ut mutatás és tájé-
kozásul elősorolom,41 mennyire ezt egy levél szűk köre engedheti. 

a’ költészeti müveknek több nemei vannak, s mindenik nemnek több fajai. Nemeikre néz-
ve megkülönböztetik e müveket 1ör tárgyak.42 2or egyéniségök, az az bensö jellemök. 3or külsö 
formájok 4er irányok. az egyes nemek fajait, vagy árnyazatait elkülönzö jelek ugyanezek, 
hanem a fajok egymással már szorosabb családi viszonyban állanak. Például az összes em-
beriség a teremtő müveinek egy Neme. De az emberi nem összesége43 tömérdek fajokra osz-
lik, illyenek: a’ magyar faj, német faj, tót faj, szerecsen faj stb. a fajok igen különbözök 
egy mástól mind külsö mind belsö tekintetben; de ugyanazon faj tagjai, mint családtagok és 
rokonok, már egymáshoz mind bensö mind külső sajátságaikban igen hasonlítnak, s még is 
a’ nélkül hogy tökélletesen egygyek volnának. a’ költöi mü: vagy vers, vagy próza; az az: vagy 
kötöttbeszéd, vagy kötetlen. a’ vers művek fö nemei: az Epos (hösköltemény), és Lyra (érze-
lem költészete); de van még egy harmadik is: a’ tanitó versezet (didacticum). a’ prozai költé-
szet két fö neme: a’ regény, és novella44 (elbeszélés.)… mindezen nemei45 a’ költészetnek, 
egyesülve vannak a’ drámában; Ez a’ költészetnek összesége, koronája, non plus ultrája. 

az epicai,46 s az ehhez tartozó elbeszélő47 költészet e fajokra oszlik: 1. költöi elbeszélés. 
2. legenda. 3. romanza. 4.48 Ballada, 5.49 tündérrege. 6. regény. Ezeknek50 legmagasb 
fokozata,51 ’s fejedelme: a’ hösköltemény.

az érzelem-költészet (lyra) illy árnyazatokra oszlik: 1. Ének. 2. Sonett, madrigal, ron-
deau, és triolett. 3.52 óda. 4. Hymnus és dithyrambus. 5. Elegia. 6. Heroide.

az oktató költészet fajok (didacticum) ezek: 1. tanköltemény, 2. Gnoma. 3. Satyra. 4. me se. 
5. Parabola.

a’ dramai költészet fajai: 1. Szomoru játék. 2. drama,53 vagy:54 színjáték. 3. Vigjáték. 4. me-
lodrama, vagy daljáték.

a’ költészet pótlékosztályába tartoznak: 1. az idylion. 2. Epistola. 3. Parodia. 4. Epig-
ramma. 5. talány, v. rejtvény.

37 nem fogadná. <Velencze> Itéletemet [az áthúzott rész kisatírozva.]
38 tenni <nek> reád
39 költészetet [az „-et” beszúrva.]
40 az [Beszúrás.]
41 tájékozásul <elszán> elősorolom
42 1ör <o> tárgyak.
43 összesége<ben>
44 és <el> novella
45 mindezen <kolt> nemei
46 ultrája. <az érzelem költészet (lyrai), e fajokra oszlik> az epicai
47 tartozó <.> elbeszélő
48 4 [a pont emendálva.]
49 5 [a pont emendálva.]
50 6. regény. <7. hösköltemény> Ezeknek
51 fogozata [átírás.]
52 3 [a pont emendálva.]
53 lrama [átírás.]
54 V[.]gy [átírás.]
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mindezeknek külön sajátságait meghatározni; s minden55 kellékeit elöszámlálni levél 
utján nem lehet. Ezek édes fiam külön tanulmányt igénylenek. azonban költöi hivatás, 
eleven képzelő erő, lángelme, söt csupán gondolkodó ’s szemlélő elme is, gyakran kevés ál-
talános utmutatás után maga kitalálja mindazokat; az az, a’ nélkül hogy elméleti uton, és 
iskolaszerüleg tanulta volna: valósitja azokat műveiben.

jegyezd meg a’ következő56 alap elveket, mellyek a’ költészet minden fő nemére és fajára 
alkalmazandók. minden költöi műnek fö alkatrésze57 a’ mese. Ezt teremteni kell, az az köl-
teni; kivéve, ha kész történetet dolgozunk fel. E mesét érdekesen kell bonyolítani, ’s utóbb e 
bonyolodást könnyen, természetesen, s meglepöleg megoldani, vagy kifejleszteni. minden költői 
műnek kell erkölcsi czéljának, vagy feladatának lennie. Ez abban áll, hogy valamelly erényt 
kell a’ mü folyamában kitüntetni, ’s azt az olvasóval megkedveltetni,58 más59 részröl pedig 
valamely bűnt, vagy gonoszságot megutáltatni, s gyülöltetni. azért, a’ bonyolitás titka és ér-
deke abban áll, ha az60 erény és61 bün vagy62 az igazság és ármány, mint élethalálra63 küzdö 
felek64 állittatnak csatasikra, egymás ellenében. mind az erényt, mind a’ bünt egyéni jellemek 
személlyesítik, mellyeket éles vonásokkal, és természetes következetességgel szükség alkot-
ni.65 a’ mü végén az erény és igazság vagy legyőzi az ármányt és gonoszságot, vagy ezek66 
által legyőzetve, dicsően bukik; mind a’ két67 esetben meg kell nyerni az olvasó részvétét; 
amugy az öröm által, mit gyözelme okoz, emígy pedig a’ szánalom által, melly bukását kí-
séri.68 a’ költemény szerkesztésében69 és felosztásában logikai, azaz észtani rendnek kell 
lenni; az70 elöadás menetében érthetőségnek, tisztaságnak, egyszerüségnek. a’ nyelvtani és 
helyesirási hibák iróban és költőben megbocsáthatlanok. minél egyszerübb a’ versnyelve, ’s71 
minél czikornyátlanabb: annál72 szebb, annál kellemesbb olvasmány. a’ nép egyszerü nyel-
vén is ki lehet fejezni a’ legmagasabb és nemesebb gondolatokat és érzelmeket. Ezt73 tapasz-
taljuk nép költőink74 müveiben. minél czifrábban vannak a’ szavak furva faragva és eszter-

55 s <elöadni> minden
56 meg <ezen> a’ következő [az „a’ következő” az áthúzott szó fölé írva.]
57 fö <alkotó> alkatrésze
58 megkedveltetni<e>
59 megkedveltetni, <’s> más [a „más” az áthúzott betű fölé írva.]
60 ha <a’ jó el… rossztol az az:> az
61 a’ [átírás.]
62 bün <…> vagy [a „vagy” az áthúzott szó fölé írva.]
63 mint <…> élethalálra
64 felék [az ékezet áthúzva.]
65 mind az erényt, mind a’ bünt egyéni jellemek személlyesítik, mellyeket éles vonásokkal, és természetes kö-

vetkezetességgel szükség alkotni. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszö-
vegben korrektúrajellel jelezve.]

66 ezek [az „-ek” beszúrva.]
67 bukik; <de> mind a’ két
68 melly bukását kíséri. [Beszúrás.]
69 rendezésében [átírás.]
70 Az [átírás.]
71 ’s [Beszúrás.]
72 annák [átírás.]
73 érzelmeket. <.> Ezt
74 tap asztaljuk <’s> nép költőink
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gályozva, annál homályosabbá teszik a’ mű75 értelmét, ’s annál nehezebben döczögtetik a’ 
verset.

azon alapelvek, miket fentebb a’ müvek meséje, bonyolitása, kifejtése ’s erkölcsi czéljáról 
mondottam, természetes, hogy a’ költészetnek elbeszélői76 osztályára alkalmazandók, mint 
hogy a’ lyrai müvek leginkább csak személyes érzelmeket festenek, az az, a’ költö ezekben 
többnyire saját érzelmeit adja elő.

a’ költői képekkel és virágokkal igen ovatosan kell bánni, igen meg kell választani az idöt 
és helyet, hol ezeket sükerrel lehet alkalmazni. az egymásra halmozott képes77 beszédek, és 
virágos kifejezések mindent elrontanak. az ollyan összetett szavak, mellyek erövel látsza-
nak összekovácsolva lenni: nem versbe valók, söt prózában is csak a’ legnagyobb szükség 
esetében lehet őket eltürni. kevés szóval sokat mondani csak ugy akarjon az ember, ha 
magát könnyen meg tudja benne értetni. mert különben a’ rövidségnek és tömöttségnek 
nem szabad a’ világoságot ’s érthetőséget feláldozni soha.

Gondolkozzál ezekröl édes fiam, és alkalmazd kész, és készitendö müveidre.78 Ha mit 
nem értenél, vagy még tudni kivánnál, csak kérdezd meg tölem levélben. mindenre részle-
tesen fogok neked felelni; ’s minél sürübben irsz illy tárgyu79 leveleket, nekem annál kedve-
sebb dolgot teszesz. a levél bérrel ne gondolj. zsiga bátyád azt üzeni, hogy ha minden héten 
két leveled jön, annál szivesebben váltja ki. ö most Györben vendégszerepel. lajos bátyád 
azt is üzeni, hogy leendö örnagyodnak néha majd mutassd be magadat, ’s mindenek elött 
igyekezzél csinos tiszta lenni, mert ezt a nevezett örnagy igen szereti. lajos majd ír mostani 
kapitányodnak is, kit én igen tisztelek. – anyád azt üzeni, hogy az uj lábravalókat forgatva 
használd; azaz egynek80 ne mindig az egyik részét forditsd81 előre, hanem változtatva, mint-
hogy igy nem fognak olly hamar szakadni.

mihelyt a’ holmit megkapod nyugtass meg levélben felöle. 
anyád és többi véreid csókolnak. Isten veled!…

Szeretö apád
Egressy Gábor

nB massa magyarul azt teszi: tömeg. massiv = tömör.

69. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[trieszt, 1851. április vége]

[Elveszett.]

75 tetszik <az> a’ mű [az „a’ mű” az áthúzott szó fölé írva.]
76 költészetnek <inkább> elbeszélői
77 halmozott <képek es> képes
78 müveiden [átírás.]
79 illy <rendü> tárgyu
80 egynek [Beszúrás.]
81 […] [átírás.]
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70. EGrESSy GáBor ÉS SzEntPÉtEry zSUzSanna –
EGrESSy ákoSnak

Pest, 1851. május 4.

Pest. majus 4. 1851.

Édes fiam ákos!

ma tettünk a’ Postára egy levelet Fuchs kapitány urhoz,82 8 pengö forinttal, mint májushavi 
illetményeddel. kértük a’ kapitány urat, hogy ez összeget hat részben adja ki neked, ugy 
azonban, hogy a’ hó utolján két pengö forint fenmaradjon legényed számára.

komolyan figyelmeztetlek fiam, hogy a’ legényed havi bérét becsületbeli tartozásodnak 
tekintvén, kiadni soha el nem mulasszd. nem csak azért kell e részben pontosnak és lélek-
ismeretesnek lenned, mert ha sokra gyül, igen nehéz tőle menekülni: hanem mert az e rész-
beni hanyagság vagy könnyelmüséggel igen ártasz jellemed és magyar neved hitelének.

azt is szivedre kötöm, hogy mihelyt tölünk akármi küldeményt kezedhez veszesz: soha 
ne feledd arról bennünket azonnal megnyugtatni, ha mindjárt csupán két sorral is, mert e 
miatt sok nyugtalanságot kellett már kiállanunk. adriából irt leveledben sem teszesz 
emlitést egy betüvel is a’ felöl, hogy a’ mult aprilhóra küldött 8 pengö forint, kapitányod 
által kezedhez jutott-e?

az itteni kerületi parancsnoksághoz kérvényt adtunk be a végett, hogy nehány hóra sza-
badsággal haza bocsássanak. De megvallom hogy nem igen reménylek tőle sükert, mert a’ 
katonaságnál pártfogója ügyemnek nincs.

azonban légy nyugodt édes fiam! mihelyt Isten oda segitend, hogy szinpadi pályámat 
folytathatnom megengedtetik: mindent el követendek hogy kiválthassalak.

És ez, reménylem, legkésőbben egy év alatt meg fog történni.
Szeressen az igazak és jók Istene derék fiam, úgy, mint……………………….édes atyád

Egressy Gábor
mk

és anyád
és hugod83

[címzés:]
Herrn Achatius v. Egressy
Gefreiter im regimente:
Fürst Hohenlohe III-tes Batallion, 13te Compagnie.
Vicenza84

82 urnak [átírás.]
83 [a levélzárást követő nyolcsoros utóirat áthúzva. az áthúzott rész olvashatatlan.]
84 Compagnie. <Erte> <Verona> <Venezia> <Padua.> Vicenza
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Édes ákos fiam itt küldi zsiga bátyád az ápril havi segéljt85 leveled épen azon perczben 
kaptuk mikor már apád levelét86 postára akartam vinni és igy én is87 irok neked egynehány 
sort csak légy türelemmel édes fiam. Szabadcságod iránt mert mi itt meheljt az alkalom 
engedni88 fogja minddent89 elfogunk követni érted te fiam nem vágyodhatol jobban közénk 
mint90 én a te köztünki lehetésedért és csak a remény az mi engem még nem hagyot el hogy 
isten megsegít minket még egyszer egygyüt lehetni és akor sok szenvedéseinket el beszél-
nénk91 mit leirnom nem lehet az igazak92 istene93 téged álgyon segítcsen öriszszen édes fiam 
kivánnya94 Szeretö édes anyád
Egressy zsuzsánna

Ezen postával ment el a levél miröl95 apád emlitést teszen96 amit lajos irt melletted mert ö 
most épen97 nállunk98 van és igen99 akarja hogy mentül hamaréb meg kaphassa a barátja és 
rajtad is mentül hamaréb100 legyen segitve könyitve101

71. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1851. június 20.

kaptam julius 1söjén Páduában102

Pest, junius 20. 1851.
Édes fiam ákos!103

Sok mindenféle bajaink csak most engedik, hogy neked junius104 hóra az ide zárt 8 
pengöforintot elküldhetjük. junius hóra még bátyád semmit sem adott, s nehezen is fog 
adni, mint hogy házasodni készül, s igy kiadásai most igen megszaporodtak, de leginkább 
talán azon okból, mert jövendöbelije a105 mi családunkat nem igen szereti, s e miatt nagy-

  85 segeljt [Emendálva.]
  86 levelet [Emendálva.]
  87 [..] [átírás.]
  88 endedni [átírás.]
  89 mindten[.] [átírás.]
  90 mind [átírás.]
  91 beszélnék [Emendálva.] 
  92 igazak [az „-ak” beszúrva.] 
  93 isten [Emendálva.] 
  94 kiván<y>nya  
  95 mi[.]öl [átírás.] 
  96 [.]eszen [átírás.]
  97 epen [átírás.]
  98 nallunk [Emendálva.]
  99 és és igen [a szóismétlés emendálva.]
100 ha[.]a[.]éb [átírás.]
101 könyi[.]ve [átírás.]
102 kaptam julius 1söjén Páduában [Egressy ákos megjegyzése.]
103 Akos [Emendálva.]
104 neked <majus> junius [a „junius” az áthúzott szó fölé írva.]
105 a [Beszúrás.]
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mamádnak106 bátyáddal már kellemetlensége is volt. De azért ne félj fiam, mert mi nem 
fogunk téged elhagyni, valamint hisszük, hogy minket sem hagyand el végképen a jó Isten. 
Igyekezni fogunk neked havonként, ha többet nem, legalább öt pengöforintot küldeni a 
magunk erejétől. ötven pengö forint havi fizetésemböl, édes fiam, nehezen fogunk többet 
elszakaszthatni mert lásd öten élünk itthon belőle, s nem is fedezné szükségeinket, ha ma-
gunkon mellékes keresettel nem segítenénk.

régen elküldöttük Velenczébe ezredi107 parancsnokságodhoz szabadságodérti folyamod-
ványunkat, lesz-e sükere nem tudom. komáromi azt mondja, hogy egy napi parancsban, 
mellyet a’ ti ezred parancsnokságtok adott ki, azt olvasta volna, miszerint mind azon hon-
védtisztet, ki szabadságot kér bizonyos idöre, el kell bocsátani, ha eddigi magaviselete ellen 
semmi kifogás nincs. állitja komáromi, hogy e napi parancs következtében már többeket 
haza is bocsátottak bizonytalan időre. Itt egy hazabocsátott huszár, – ki be volt sorozva – azt 
beszéli, hogy ö maga folyamodott egyedül az ezredeshez, és azonnal hazabocsátották. any-
nyi igaz, hogy ha az ezredes jószivü ember, az effélét maga is megteheti. mindenesetre ird 
meg fiam, hogy a fent érintett napi parancs felöl hallottál-e valamit?… mi később108 ujra 
meg fogjuk a’ kérelmezési módot kísérteni, azon motivumot használva, mit egy volt109 hon-
védtiszt sükerrel használt, hogy t.i. haza bocsáttatása mulhatlanul szükséges arra nézve, mi 
szerint a váltságdíjjra szükséges összeget ki lehessen állítani.

mihelyt levelemet veszed, fiam, vételéröl azonnal nyugtass meg. megkaptad-e már a110 
kapitányod kezéhez küldött111 pénzt? ha nem: irj vagy irass neki föhadnagyod által iránta. 
Bárcsak Velenczébe juthatnál, s ott módod lehetne ezredesed kegyébe juthatni, ki mint 
mondják igen derék jószivü ember. tudd meg vezeték és kereszt nevét, s írd meg, hogy ha 
hozzá találunk irni czimét el ne hibázzuk. 

leveleidet ezentul ne bátyádnak, hanem egyenesen nekem czimezd fiam, mert restellem 
hogy mindig bátyád fizessen érttök, miután most már mi is kifizethetjük.

mentél-e eddig valamire a német vagy franczia nyelvben?…
légy kitünő és szorgalmas édes fiam, bízzál istenben és szülöid szeretetében, melly ki-

fogyhatatlan.
ölellek anyád és testvériddel együtt.

édes atyád
Egressy Gábor

mk

106 nagymamád[.]ak [átírás.]
107 Velenczébe <az> ezredi
108 mi <még> később
109 egy <ho> volt
110 a [Beszúrás.]
111 kuldött [Emendálva.]
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72. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1851. július 16.

 (Julius 21ken Paduába)112 
Pest, julius 16. 1851.

Édes fiam ákos!

Igen okosan tetted, hogy zsiga bátyádnak irtál helyzeted fordulata felöl; elöléptetésed igen 
örvendezteti, s ezennel küld számodra 10 pengö forintot julius havi adományául.113 Én is 
elinditék számodra Paduába saját sovány erszényemböl 5 pengö forintot. Ime114 édes fiam 
ezen két összegböl nem csak tizedesi kellékeidet be szerezheted, hanem okos gazdálkodás 
mellett szórakozásra is marad belőle valamicske szolgáljon ezen részvétünk sanyaruságodra 
balzsamul, lelkednek vigaszul, nemesebb irányú törekvésidhez ösztönül.

zsiga115 bátyád iránti jó véleményemben csakugyan nem csalatkozám. 
ö116 irántad117 folyvást az, a’ ki volt, az az: szeretö rokonod, a’ ki segélyét, míg neki tehet-

ségében álland, megvonni töled nem fogja. 
azért irj neki folyvást ezután is, mert ö felöled tudni épen ugy ohajt, mint mi.
ki van-e már ezredeteknél hirdetve a’ besorozott és jó viseletü118 honvéd-tisztek elbocsá-

tását tárgyazó rendelet?… rögtön ird meg, mihelyt meg történik. mert ha szükségét 
látandjuk, uj kérvényt intézünk elbocsáttatásodért az itteni fö parancsnoksághoz.

Isten veled! légy folyvást az, a kinek tartani ohajtunk, becsületérzö, nemes erkölcsü, erös 
lelkü fiu, hogy tiszta örömét találja benned szeretö családoddal együtt

bal sorstól üldözött atyád
Egressy Gábor

mk

73. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1851. augusztus 11.

Pest, aug. 11. 1851.
kedves fiam!

a sors kegyes pillantása, s az örömek, reánk nézve már olly szokatlan vendégek, hogy jöve-
teled szinte hihetetlennek tetszik előttünk. nem lett volna tehát elbocsáttatásod ügyébeni 
fáradozásom sükeretlen?…

zsiga bátyád rögtön közlé velünk leveledet ma délután, mihelyt elolvasá. Pénze nem le-
vén, – minthogy veszélyesen beteg volt, s most is fekszik még, – rögtön kölcsönt119 akart 

112 ( Julius 21ken Paduába) [Egressy ákos megjegyzése.]
113 adományaul [Emendálva.]
114 Itt [átírás.]
115 ösztönül. <Ugy> zsiga
116 csalatkozám. <Eddig> ö
117 irántod [Emendálva.]
118 és jó viseletü [Beszúrás.]
119 kölcsön [Emendálva.]
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fölvenni számodra 25 pengőforintot, én azonban ezt nem engedtem, hanem minthogy épen 
szerencsére némi összeg van kezeim közt (elöfizetés naplómra, melly sajtó alatt van), ime 
még ez órában indítok el hozzád édes fiam, utiköltségedre hazáig Harmincz pengőforintot. 

már azt hivén, hogy hiába folyamodtunk éretted: épen tegnap írtam rácznak a végett, 
hogy ő tegyen egy utolsó kísérletet mint gyámapád, megszerezvén a’ szükséges bizonyit-
ványokat a’ felöl különösen, hogy oskolai pályádat félbe szakasztád, s nem levén semmi 
birtokod és örökséged: saját magad és családod fentartása végett tanulmányaidat folytatnod 
elkerülhetlenül szükséges… stb… Hála istennek, hogy, ezuttal legalább nincs többé rá 
szükség!…

Siess tehát édes fiam; költs ovatosan, hogy valami véletlen baj esetére pénz nélkül ne 
maradj. Ha e levél vételekor rögtön indulsz, 12–13 nap mulva itthon léssz. tehát a viszont 
látásig isten veled!…

Egressy Gábor
mk

74. EGrESSy ákoS – SzÜlEInEk
Velence, 1851. december 26.

Velencze, December 26dikán 1851.
Szeretett édes Szülőim!

Folyó hó 21dikén egész nap triesztben valék, szives ismerősünk Dr. Patay, (atyafi) Chef-arzt 
der öst. marine120 családja körében költém el az-napi ebédemet is. Elpanaszlám neki be-
tegségemet, a melly miatt kórházba menni szándékozom; de ő ezt tennem nem engedé, 
mondván,121 – hogy ott még betegebb lehetnék. Hanem ő más móddal biztatott fölgyó-
gyulásomban, s Velenczébe jövetelemet tartá jónak. azonban vele sokáig nyájasan beszél-
getve, említé édes atyámat, még mint kápolnai gyermekkori játszó társát, s más122 családi 
ügyeink iránt nagy részvéttel látszott viseltetni. atyjától, mondja, nem123 kapott levelet, a 
mellyben ti. én is megemlítve lettem124 volna; azért magát nem alkalmazhatta e tekintetben 
semmihez. Elválásomkor biztatott, hogy némi szükséges125 dolgai miatt pár hét mulva126 
Velenczébe kellend jönnie, és akkor engem is meglátogat.127 Én tehát egész nyugodtsággal 
megjobbulásomban 22dikén Velenczébe el is indultam; mivel pedig megérkeztemkor száza-
domat itt nem találtam, 23dikán mehettem csak állomási helyére, a Velenczéhez igen közel 
eső lido szigetére. azonban már tovább jobbulásomat várni128 ki nem állhattam, sőt mind129 

120 Dr. Patay, (atyafi) Chef-arzt der öst. marine [Egressy ákos évekkel későbbi, ceruzával írt beszúrása, helye 
a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

121 engedé, <mint> mondván
122 más [Beszúrás.]
123 mondja, <hogy> nem
124 megemlítve <.> lettem
125 szükség<emény>es
126 pár hét mulva [Beszúrás.]
127 nem látogatott meg, s az életben soha sem láttam többé. 1892. Eákos [a levélpapír aljára írt megjegyzés.]
128 várni [Beszúrás.]
129 mind<ég>



151

inkább rosszabbul levék, azért tehát két napi betegeskedésem után a századnál, 25dikén az 
itteni fő kórházba jöttem, hol jelenleg orvosi rendelet következtében dietát kell tartanom, a 
mit annál jobban szeretek, mivel hosszabb ideig itt maradván, Catarhusomból130 alaposan 
kigyógyulhatok, s következésképen a századhoz tökélletes egészséggel mehetendek vissza. 
a diéta, ha kissé rosszul esik is, mind a mellett kifogok rajta, ha csak lehetséges.

a századnál lévén, őrmesterem mondá, hogy a rácz folyamodványa már itt is megfordult 
kézen. Ha az eredmény után sürgötték kissé rácz bátyám, hiszem, hogy lenne valami be-
lőlle. lehet hogy az engedmény már itt is van, noha bizonyosan tudnám, ugy jobban utánna 
is járnék.

Ezredünknél alig van már egy pár sorsosom, kit egy-két más szerencse érvén, haza me-
nekült. zászlóaljamnál pedig már egy sincs. De reménylem, hogy talán hozzám is csak ve-
tődik egy illyen kóbor szerencse madár. –
mindnyájokat ezerszer csókolva, maradok szeretett édes Szülöimnek hü fiok.

Egressyákos
mk

Ui: Becses levelöket mellyet ha majd közelebb küldendnek ide Szülöim, ezred és száza-
dom megemlítésével az itteni Garnisons Spitalsba131 czimezzék. –

triestbe szintén küldendek egy levelet ismerösömnek, mivel felkért, hogy állapotomról 
tudósitsam. tudósitottam is, de nem válaszolt.132 Ea.133

130 Cat<l>arlusomból [az „r” beszúrva; átírás.]
131 Spitals< …>ba
132 tudósitottam is, de nem válaszolt. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a 

főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
133 Ui: Becses levelöket mellyet ha majd közelebb küldendnek ide Szülöim, ezred és századom megemlítésével 

az itteni  Garnisons Spitalsba czimezzék. –
triestbe szintén küldendek egy levelet ismerösömnek, mivel felkért, hogy állapotomról tudósitsam. 

tudósitottam is, de nem válaszolt. Ea. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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1852

75. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1852. január 16.

Pest, Január 16. 1852.

Édes fiam! nyugtalanul várt leveled reményt ébreszte bennünk, miszerint nemeslelkü isme-
rősünk gondoskodásának csakugyan sükerülend tökéletes ki1 gyógyulásodat eszközölni. 
Gyámapádat ráczot levél utján siettem megkérdezni folyamodványa mibenléte felől; azt 
irja, hogy ez ügyben a főszolgabiró a napokban ujra hivatta, s a városi polgármesterhez kun 
Istvánhoz küldötte azon hivatalos irattal, mellynek ide zárt másolatát leveléhez mellékelte. 
Ezen iratból az tünik ki, hogy a rácz folyamodványa innen, a Pestkerületi főispányságtól, – 
melly alá Borsod megye is tartozik, – oda ujabb vizsgálat végett visszaküldetett, s a vizsgálat 
eredménye ide haladék nélkül ismét felküldetni rendeltetett. a Polgármester ráczot ujra 
kikérdezte, s érzékeny előadásán, – mint irja, – amaz megindulni látszott; a főbiró pedig 
biztositá a süker felöl, mibe azonban még két hónap ismét belé telhetik. Panaszkodik rácz 
nyomora fölött; irja hogy Dolezsál roszul operálta.

mi sorsunkat illeti édes fiam: az igazgatóság végre maga folyamodott ügyemben a 
herczeghez, ki az igazgatónak szóval azt mondá, hogy a dolog azért bajos, mert a karzat 
féktelenül fogná magát viselni; az igazgató biztositá őt a mérsékelt fogadás2 felől, mire a 
herczeg őt azzal bocsátotta el, hogy ez ügyre nézve majd informáltatni fogja magát; miután 
pedig a rendőrfőnök e részben engem jóval biztatott, tehát kedvezö határzatot nem alapta-
lanul reménylek, – azonban a herczegnek, szerencsétlenségemre, másnap Bécsbe kellett3 
men nie, s azóta mindig oda van, és senki sem tudja sőt nem is gyanítja mikor jön ismét 
vissza. Hanem hiszen sokáig már ki nem maradhat. Egyébiránt ez sorsodra nézve mindegy. 
Bizom a gondviselésben, hogy tavasszal ismét látandjuk egymást.

Saját erőmből Február hóra nem küldhetek neked többet fiam az ide zárt öt pengö forint-
nál. Bátyád részvétlensége, legalább látszatos közönyössége elöttem megfoghatatlan. azóta 
még csak egy szóval sem tudakozódott irántad, nem hogy egyéb jelét adta volna rokoni jó 
akaratának. Ugy hiszem ama nőszemély az, ki őt tölünk elidegeníti. türjünk fiam, az idö 
majd eszméletre hozandja őt.

mihelyt levelemet vetted, ne mulasszd el azonnal felelni; gondold meg fiam, hogy az 
ebbeli hanyagsággal nekünk végtelen gyötrelmet okozasz. Irj bővebben a mi nemeskeblü 
ismerősünk felől: van-e, vagy lesz-e biztos hatása gyógymódjának?

1 ki [Beszúrás.]
2 mérsékelt <el>fogadás
3 ke[.]lett [átírás.]
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árpád jól kezdi magát viselni. Ügyességét és jeles tehetségét környezete egyhangulag 
dicséri. Vajha e kis örömet részünkröl nagyobb4 bánat ne követné irányában!… áldjon Isten 
fiam lelkierővel, türelemmel.5

Csókolunk nagymamád, atyád, anyád Etelka stb

U. i. Február 16dikán nagymamádnak nevenapja van, el ne feledkezzél erről leveledben 
megemlékezni!

76. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1852. március 27.

Pest. Márczius 27. 1852.
Édes fiam!

Igen nyugtalanul várjuk már egészségi állapotod hová fejlődéséről azon örvendetes 
tudosittatást, mellyhez legutóbbi leveled reményt adott. Hogy vagy már édes fiam? retten-
tően aggaszt bennünket az, hogy olly végtelen idő óta vagy6 kénytelen szívni a kórház dög-
leletes levegőjét, és épen Velenczében, hol még az utczai szabad lég sem lehet igen egészsé-
ges, a városnak sajátszerü fekvése miatt. Elég őszinték-e orvosaid irányodban?… az az: nem 
csupa kiméletből biztatnak-e teljes javulásod iránt, mig magok az ellenkezőtől vannak meg-
győződve? Irj a dolog miben létéröl7 fiam a lehető leg részletesebben. Ha a jóknak Istene 
megengedné teljes egészségedet visszanyerhetned: el ne mulasszd jó ismerősünket fölkeres-
ni, és neki nevünkben is a legforróbb és hálásabb köszönetet mondani, mert én meg vagyok 
győződve, hogy ö nem feledkezett el gondoskodni rólad, ha szinte maga személyesen fel 
nem kereshetett is…

a negyven pengö forinttal terhelt levél, mellyet – mint irád, – a századnál letartóztattak, 
kezedhez jutott-e már?… és veszed-e hasznát?… ovatos vagy-e kiadásaidban?…

zsiga bátyád lakadalmát tegnapelőtt tartottuk. De nem a nagy fekete leányt vette el, 
hanem egy igen derék kolozsvári leányt, gróf teleki miksáné örökbe fogadott, s8 nevelt leá-
nyát. azt a másikat pedig,9 ki családunk kertében csalán és10 dudva vólt nehány hét előtt, 
lászló barátom eszközlésére11 kigyomlálván, kidobta, az az: elkergette. most ez uj viszony 
által a régi családi egyetértés, bizalom és ragaszkodás ujra vissza tért közénk. most már 
semmi sem hiányzanék a mi szegény családunk boldogságához – mennyiben tudni illik 
illyeneknek lehet magunkat mondanunk, – mint a te egészséged tökélletes visszatérése. Vaj-
ha bennünket e tekintetben minél előbb megvigasztalhatnál. áldjon meg az ég! Csókol

Szerető apád
Egressy Gábor

mk

  4 nagyobb [átírás.]
  5 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
  6 óta <kell> <va> vagy 
  7 letéröl [Emendálva.]
  8 s [Beszúrás.]
  9 pedig [Beszúrás.]
10 es [Emendálva.]
11 barátom <ka> eszközlésére
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77. EGrESSy ákoS – SzÜlEInEk
[Velence, 1852. április első fele]

[Elveszett.]

78. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1852. április 24.

Pest. Aprilis 24. 852.

Édes fiam! midőn hozzánk, elhagyottakhoz, az öröm, mint ismeretlen vendég, véletlenül 
betéved: alig akarunk hinni valóságában; azt gondoljuk, hogy álmodunk. Igy vagyunk utób-
bi leveled tartalmával. mert ha állapotod már azon stadiumba lépett, miként azt irod: akkor 
a mi reményeinket a valósulás tulszárnyalja. Hiszen ha már ugy áll a dolog, hogy nincs 
egyéb hátra, mint hogy a superarbitrium bizottmánya összegyüljön: ez már ugy szólván 
csupán formaszerűség; s tapasztalt emberek állitása szerint, elbocsáttatásod ennél fogva bi-
zonyos lenne.

Erős hittel bizva tehát az Isteni segélyben, melly még mindig ollyankor jelent meg a mi 
szegény üldözött családunk fölött, midön arra legnagyobb szükségünk vot: kivánatod sze-
rint édes fiam, ime ide zárok tíz pengöforintot utiköltségedre12 pótlásul.13 az irgalom istene 
hozzon minélelöbb, reád félelmek és aggodalmak között váró szülőid és rokonid karjaiba!

EG
mk

U. I. El ne mulasszd fölkeresni megbecsűlhetlen jóságu ismerősünket, kinek mindent 
köszönhetünk!…

12 utiköltségedre [a „-re” beszúrva.]
13 pótlásal [átírás.]
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1853

79. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Parád, 1853. július 15‒16.]

a szállás naponkint 1 f váltó és ezt csak nekünk ezen árért ezen árba benne van szoba fa és 
kiszolgáltatás e két öreg igen jó és becsületes embereknek mutatják még eddig magokat1 
édes az utleveledet sürgesd hogy hozzánk mieléb eljöhes az orvos régi ismerösünk még 
42töbe mikor bécsbe vóltunk a burgi színház karzatára eggyüt jártunk a meg szóllításom 
után így szólt nem az2 Egressy Gáborné3 asszonysághoz van [é]4 szerencsém bécsbe egygyüt 
néztük a Vadon fiát 42be igen nyájas ember oljan dadogva beszél mint Sükei. irjál mingyárt 
te is jövöre többet írhatok mindenröl csókollak minnyájatokat zsuzsika

80. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak 
Parád, 1853. július 17.

1. 
1853 parád 17ik julius

kedves jó apám!

Végtére csötörtökön éjfél tájban szerencsésen megérkeztünk az az ha a Palóczra bizzuk ma-
gunkat aligha egy hétnél hamarébb mert molnár ur tudva a rövidebb utat5 ami ugyan nem6 
volt kényelmes, de még is jobb mintha még v. öt nap sültünk föttünk volna az iszonyatos 
hőségbe, igy is csak minduntalani unszolásnak köszönhető, enyi idő alatt is e’ nagy utat mert 
rosz levén az ut ha egy leg haszontalanabb árkon kelle is át menni a kocsinak előbb7 meg áll 
aztán csaknem sirva fakadt a miniumos bödönök terhe fölött szinte kétségbe esve nagy las-
san át8 mászatta a kocsit hegyen völgyön míg ide értünk.9

anyám az uti törödések miatt10 rosszul érezte magát, valamint engem is némi lankadság 
ért. másnap az az: tegnap fölkeresve az orvost a levelet kézbesiténk mire ő fél óra mulva 

  1 magogot [Emendálva.]
  2 az [Beszúrás.]
  3 Gaborné [Emendálva.]
  4 [Szétfolyó tinta.]
  5 utat [Beszúrás.]
  6 ugyan <…> nem  
  7 kocsinak <…> előbb [az „előbb” az áthúzott szó fölé írva.]
  8 at [Emendálva.]
  9 [az írásjel emendálva.]
10 törödések <ut> miatt
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eljött szállásunkra némi utasítást adva gyogymod meg11 kezdésére nézve: t. i. a fördöt 
reggelli 5 órakor venni ’s ott fél órát töltve haza jönni lefeküdni ’s 7 oráig nyugodni aztán 
felkelve reggelizni, 8 orakkor pedig inni a cseviczét eleinte csak egy iczényit savóval s ivás 
közben mérsékelve12 járkálni. a fördést már ma el is kezdtem ’s igen könnyen jol éreztem 
magam utána; a vizet is ittam ’s az13 sem tőn bennem14 legkisebb kellemetlen változást savó-
val még ma nem éltem mert mint az orvos ur mondá rendelést tön arra nézve hogy ezentul15 
annyi érkezék miből számomra is jut; mint hogy azt is ő hozatja a fördö beteg számára 
másként semmi uton modon hozzá nem juthatni ennek ugyan még sem italbani menyiségét, 
sem árát nem tudom a mi16 pedig a cseviczét illeti az is hordatik ide a fürdő vendégek szá-
mára; egy két itczés üveg cs.17 ára, 10 ft krajcár,18 üveg nélkül; mert az19 mindig visszaadan-
dó ha csak azt 6 p krba meg tartani nem akartatik. a Szállásra nézve pedig a követelés na-
ponta egy váltó forint minden felszolgáltatással együtt. az élelmi szerekre nézve pedig az 
ár20 csak nem egy a pestivel sőt a czukor kávé sör21 itt sokkal drágább mint ott már kivéve a 
gyümölcsöt és hust, ámbár arra22 el lehet mondani hogy olcso husnak híg a leve itt is bár csak 
8 pkr fontja de oly rosz és kicsi a mérték ’s még nem is mindenkor kapható. Itt helyben23 
pedig átalában semmi sem kapható hacsak a falubol24 nem hoznak. kedves apámnak pedig 
kedveskedünk 2 üveg parádi vizzel bár az üveges25 kosarat el hoztuk volna hogy azzal küld-
hetnénk ked. apámnak, és mint levelem zárva kedves anyám csokjaihoz az enyimet is csa-
tolva kezeiket mind ked. n. anyám mind zsiga bácsinak ezerszer ked. apáméival26 együtt 
ákost is ezerszir ismételve csokolom vagyok27 szerető léánya Etelke.

U. i. a szállás28 meglehetös csak annyi szenny és büdös féreg ne volna benne egész éjjen 
át nem alhatom mindég pusztitom itt ugyan még jó hogy ezt is kaphattuk mert itt minden 
leg utolsó háznál29 is mindenütt el vannak szállásolva.30

[boríték:]
Egressy Gábornak
                    Pesten

11 gyogymod <hasz..> meg
12 mérsékelve [az „-elve” beszúrva.]
13 ’s <annak> az [az „az” az áthúzott szó fölé írva.]
14 bennem [az „m” beszúrva.]
15 hogy <… csak holnap is jut> ezentul
16 tudom <… … …> a mi
17 cs. [Beszúrás.]
18 krajczár<t>
19 az<t>
20 az <…> ár
21 sör [Beszúrás.]
22 ámbár arra arra [a szóismétlés emendálva.]
23 helyben [Beszúrás.]
24 falúbol [az ékezet áthúzva.]
25 üveges [Beszúrás.]
26 apámeival [Emendálva.]
27 csokolom <…> vagyok
28 szállas [Emendálva.]
29 leg utolsó <…> háznál
30 még  jó hogy ezt is kaphattuk mert itt minden leg utolsó háznál is mindenütt el vannak szállásolva. [a fő-

szövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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81. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1853. július 20.

Pest. julius 20. Szerdán. 1853.
Édes zsuzsikám!

tegnapelőtt igen beteg lettem, de már ma, mint látjátok irásomról, jobban vagyok. Vagy 
meghűltem mikor az ablakokat korán reggel izzadtan nyitottam; vagy pedig olcsó jános 
uramnál csömöröltem meg. Erre Bókai olly erős hánytatót adott, hogy igazán majd kihány-
tam a bélemet. S a mi több nem volt mit hánynom, mert már azelőtt egy nap koplaltam. 
tehát tömérdek nyálka ment el tőlem. Szerencsére estve Bókai eljött a korcsmáros gyerme-
kéhez, és behivattam, s ugy adott hánytató okozta iszonyu görcsös csikarások ellen fodor-
menta herbatét és pezsgőporokat. az istenért őrizkedjetek a betegségtől! még ma és holnap 
nem mehetek ki, azért dolgaimmal igen hátra maradok; de hiszen majd csak kipótolom 
valahogy. Gerendayval találkoztam a hogy elmentetek; azt mondja hogy beszélt Paksival, és 
ez elrémült midön a dolgot voltaképen megtudta, mert őt31 l. egészen másként értesité. 
mondja továbbá Gerenday, hogy Paksi szeretne velem beszélni; de én nem megyek hozzá, 
mielött ügyvédünkkel nem beszéltem, kit már háromszor kerestem azóta, s nem találtam 
hon. majd32 meg látjok mit mond rá ügyvédünk. marcelléknél is voltam. lesz bizonyitvány 
3 vagy 4. anyád itt volt tegnap, s azt mondja hogy Gúth már várja a pénzt, mert a határidő 
eltölt. Én megüzentem, hogy mihelyt kimehetek meglátogatom, s ha lehet a felét kicsinálom 
a tartozásnak. Csak az a baj hogy gázsit megint nem adnak, s igy nem tudom hogy mi tevö 
legyek. Hát még majd a házbérrel hogy lesz! azt írod édes hogy siessek utánatok. Hát au-
gustus 12dike?.. aztán meg pénz is kell ahhoz!… Én szeretnék ott lenni holnap is, csak le-
hetne. az adóért is itt volt egy egész bizottmány, s minthogy kifogásokat tettem tehát a 
város házhoz rendeltek, de betegségem miatt még el nem mehettem.

még ezzel járjuk meg igazán, ha csak irgalmas emberekre nem találok ott.
jaj édes be sok az én bajom, be nyomorult ez az én életem!..
Édes lányom, az orvos rendeleteit pontosan megtartsd, különösen a korán-kelést. Ez a 

fürdőszak reád nézve életfontosságu, ezt ne feledd. az is az ottani életrendhez tartozik, 
hogy ne mérgelődjél, s anyád irányában türelmetlen ne légy!

Irjatok bővebben körülményeitekről, a fürdővendégekröl, szállástokról, a vidékről. mol-
nár tegnap jött meg, s azonnal hozzám jött a levéllel és a két üveg vizzel. 

most isten veletek, csókollak benneteket….
Egressy G

mk

31 […] [átírás.]
32 hon. <… … …> majd
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82. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Parád, 1853. július 22.

Parád julius 22én 1853
Édes Gáborom!

Betegséged igen megijesztett annyival inkáb mert én miólta meg érkeztem ide fojvást beteg 
vagyok de nem fekszem csak lézengek én nem tudom mi bajom lehet igen gyenge vagyok. 
Etelkán én még legkisseb változást nem tapasztalok az elsö egy pár fördöbe a lélegzete igen 
szorult vólt mire ugyan az orvos elöre figyelmeztetet hogy vigyázak reá és ha tapasztalom 
hogy lélegzete nehéz akor csak a fél melléig érjen a víz és az is csak igen lángyos meleg le-
gyen ma már a hatodik fürdöt vette a vizet ma már 6 pohárral kel inni savóval vegyes ez 
ugyan igen kellemetlen izü mint a török jutej vólt oljan fagygyu izü és szagu és mégis33 igen 
drága egy meszelj savó az elhozatással 21 xbe kerül a héten még csak a tiszta timsó tónak a 
vizébe fog fürödni hétfön erössebben timsóluggal fogja a fördöt rendelni a mi igen erössitö 
de egyszer ne[m]34 […]jába35 mert a töbszöri fördö használatnak már igen a[…]36 szomorú 
következése let. édes etelka igen ko[moly]37 szótalan mit én nem szeretek azért a pénzröl 
mint […]38 irjál mert amiat látom hogy igen aggodik. […]39 életünk igen el zárt mi a vendé-
gekkel n[em]40 […]41 mi érintkezésbe nincsen is ismerösünk sen[kinek]42 sem vagyunk 
közibek vasárnap is nagy bál vó[lt]43 maga meghivott bennünket meg köszöntünk de nem 
mentünk el Etelkének ugyan jólet vólna a szórakozás de mégsem mentem el nem akartam a 
bámulásnak kitenni magunkkat mert minket még szinröl szinre nem láttak a mi sétánk az 
erdö timsós tó estvefelé pedig a kaszálló völgyek mit gyönyörü patakok44 a hegyekröl jöve foj 
végig soha szeb naplementétt nem láttam mint 18án vólt és a vihar mi hajnal felé vólt az 
leírhatlan borzasztó vólt az erdöbe a roppant nagy tölgy fákat derékba törte ketté és hozta le 
a víz mint egy szalma szálat ez valóságos ítélet vólt és azólta olj hideg a levegö hogy köpe-
nyeg nélkül nem is lehet kimenni sétáinkon a házi gazdánknak van egy 12 éves leánya az a 
mulattatója etelnek ez az ö természetes eszével és elevenségével45 megszokta nevettetni a 
cseviczehez ha az öreg gazdánk fog elmeni mi is el sétállunk vele mert a kocsi a lególcsob is 
3 váltó forintért46 viszen el ez is job lesz nekünk egy napra édes de roszszul cselekedtem hogy 
hazurul nem hoztam mindent nem kapni itt semmit kenyeret egerböl és gyöngyösröl horda-
nak és egy oljan kenyér mit otthon 10 v – 12 garasokért [v]eszünk47 itt 25 v – 30 garas egy 

33 megis [Emendálva.]
34 [Szakadt levélpapír.]
35 [Szakadt levélpapír.]
36 [Szakadt levélpapír.]
37 igen <…> ko[moly] [Szakadt levélpapír.]
38 [Szakadt levélpapír.]
39 [Szakadt levélpapír.]
40 [Szakadt levélpapír.]
41 [Szakadt levélpapír.]
42 [Szakadt levélpapír.]
43 [Szakadt levélpapír.]
44 patatok [Emendálva.]
45 elevensegével [Emendálva.]
46 forintert [Emendálva.]
47 [Szakadt levélpapír.]
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zsemle – 3x egy font vaj 30 garas […]eg48 igy sem kapni mindég édes azt hallottam hogy 
[Vach]ot Imre49 lejön ha lehet süttes két kenyeret [anyám]mal50 egy kis kalácsot és ha elhozná 
igen […]51 járnak peströl ide mólnár elmehet Vahcot [sic!] Imréhez megkérni hogy elhozza 
vagy más valakit ha keresné édes van itt egy pesti Szabó az akoriba fog haza menni mikor 
mi érte52 az a bérkocsi fog jönni aki mólnárt haza vitte jó lenne megtudni menyiért vinne 
minket haza vagy53 talán épen téged is az hozhatna el mert itt mondják hogy nem lehet 
kocsit kapni az időbe mert akik itt vannak vendégek magok kocsiával vagy ugy van hogy az 
a kocsi ki el hozza az egy holnap vagy 6 hét mulva jön értök
hát a leánnyal hogy vagy mikor rosszul vóltál tette é54 mit kellet körülted tenni mert mikor 
én rosszul vóltam mindent kellet neki mondani azért reá parancsolj 
Édes anyámat csókolom etelkával egygyüt sokat emlegeti nagymamát hogy szeretné ha itt 
vólna ákosnak nincs55 é baja Sok bajunkhoz még csak az hibáznék hogy azt behijják édes 
ahoz a Paksihoz ne meny el ha beszélni akar veled keressen ö meg téged nehogy azt mond-
hassák hogy te jártál utánna a mi az adót illeti mindég féltem tölle óh istenem hogy is fogod 
azt a sok fizetést meg gyözni a zálog házba levöket is ne feled el soha nyugtalanab nem 
vóltam mint most jobban szeretnék ma menni haza mint hólnap. Isten álgyon meg csókollak 
minyájatokat.
Édes van valami kendelenyi nevü ügyvéd kinél G Fái István letette a 25 ezer forintot a déco 
számára ezt nem lenne é jó meg tudni

zsuzsika

[boríték:]
SIEtő                 Parádról
Egressy Gábor urnak.
a nemzeti szinháznál.
       Pesten.

83. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1853. július 25.

Pest. Julius 25. 1853.
Édes zsuzsikám!

leveledet megkaptam, molnárt mindjárt megbiztam hogy alkalmat keressen, s mihelyt 
kap, azonnal küldök két kenyeret és egypár kalácsot. Vahottal tudod hogy nem a legjobb 
lábon állunk, az az haragszik rám, hogy már vagy két darabját nem fogadtam el. kérdezd 

48 [Szakadt levélpapír.]
49 [Szakadt levélpapír.]
50 [Szakadt levélpapír.]
51 [Szakadt levélpapír.]
52 […] [átírás.]
53 haza <…> vagy
54 tetté [Emendálva.]
55 nics [Emendálva.]
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meg az orvost édes hogy hát ha neked az a vízivás nem56 tesz jót s azért vagy ollyan gyengél-
kedő? azt is tud meg tőle, hogy igaz e, amit a könyvből olvastam, hogy valamellyik Parádi 
víz használata jó a szalagféreg ellen is? azt is mondd meg neki, hogy te illyenkor 
köppölyöztetni szoktad magadat, s nem az a bajod van-e hogy most elmulasztottad? – ha-
nem azért a köppölyözést a világért sem tanácslom. Én valami nehezen magamhoz kezdek 
térni, de nagyon megsoványodtam. kati itt volt, elbeszélte a mit tudott, s van bizonyitvány. 
a házmesternénél is voltam, azt mondta hogy ő elbeszéli szivesen a mit látott, akárkinek, de 
ö törvény szék elébe nem megy. Hiszen nekünk nem is kell több csak hogy elbeszélje; az 
ügyvéd majd el igazitja a többit. marcellel ismét beszéltem, de még eddig mit sem tehetett, 
e hétre igérte, még pedig teljes bizonyosággal. ő és neje igen lelkesen vesznek részt ügyünk-
ben, meg is szolgálom nekik. a zártszéket nem akarják elfogadni. Egy szóval nem megyek 
addig értetek, mig itthon minden rendben nem lesz, s az ügyvéd az adatok és okiratokkal 
ellátva57 a pert meg nem kezdte. azért tehát ne nyugtalankodjatok! Édes leányom, ha te ott 
buskomoly gondolatok és érzelmeknek adod által magadat: ugy hiába tesszük a költséget, 
mert egypár bús nap többet ront az egészségeden, mint a mennyit egy fürdő évszak helyre-
hozhatna. azért inkább azt látom jónak, hogy ne vonuljatok annyira vissza az emberek 
társaságától, és58 ha csak egy vagy két becsületes családdal is ismerkedjetek meg, mert a 
könyv is azt mondja, hogy ott mindenek felett szórakozás kell, másként a gyógymódnak 
hatása nincs, minthogy egyedül a teljes és folytonos lelki derültség teszi fogékonnyá59 és al-
kalmassá60 a testet a gyógyszerek müködéséhez; hisz a vidám kedély már maga, fél útja a 
gyógyulásnak. a kocsira nézve is megbíztam molnárt, s ö majd eljár abban is. Fizetést még 
most sem adtak. látod édes, mi lenne mi belőlünk, ha annyira vissza nem tartanám mindig 
azt a pénzösszeget a mi kezembe jön, ha61 annyira ovatos nem lennék, néha egész a fukarsá-
gig, a kiadásban. Hijába édes, nekünk az ön62 megtagadás az osztályrészünk, nekünk leg-
kedvesebb vágyinkról is le kell mondanunk e részben, azért, hogy becsülettel élhessünk, s 
mindennapi kenyerünkben legalább szükséget ne lássunk. Vajha ezt az én gyermekeim is fel 
tudnák fogni, és szivökre is63 akarnák venni, egész komolyságában! Hogy én elmehetek-e 
utánatok édes, azt a pénzbeli körülmények határozandják meg. Guthot megkértem, hogy 
augustus elsöjeig várjon még, akkor felét kifizetem a tartozásnak, s a többiért szinte várjon 
még azontúl egypár hetet. Elöadtam neki, hogy a számára szánt összeg a Svábhegyre és 
Parádra ment, most pedig azonkivül házbért is kell fizetni, s ö szivesen megnyugodott ben-
ne. De bezzeg mit csinálok, ha elsöben megint nem adnak fizetést!… a jó isten majd 
megtanit, – a ki legyen veletek is… csókollak benneteket…… 

Egressy Gábor
mk

56 vízivás <ott> nem
57 ellátta [átírás.]
58 társaságától, <l> és
59 teszi <fol> fogékonnyá
60 és alkalmassá [Beszúrás.]
61 jön, <..> ha
62 az <önt> ön
63 is [Beszúrás.]
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84. EGrESSy ákoS – EGrESSy EtElkának
Pest, 1853. július 25.

kedves hugom Etel!

Sokszor emlékszem reád és kedves anyámra, midőn a nagy hőségben Pestnek poros utczáin 
járok, hogy milly boldog vagy te és édes anyám a zöld fák hüvös árnyékában. milly jól esnék 
nekem is, ha a szinház gőzös levegője után a parádi friss levegőt szivhatnám, ha csak egy pár 
perczig is. Hallom, hogy még eddig nem volt nagy hatással egészségi állapotodra a parádi 
gyógymód; de ne búsulj, előbb utóbb64 mutatkoznia kell rajtad jótevő erejének. a mi házas-
sági viszonyaidat illeti, azok kimenetele iránt a legjobb reményben lehetsz, – kedves apám 
ugy, mint az ügyvéd, (s a miben lehet én is) mindent elkövettek és el fognak követni, hogy a 
dolog hazajöveteledre már a legóhajtottabb folyamatban legyen. – Ujság itt igen kevés van, 
vagy ha van is, én nem sokat tudok belőlük; – annyi azonban igaz, hogy Hasseltné és joung 
nagyon kiestek a közönség pártfogásából, míg ellenben leszniewszka nagyban aratja művé-
szi éneke diadalait. – minthogy művészekről szóltam, tehát csak magamat is megemlitem, 
mint a ki jelenleg sok uj szerep65 tanulásával bajlódom, miket hazajöttödkor a színpadon 
fogsz tőlem látni és66 hallani. azonban többet ne remélj, mint a mennyit tőlem várhatsz. 
aldridge vendégjátékai is a jövő heti rendben vannak kitűzve;67 – ha – nem, hiszem, hogy 
még neked is marad nézni68 való közülök, ha megérkezel. – Édes apám egészsége hál’ isten-
nek már napról napra javul, s többé nem fekszik; – mint én is hasonló jó egészségben va-
gyok. – Édes apám szándékozik vagy 10 napi szabadsággal hozzátok elmenni, mit annyival 
is inkább reménylek, mert hónap vagy hónapután a szinészek már fizetéseiket69 is kikapják. 
nagymama szintén egészséges, s mind kedves anyámat, mind téged ezerszer csókol. zsiga 
bácsiék70 már uj szálláson vannak, a Gut házában. Igen szép tiszta szobákban laknak. – ró-
zsi nagyon jól gazdasszonykodik; – kedves apám igen meg van vele elégedve. mikorra haza 
jösz, én is szerzek valamit meglepetésedre. – 

Csak jól őrizd magad az orvosság71 ellenes étkektől, hogy mi legfőbb ohajtásom, ide haza 
a legjobb egészségben lássalak kedves anyámmal együtt. – most pedig kedves anyámat és 
téged ezerszer72 csokolva maradok szerető 

testvéred
Pest. julius 25-dikén. 1853.                                                                               Egressy ákos

mk

[címzés:]
Egressy Etelke asszonynak
Gyöngyös felé.            Parádon,
                              a timsós fürdőben.

64 búsulj, <… … …> előbb utóbb
65 szerep<..> [a betűk kivakarva.]
66 látni és [Beszúrás.]
67 vannak <.> kitűzve
68 marad <belőle> nézni
69 fizetéséiket [Emendálva.]
70 bá[..]iék [átírás.]
71 az <..> orvosság
72 ezerszer [az első „r” beszúrva.]
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85. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Parád, 1853. július 30.

Parád julius 30án 1853

Édes Gáborom már két hete hogy itt vagyunk és még két hetet kel itt ki türni mert igazán 
ha valaha szükségem vólt türelemre itt ugyan elö kel hogy vegyem azt irod hogy ismerked-
jünk meg egy vagy két családdal jaj édes sok és hosszu vólna elö sorolnom az itteni vendégek 
gögjét a nök visza vonulók az urak ugyan nem volnának idegenek de ezek iránt nekünk nem 
lehet barácságosabnak lennünk magunk73 és e sok féltékeny irigy nök miatt egy párszor 
Bérczi károly74 beszélt velünk aki nejével egygyüt van itt de ez sem vólt olj udvarias hogy a 
nejének bemutatott vólna vagy azt nekünk mi tehát egészen elvonultunk töllök mibe ugyan 
nem vesztettünk semmit mert a mi sétáink75 nekünk elég mulacságos a zenét mindég haljuk 
etelke ugy megjárja a csárdást a gyepen egyedül mintha a legnagyob társsas körbe vólna job 
kedvü is kivált miólta leveleiteket kaptuk a napokba a cseviczéhez gyalog indultunk el de 
kocsin jöttünk haza a ki a timsósba jöt vendégekért ez igen gyönyörü helj hasonlit bártfához 
itt szinészek is vannak kik közzül láttam egynéhányat köztök ismeröst az egy Fejért beszél-
tem velle igen […]76 nem látogatják az elö adásaikat az Ilkey fiukkal itt arszlánkodik 
latkóczy azok kölcségén egy párszor láttam ide kocsiztak által mikor a cseviczénél áltam az 
öreg Bot Pállal találkoztam ki szintén a fördöt használja nagyon barácságos vólt és hivat 
hogy maradjak ebédre ö majd levezet az asztalhoz de én bizony csak az erdöbe mentem, és 
a tarisznyából ettünk kenyeret és a forás patakból a melj elöttünk fojt jo izüt ittunk 

estvefelé pedig az üres kocsin egész uri módon jöttünk haza az üveg hutát nagyon szeret-
tem vólna látni de épen nem fujtak akornap ezt majd egygyüt nézzük meg édes a kuthoz 
csak anyira van mint a mü lakásunk a szinházhoz tegnap elöt dél után az anyai lugot néz-
tük77 meg ahol a sziklákból a tiszta timsót a nap olvasztya meg igen sok szépet hasznost 
láthatni78 de79 mind elhagyva80 ugy néz itt ki minden mintha nem vólna senkié nincs81 a 
tisztaságra semmi tekintet a fördö szobát a 30 xrost hogy belé mehessünk förödni magamnak 
kellett ki suroltatnom mert mikor be mentünk a bolha mint a mákkal a harisnya ugy telt 
meg ez a sok bolond rang kórros bele nem menne a 30 xrosba inkáb nem fördene oljan kö-
zönségesnek tartják ezeket ebböl is megismerheted. a többit majd magad lásd meg édes82 ha 
a kenyeret nem tudjátok bizonyos embertöl küldeni nem vólna é job a gyors kocsin elkülde-
ni gyöngyösig de ha nagyon sokat kérnek érte had el mert a gyöngyösröl való át hozatal is 
sokba kerül szörnyüség az hogy épen aratáskor iljen borzasztó drága legyen a kenyér – 
hétfün vettem 2 czipót 2 fton még hólnap meg érjük vele mert hálá istennek az étvágyunk 

73 mag<g>unk
74 ká<l>roly
75 setáink [Emendálva.]
76 [olvashatatlan szó.]
77 neztük [Emendálva.]
78 láthatni [a „-ni” beszúrva.]
79 láthatni <… … …> de
80 el<…>hagyva
81 nics [Emendálva.]
82 meg<,> édes
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megjöt etelka egy kicsit arczba telik és a karjai is mintha telnének83 azt mondja hogy erösseb 
is valamivel ugy érzi de a köhögést még sem hagyta el egészszen és nem gyözi a sok nyálkát 
köpni mi a meljéböl jön fel a viz iváskor pedig nem gyöz eleget menni vizelleni mire az orvos 
aszszal felel hogy nagyon jó hogy a kór anyag csinált magának84 utat85 az isten tudja86 hogy 
van nekem nem használ semmit sem fördö sem visz a vísztöl inkáb ha iszom igen fel hevülök 
és fojvást melegem van azért fel is hagytam vele a mi a szalag férget illeti azt nem tapasztal-
tam hogy ment vólna el de másik féreg ment el töllem már vagy három izbe a fejem meg 
fojvást mindennap fáj mit nem is akarok mingyárt orvosnak mondani mert még majd orvos-
ságot adna az pedig pénzbe kerül. Csókollak minyájatokat édes anyám kezit is csókolom 
ákos irjon etelnek minden héten egy levelet 

zsuzsika

hát árpád hogy viseli magát Szigligetinét édes ne felejcsd nevünkbe üdvezelni87 nincsé baja 
valamik éjjel88 mind ketten felöle álmodtunk mond meg neki csókollak89

86. EGrESSy EtElka – EGrESSy ákoSnak
Parád, 1853. július 30.

Parád. jul. 30 án
853kedves ákosom!

Végtelen volt örömöm a mint leveled’ vettem, ’s igen meg nyugtatók lelkemnek annak ked-
ves sorai. 

különösen ügyemet illetöleg; miknek jó állására90 nézve, talán kissé el is vetetted a suly-
kot:? ámbár91 édes ákosom ne ved ezt ugy, mintha, szavaidba kétkedni tudnék, csak, mint 
ohajtásimnak ily sükerös kimenetelét félve hivőnek. Bár mielőbb meg kezdödhetnék a pe-
rem ’s csak az ügyvédemnek annyi sürgös elfoglaltatásai ne lennének, hogy ügyemre92 is 
jutna egy kis ideje; azt figyelembe, ’s lelkiismeretére venni; bár bizalmam benne határtalan, 
’s csak arra93 kérem a mindenhatót hogy lelkemet is94 erösítse. kedves jó apám mennyit 
kénytelen ö most fáradni az én ügyemben ’s hát ha még eredmény nélkűl, soha nem hálál-
hatom meg ezt elegendően95 ked. apámnak; ’s még te is kedves ákosom. 

83 telnéknek [Emendálva.]
84 magá<k>nak
85 utt [Emendálva.]
86 dudja [Emendálva.]
87 üdve[.]elni [átírás.]
88 valamik <nap> éjjel [a szó kivakarva.]
89 hát árpád hogy viseli magát Szigligetinét édes ne felejcsd nevünkbe üdvezelni nincsé baja valamik éjjel 

mind ketten felöle álmodtunk mond meg neki csókollak [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
90 allására [Emendálva.]
91 ambár [Emendálva.]
92 ügyemre [az „-em” beszúrva.]
93 csak <is> arra
94 is [Beszúrás.]
95 elgendően [Emendálva.]
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a mi az én egészségi állapotomat illeti az még eddig semmi különös változást nem szenve-
dett; kivéve egy pár napot az olta érzem a fördö erősitő96 hatását, idegeimre nézve, de étvá-
gyam meg nem igen van, most pár napja; a szemeim is néha olyan gyengék, hogy ha olvasok 
valamit, v. meröen nézek, egészen97 ki veresednek mintha sírnék; és könnyeznek.

Szegény anyám meg csak nem mindig gyöngélkedik,98 miolta hazulról eljövénk; de nem is 
csoda egyrészt, mert a szobánk, földes és oly szük, ’s az ablakok is kicsinyek, ugy99 hogy nem 
szellőzhetjük,100 ki elegendő kép a házat. a gazdáék meg nem levén több szobájok felettünk 
a padon hálnak gyerekestől macskástól, ugy hogy a minap a nagy viharban, a padon 
keresztűl, rám csorgott az eső, most tegnap v. teg.előtt meg a macska eső, ébresztette fel anyá-
mat álmábol, a mint a padon át a képére ’s párnáira hullott. Ehez képzeld még azokat101 a kis 
apro, álom háborito, állatocskákat, mikből nehányat haza vinni is alkalmasint102 szerencsé-
sek leszünk; minthogy itt nem csak az ágyban, hanem a falban is103 léteznek, ’s ki pusz tit-
hatlanok. ked. ákosom te azt irod hogy vágysz ide a hűvösbe, – én meg haza, mert itt is 
csak oly hőség van, mint mindenütt kánikulában; reggel104 csak délig járkálok,105 minthogy 
elkezdve jokor a víz ivást, ’s már hat pohárra fel is vittem, naponként; miközben ülnöm nem 
szabad, hanem minden pohárvétel után mintegy félórát, járnom kell; ’s így tart el mint már 
előbb emlitem csak nem délig a járkálás106 délután pedig, ki sem mozdulhatok a házbol, oly 
forróság van itt is107 szinte, kivéve a port ámbár abban is van részünk, a háznak ha volna egy 
tiszta udvara, v. tornácza, de az sincs; van ugyan egy kis108 kertje, mi lejtösen megy a völgy-
nek, de azért belőle még sem lehet, sem, a völgyben sem, semmifelé menni először a tövises 
kerités miatt, másodszor, a patak folyásától,109 ’s így csak a nap lementével élvezhetjük, a jó 
’s kedves levegőt, ’s gyönyörködünk,110 e’111 bájos kies112 vidékben; meg kisértők ugy már mi 
a napokban csak mintegy 5 óra tájban ki indulni, de csak főfájást kaptunk ’s113 szinte114 elol-
vadtunk a hőségben115 az igaz hogy jó kis kirándulás volt, szinte egy orányi távolságra,116 az 
ugy nevezett „veres tó”hoz; mire haza tértünk ugy el voltunk fáradva hogy mind a ketten 

96 fördö <… saját> erősitő 
97 nézek, <hogy> egészen
98 gyöngélgedik [Emendálva.]
99 ugy [Beszúrás.]
100 szellőz[.]etjük [átírás.]
101 azokat [Beszúrás.]
102 alkalmasint [Beszúrás.]
103 is [Beszúrás.]
104 reggel [Beszúrás.]
105 járkál<l>ok
106 járkálás [Beszúrás.]
107 itt is [Beszúrás.]
108 kis [Beszúrás.]
109 folyásatól [Emendálva.]
110 gyönyör[.]ödünk [átírás.]
111 [.] [átírás.]
112 kies [Beszúrás.]
113 ’s [Beszúrás.]
114 [.]zinte [átírás.]
115 hőségben [Beszúrás.]
116 orányi <…> távolságra
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csak nem betegedénk. ked. ákosom itt semmi különös ujság nincs, minthogy117 innen a 
vendégek már néhányan,118 eloszlottak, ’s oszlanak, kikkel mi ugyan nem igen társalgánk, 
az ugy nevezett aristocraták,119 a minap ugyan tán éppen előtte való napon, hogy leveled’ 
kaptam valami Bérczi nevű tán ismered is a lapokbol iró, ő is itt van nejével együtt kit még 
ugyan nem láttam; adott ide két „Pesti napló”t abbol olvastam az Ira aldridge leendő 
megérkeztét Pestre, meg holmi vitatkozásait Fesztetitsnek, a szerződtetések felett; tudom 
ha ezt, az erdőbeli opera társaságot t. i. a madarakat120 szerzödtethetné, nem volna anyi vi-
tatkozásoknak kitéve. Ennyiből ál ujdonságom mit tudok; majd másszor többet. ked áko-
som, irj nekem minél többet, ha idöd engedi; mind ked. nagy anyámról, mind ügyeimről, 
van e’ már szegény nagy anyámnak némi nyugalma, az uj háznál; zsiga bácsi ’s az övéi, 
Sikorék, hogy vannak, üdvözlöm őket. ked. ákosom kérlek légy egy kis gonddal zongo-
rámra, ’s ha teheted121 légy oly jó, felhangoltatni azt; mert már míg otthon voltam is igen le 
volt hangolva, ’s majd nehéz lesz helyre hozni ha végkép elromlik, ’s játsz rajta minél többet 
ha lehet, hogy mire haza megyek, valami furiozot halhassak tőled, – vagy is akarám mon-
dani valami liszt féle fantásiát. – most Isten veled. ked. apám kezeit, a nagy mamáéval 
zsiga b.122 együtt, csokolom: bár elküldené a kenyeret ’s kal. mert itt roppant drága a kenyér 
alig gyözzük magunkat; most is jött ide Pestről egy könnyü alkalom a mi elhozta volna, csak 
az a baj123 vissza soká megyen, hogy tőle lehetne124 küldeni125 ’s most mielőbb elvárva vála-
szod ezerszer csokol szerető nővéred.
mindnyájatoknak friss egészséget kívánva.

Etelke.

[boríték:]
SIEtő                                      Parádrol
Egressy Ákos urnak.
a
a Nemzeti szinháznál
         Pesten

87. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1853. július 31.

Édes zsuzsikám! már vagy azt kell gondolnom, hogy betegek vagytok, vagy hogy eltűnte-
tek onnan valahová, különben nem értem, hogy harmadik levelem vételekor azonnal nem 

117 min[.]hogy [átírás.]
118 néhanyan [Emendálva.]
119 aristocra[.]ák [átírás.]
120 t. i. a madarakat [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben kor-

rektúrajellel jelezve.]
121 teheted [a „-te” beszúrva.]
122 zsiga b. [Beszúrás.]
123 az a baj [Beszúrás.]
124 lehetné [az ékezet kikaparva.]
125 küldni [Emendálva.]
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lehetett126 volna127 egy pillanatot arra forditani, hogy egypár sorban válaszoljatok, s mint-
létetek felöl bennünket megnyugtassatok. második leveled vétele óta édes mindig keressük 
az alkalmat, hogy kenyeret és kalácsot küldhessünk, de nem találunk. Erre tehát ne is szá-
moljatok addig, mig én magam érettetek nem megyek, vagy valakit nem küldök. a bizo-
nyitványaink mind rendben vannak, de az ügyvédünk most épen Bécsben van. Irjatok rög-
tön, hogy vagytok? minö hatása van Etelkára a timsólugos fördőnek? Fáyéknál is voltam, 
ott találtam keresztanyádat lányom, – szörnyen sajnálkozik rajtad, – azt mondja, hogy ha ő 
bejöhetett volna akkoriban, semmi sem lett volna abból a házasságból. Fáy andrásék is igen 
kérdezösködtek felőletek,128 valamint komlossi Ida is. nagy figyelmetlenség töled édes 
gyermekem, hogy igéreted szerint mind eddig sem andrisné nénédnek,129 sem Ida barát-
nédnak nem írtál… Csak hozd helyre a hibát mig késö nem lesz és mentsd ki magadat 
előttük. most Isten veletek.. Csókollak…

 E G
mk

U. I. Én ha lehet, augustus 16-dikán szeretnék érettetek menni.

[címzés:]
Pest. jul. 31.

SIEtő
Egressy Gáborné asszonynak

Gyöngyös felé                Parádon
     a timsós fördőben.

88. EGrESSy ákoS – EGrESSy EtElkának
Pest, 1853. augusztus 2.

kedves Etelkém!

leveledet tegnap este kaptam kezemhez, hasonlókép édes apám is, a kedves anyám levelét. 
nagyon örülök rajta, hogy pár nap óta is már tapasztalod130 hatását a gyógyviz jótevő erejé-
nek, – s reménylem ezután mindinkább javitandja egészségedet. – Házassági ügyedre nézve 
küldött levelemben tett tudósitás szerint nem gondolnám, hogy a sulykot épen elvetettem 
volna, miután ügyed ugy áll, mint a hogy azt megirtam; – az az mindenféle bizonyitvá-
nyokkal ellátva az ügyvéd készen van annak megkezdésére, minek kimeneteléhez a jó bi-
zonyitványok csak a legjobbat engedik reménylenünk. kedves apám ugyan még mindig fá-
radozik a tanuk fölkeresése és szaporításával; de ugy hiszem nem sokára elvégzi, – s csak 
akkor vesz magának időt benneteket meglátogatni.131 – nagymamánk már uj szállásán 
van; – jó tágas szobája van, a miért is gyanitom, hogy kényelme is nagyobb. Sikorék szintén 

126 lehete[..] [átírás.]
127 volna [Beszúrás.]
128 kérdezösködtek <utánat> felőletek
129 nénéd[.]ek [átírás.]
130 már <…> tapasztalod
131 benneteket <b> meglátogatni
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jól vannak, – a szinházba gyakran eljárnak zártszékeitekre, – ha találkoztam volna velők, 
bizonyosan tiszteltek volna; – de különben vedd, mintha ugy volna. Szigligetiné szintén 
egészséges, noha csak láttam, de vele nem beszéltem. – komlósy132 Ida várta leveledet, eddig 
azért nem tudósitott; hanem én megmondtam, hogy a neked küldendő leveleket miképen133 
czimezze, s hiszem, rövid időn írni fog, – ha soká várnál még az Ida levelére, akkor írjál neki 
inkább, hogy majd rosz néven ne vegye hallgatásodat. – Franciska beteg, fekszik, valamitől 
megcsömörlött, vagy megterhelte a gyomrát; most látogatóba,134 az anyja jött el Erdélyből; – 
hogy meddig fog nálok maradni nem tudom. – a zongora-hangolót ha meglátom, bizonyo-
san elhívom, de már igen rég találkoztam vele; ha őt meg nem találom, majd inkább mást 
hivok. – a szinházi135 szabó molnár panaszkodott, hogy sehogy sem bir kapni ollyan alkal-
matosságot, mellyre a küldendő holmit feltenni lehetne, – azért nem tudom, ha fog-e kedves 
apám küldeni. – tegnap előtt, – az az egy nappal előbb136 mielőtt leveleiteket vettük – kül-
dött k. apám egy levelet nektek; – s azt hiszem azért nem tudósit ez alkalommal.137 Ha va-
lamit tudni akarsz, vagy van valami elintézendő dolgod, csak tudósits, én azonnal el vég-
zem, s róla138 értesítelek. most pedig nagymamával és zsiga bácsival együtt kedves anyámat 
és téged csókolva, vagyok szerető testvéred

E. ákos
mk

Pest. august. 2-dikán 1853.

nB: kivánom, hogy mind te, mind kedves anyám legjobb egészségben váljatok meg Pa-
rádtól.

89. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Parád, 1853. augusztus 3.

Parád augt – 3án 1853

Édes Gáborom leveled az estve kapám az az – 2án érte enyimet mit én 30án irtam szinte az 
idöbe kaptad meg meljbe Etelka hogylétéröl job egéségéröl a fördöi társaságról és a mi 
életünkröl tudósítlak most pedig tudatom veled mit az orvos rendelt ki épen most vólt 
nállunk Etelkának az egész fürdön léte alat – 30 fördöt139 kel venni a máival a 20kat veszi 
minden másnap kétczer 10 fürdöt pedig a luggal vegyítve ennek pedig lekel menni 10ik 

augtra140 mert akkor a havi tisztulás ideje akor pedig nem lehet sem förödni sem vizet inni 
még ha el mulik is huszon négy óráig kel utánna várni és141 így mi haza mehetünk 12én ha 

132 komlósy [az „-omlósy” beszúrva.]
133 leveleket <.> miképen
134 látogatóba [Beszúrás.]
135 szinhazi [Emendálva.]
136 előbb [Beszúrás.]
137 alkal[.]mmal [átírás.]
138 róla [Beszúrás.]
139 fördöd [átírás.]
140 […] [átírás.]
141 é[.] [átírás.]
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neked nem lehet jönnöd írd meg hogy hogy legyen a menetel de magad heljet édes nincs 
miért mást küldened és a kölcséget142 száporitani ird meg mint egy mennyiért143 fogadhatom 
a kocsit de azt elöre is mondhatom hogy itt mint minden ugy a kocsi is hallatlan drága egy 
itt mulatott grofnénak apját144 és cselédjeit 20 pengöért vitték haza Pestre de ha itt egy 
ataljába nem kapnék akor csak egy palóczot fogadok ki a mátrán viszen által gyöngyösre ott 
osztán Pestre majd csak fogok találni a mátrától ne ijegy meg mert azt minden nap járják az 
ide valók és még ha ott megyek az öreg gazdánk el is kísér bennünket mert azon nevendék145 
leánykáját miröl már írtam neked fel küldi vellünk pestre a két bátyához146 miután maga 
igen nagy szegénységbe él igy tehát édes kérlek hogy a ház bért küld le a postán147 akorra és 
egy pár garast nekünk is az utra mert a mi pénzt hoztunk épen mind fel megy egy hólnapra 
mer már 12én egy hólnapja hogy itt vagyunk és itt kellet is gazdálkodnom hogy elég legyen 
mert itt olj sok kölcségek vannak mikre nem is gondoltunk most a napokban is ide küldenek 
egy ivet mibe minden vendég neve fel van írva és kérnek hogy adjak én is a Czigány zené-
szeknek azaz irjak valamit mit vólt mit tennem mint hogy oda írtam148 1 pengöt becsületböl 
pedig engem inkáb boszszantott a zenéjek mint mulatatt mert iszonyu149 rosz édes nem is 
akarlak terhelni de mégis150 mit mondasz az ide való orvosnak nem kellene é valamit ádni 
mert nem csak meglátogatta etelkát de mint hogy az ide való savanyu visz szorulást okoz ö 
maga hozott valamit151 söt és152 mikor beveszi csak akor hajtya meg ezt ugyan magunk is 
vehettünk vólna de nem is tudtuk hogy szükség lesz reá meg itt nem levén gyógyszer az 
orvos ugy hozta maga de ezekröl többet ha otthon leszek édes a bizonyitványoknak nagyon 
örülök kébzelem mennyit kellett fáradnod miattok az orvos igen meg örvendeztetet engem 
etelka baja miat az az a köhögéséröl mert ö még most is fojvást köhög de azzal a különbség-
gel153 hogy most mindég nyálkát köp ki utánna aszt mondja az orvos hogy borzasztó hülésnek 
a következménye és ha hon lesz is mindég örizze magát minden hüléstöl és ö mint kovács 
rendel a vasas vízivást nem látja heljesnek mert itt a belsö müszerek154 nincsenek155 megro-
molva minthogy a fördöt is már jobban tudja türni és lélegzete nem oljan szorult hiszi hogy 
otthon egész erejét156 is visza fogja nyerni mert e fördö haználatát a lassan meg jött erö 
fogja mutatni most isten legyen veled minyájatokkal Csókollak zsuzsika

142 kölcseget [Emendálva.]
143 mennyiirt [átírás.]
144 apkát [átírás.]
145 [.]evendék [átírás.]
146 batyához [Emendálva.]
147 postá [Emendálva.]
148 [.]rtam [átírás.]
149 iszonya [átírás.]
150 megis [Emendálva.]
151 valami [Emendálva.]
152 söt <mit> és
153 külöbséggel [Emendálva.]
154 a <…> belsö müszerek [a „belsö müszerek” az áthúzott szó fölé írva.]
155 nincse[.]ek [átírás.]
156 erejet [Emendálva.]
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[címzés:]
SIEtő                         Parádról
          Egressy Gábor urnak.
                    a 
          Nemzeti Színháznál.
                      Pesten

90. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak ÉS EGrESSy ákoSnak
Parád, 1853. augusztus 3.

Parád. aug 3 án
853

kedves jó apám!

Éppen tegnap estve vettük levelét melynek felettünk nyugtalankodó tartalmára, rögtön 
válaszolánk,157 hogy azt mielöbb kezeihez vehesse, ’s158 ked. apámat megnyugtathassuk ha 
talán a 30án irt levelünk még mind kézhez nem jutottak volna, mely alkalommal Idának is 
irtam.

De minden sietségünk daczára is már késsöbb volt hogy sem159 a levelet fel vették volna 
’s ma délutánig itt kell hevernie. De véletlenűl ide jő ma délelött az orvos ’s rendeletet tőn az 
ezutáni160 fördő vételre nézve; ’s tegnap estveli levelünkben még161 ugy is semmi bizonyost 
nem írhatván, felbontánk azt;162 hogy tudassuk ked. apámmal, az orvos rendeletét, mi eb-
ből áll: még kilencz napunk van hátra ugy mondő; ’s ez alatt, a163 30 fördővételt164 kell hogy 
bevégezzem:165 az az minden másnap kétszer förödjem,166 reggel még 9 nap, mert aztán nem 
lehet167 és estve, az utolso tiz fördöt, pedig luggossan168 véve, ’s még az hozzá hogy, minden 
rocska lugért külön öt garast kell fizetni; de egyszerri fördésre, azt hiszem, elég egy rocskál. 
a mi egészségemet illeti, az már hála a mindenhatónak javuloban van; kivéve, egy kis gyen-
geséget ’s főfájást, ha sokat járok; bár már mielőbb helyre álna tökélletesen egészségem hogy 
mielöbb láthatnám169 ked. apámat, ákost, ked.170 n. anyámat zsigabácsit. menyi hálával 
tartozom kedves jó apámnak fáradozásaiért; hogy már a171 bizonyítványok is rendben van-

157 valaszolánk [Emendálva.]
158 ’s [Beszúrás.]
159 [.]em [átírás.]
160 ezutáni [Beszúrás.]
161 levelünkben <… …> még, [a „még,” a második áthúzott szó fölé írva.]
162 felbontánk <a levelünket a levelet> azt
163 a [Beszúrás.]
164 fördő<t>vételt [a „-vételt” beszúrva.]
165 hogy <nagyon> bevégezzem [a „bevégezzem” az áthúzott szó fölé írva.]
166 föröd[.]em [átírás.]
167 még 9 nap, mert aztán nem lehet [Beszúrás.]
168 luggo[.]sa[.] [átírás.]
169 lathatnám [Emendálva.]
170 ákost, <a> ked.
171 a [Beszúrás.]
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nak, minek így örvendtem172 bár az az én derék ügyvédem ne lenne173 anyira elfoglalva, és én 
is hon lehetnék. azt irja ked. apám hogy andrás néni várja tőlem a tudositást, pedig nem 
emlékszem réá hogy tettem volna neki ígéretet, de ne hogy hibát174 kövessek el leg közelebb 
tudositandom őket mint hogy tudom menyivel175 tartozom is nekik, mily őszinte résztve-
vők176 irántam valamint kereszt anyám is; mint irja ked. apám, szerettem volna őt látni; bár 
ne ilyen későn jött volna Pestre, hanem hamarébb. – kedves jó apám tudositson mielőbb ha 
lehet mind ügyemről mind, mindnyájokrol, ’s most kezeit csokolva ezerszer, a nagyanyám, 
’s zsigabácsiéval együtt maradok

szerető léánya E. Etelke.

U. i. kedves ákosom ne nehesztelj hogy egy nagy kéréssel177 terhellek ujolag,178 de ha 
teheted légy oly jó küldj nekem is 3 pengőt, ha haza megyek, majd viszsza téritem, köszö-
nettel; addig is, isten veled, míg másszor179 többet; most180 ezerszer csokol, 

szerető nővéred. Etelke.

[boríték:]
Egressy Gábornak 
Pesten

91. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1853. augusztus 5. 

Pest. Augusztus hó 5. 1853.

Édes zsuzsikám! leveleiteket megkaptam. Ugy veszem ki belőlük hogy szeretnétek minél-
előbb hazajönni. Ezt én is ohajtom, mert már igen meguntam a magányt. Elgondoltam 
édes, hogy ámbár én is igen szerettem volna ha csak egy hetet is Parádon tölteni, de ha 
számot vetek erszényünkkel, át látom, hogy ez alig lehetséges. azon egy héti élvezet nem 
kárpótolja azon áldozatot, sőt káros megerőltetést, mennyibe az nekem kerülne. Hogy ezt 
beláthassd, meg ismertetem veled pénzbeli állapotunkat. az első augustusra járó fizetése-
met még most sem kaptam ki. Ha kikapom, 30 pengöforintot rögtön Gúthnak kell belőle 
fizetnem, négyet pedig rózfinak; ötöt lehuznak a fáért és nyugdíjra, s a mi fenn marad, az 
az 9 pengö forint, a napi szükségekre kell. a mult julius 16-dikai fizetésböl házbért fizet-
tem. az volt a szándékom, hogy majd az augustus 16dikára járandó fizetésemet valamikép 
kiveszem 13dikán, s ezen pénzzel elmenvén érettetek magam, hazahozlak benneteket; ha-
nem miután még a mult félhónapit sem tudták kifizetni, nem hogy érettetek mehetnék, 

172 minek így örvendtem [Beszúrás.]
173 le[.]ne [átírás.]
174 [.]ibát [átírás.]
175 tudom <is> menyivel
176 resztvevők [Emendálva.]
177 hogy <…> egy nagy kéréssel [az „egy nagy kéréssel” az áthúzott szó fölé írva.]
178 uj[.]lag [átírás.]
179 más[.]zor [átírás.]
180 [.]ost [átírás.]



171

hanem azt sem tudom, hogy mikép küldhessem meg a házbérteket, és hogy hozassalak haza 
benneteket. Igy tehát alig marad egyéb hátra, mint ugy intézkednünk, hogy vagy azon Sza-
bómesterrel, kiröl elsö leveledben emlitést tevél, jöjjetek181 haza, vagy pedig, mint ez utóbbi 
leveledben mondod: Gyöngyösre egy Palóczszekéren átmennetek s onnét, ha másként nem 
lehetne, a gyorskocsin haza, – ámbár ez igen drága lenne, mert 12 pengöforintnál is többe 
kerülne. rábiztam tehát molnárra, hogy keresse föl itt azon bizonyos Szabómester nejét, s 
kérdezze meg töle, mikor küld kocsit182 a férje után; és ha ezt megtudtuk, akkor a bérkocsis-
sal beszélvén, ki fogjuk alkudni vele, hogy benneteket a szabóval183 együtt jutányos árért 
hazahozzon. a házbérteket aztán 12dikéig valahogy majd kiteremtem, s postán levélben 
elküldendem, ugy, hogy ha lehet, 16-dikára itthon is legyetek. azonban mindez még csak 
szándékban van, a kivitelt a körülmények fogják meghatározni. az én betegségemböli fel-
gyógyulásomra nagy hatással volt azon két üveg büdös víz édes, mellyet küldöttetek, ugy 
hogy azóta csaknem folyvást élek a Parádi vízzel, mert érzem, hogy nekem igen jót tesz, – 
könnyit, erösít, ámbár nem hajt. azért majd ha lehet leküldöm a kosarat, hogy legalább, ha 
csak egy hétre valót184 is hozzatok. olly annyira elfoglalt a mindenféle baj eddig, hogy mió-
ta oda vagytok még csak a Svábhegyre sem voltam képes kimenni. az ügyvédünknél leg-
alább tízszer voltam hiába, mert nem volt ide haza. most jött meg a kormánytól az ügyvédi 
kar rendezését illetö parancs, és e miatt kellett neki sok idöt Bécsben tölteni. Gerenday, 
tóth lőrincz és még sok jeles ügyvéd kimaradt, minthogy a mostani rendezés szerint az 
ügyvédeket a kormány nevezi ki és számuk is meg van határozva. Hogy ügyünk állását 
voltaképen ismerjétek, körülményesen leirom. mivel a házmesterné bizonyitványt adni nem 
akart: fölkértem Szigetit, hogy jöjjön el velem hozzá; el is jött szivesen. Elötte elmondott a 
házmesterné mindent, s most erröl Szigeti adott bizonyitványt, melly teljesen érvényes. kati 
is adott igen pompás bizonyítványt; ezután is tömérdekszer jártam, minthogy kati most 
igen el van foglalva. E szerint eddigelé már nyolcz darab, szabályosan készült, és teljes erejü 
bizonyitvány van készen, csak bélyegeztetni185 kell. Feleki kapott levelet Haraytól, hanem ez 
a nyomorult ember ötöl hatol, s fölkéri Felekit, hogy az Éder luizávali historiát ne feszeges-
se s az ö nevét efféle186 botrányos ügybeni fölemlegetéstöl kimélje meg. Hanem hiszen erre 
nekünk nem is lesz szükségünk. marcellel ugy intézkedhetünk, hogy ö kikeresi a megye 
levéltárából azon pert, mellyet Decau mari lászló ellen inditott a vagyonbeli osztály miatt. 
E periratok közt van három vagy négy hiteles bizonyitvány, mellyet lászló ellen Decau 
marinak az akkori kocsisa, szobaleánya, társalgónéja és szakácsnéja adtak. mint marczell 
állítja, ezen bizonyitványokból kitűnik az, hogy lászlónak tudtával és megegyezésével foly-
tatta Decau, viszonyát B. kázmér gróffal. közlöttem e dolgot ügyvédünkkel, mihelyt 
Bécsböl hazajött, s ő azt mondá, hogy e bizonyitványok a mi ügyünkre nézve rendkivül jók 
lesznek, s mondá,187 hogy ezekre nézve maga fog marczellel értekezni. E bizonyitványokért 
már vagy hat ízben voltam marczellnél, s tegnap elött azt mondá, hogy ezek nem a megye 
hanem a város levéltárában vannak, s ajánlotta, hogy azokat át fogja onnan hozatni. Ezek 
végett a törvényszékhez kell folyamodnunk, s ez két nap mulva ki fogja adni másolatban 

181 jö[…]tek [átírás.]
182 ko[.]sit [átírás.]
183 szabóv[.]l [átírás.]
184 válót [Emendálva.]
185 belyegeztetni [Emendálva.]
186 éfféle [Emendálva.]
187 mo[.]dá [átírás.]
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azon bizonyitványokat. mihelyt ezek az188 ügyvéd kezében lesznek, a pert azonnal meg-
kezdendi. a Paksi által tett ajánlatot is közlöttem Ügyvédünkkel; ö is azt mondá édes a mit 
te, hogy ne menjek el hozzá, hanem, ha tetszik, ö keressen meg bennünket. lett volna már 
nekem édes a Decau-féle viszonyokról B-zsinétól és m…kácsinétól is bizonyitványom ed-
dig, hanem ez nem csak igen nagy ovatossággal jár, hanem pénzbe is kerül, s még eddig nem 
volt módom benne, hogy intézkedhessem e részben, Szigetinek egy igen ügyes ajánlata sze-
rint, melly bizonyosan sükerre fog vezetni. mihelyt levelemet vettétek édes, azonnal irja-
tok, – addig is csókollak, Etelkámmal együtt 
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92. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Parád, 1853. augusztus 8.

Parád augt – 8án 1853

Édes Gáborom 5én írt leveledet 7én estve kaptam miért nem is tudtam reá rögtön válaszolni 
mert innen az éjjel fog indulni a postára a levél az az gyöngyösre és ugy pestre azt írod hogy 
a haza menetel189 ugy is lehetne hogy a gyors szekérrel gyöngyöstöl én már mindennek 
utánna jártam a mátrán keresztül gyöngyösre 4 pengőért visznek a gyors kocsi 12 pengö és 
ha a pak töb a kettönké 60 fontnál ugy minden font 2 pengö krajczár ezt én190 igen drágállom. 
most tehát az öreg gazdánk elment a szomszéd faluba szekeret nézni a Szabóval nem lehet 
nekünk haza menni mert ö még191 csak a jövö hét végén mengyen haza nekünk pedig a 
harmincz fördö mint az orvos renddelte 10én fog letelni192 igy hát az193 itt maradásra már 
most nincsen okunk mert a mint a másik levelembe meg irtam ha az etelka baja meg jön akor 
szinte 5 vagy194 6 napot itt kellene töltenünk minden használat nélkül és csak a195 kölcség 
szaporítással azért kérlek édes ha még levelem vétele előt el nem küldöted196 a pénzt a postán 
ugy mingyárt ted fel mert a197 pénzes levelet ugy is egy vagy két nappal mindenki késöb 
kapja meg és igy az el indulás nem fog hamaréb lenni mint 13. vagy 14én ha pedig leveled 
hamaréb kapom ugy már vasárnap otthon is lehetek azt is irod hogy az öreg Szabó haza 
kisérne azt nem kivánhatjuk és ennek az uti kölcsége is menyibe kerülne mert gyalog nem 
jöhetne ez haza és már ha ezt198 mondanám nekik kecségbe esne hogy megnem fogok neki 
fizetni mert mikor a kétt hét el mult már akkor kérték a kéthéti házbért199 akkor azzal 

188 [.]z [átírás.]
189 menetel<t> [a „t” kikaparva.]
190 ezt <…> én
191 meg [Emendálva.]
192 kitelni [átírás.]
193 hát <…> az
194 [.]agy [átírás.]
195 [.] [átírás.]
196 küldötet [Emendálva.]
197 mert <így> a [az „a” az áthúzott szó fölé írva.]
198 [.]zt [átírás.]
199 [..]zbért [átírás.]
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bisztattam hogy majd te magad jösz el és job lesz egy egész hólnapit egy hétre200 kapni 
mint201 így apródonként most már képzelheted202 hogy lesik mikor jön a levél miután tudják 
hogy te nem fogsz eljönni és hogy én is készülök haza furcsa heljzet most az enyim itt men-
ni szeretnék és nem lehet a nyugtalanság majd meg öl nem lelem heljemet azért kérlek sies a 
levéllel isten álgyon meg Csókollak zsuzsika

kezeit csokolja kedves apámnak ’s ákost is csokolom, Szerető leánya
                                                                                               Etelka203

93. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1853. augusztus 9.

Pest. aug. 9. 1853.

Édes zsuzsikám! a mult elsö augustusi fizetésemből nem kaphattam ki mind eddig többet 
35 pengőforintnál. Ebből Gútnak adtam rögtön 30 pforintot, s itt küldök nektek ötöt, hogy 
szükséget ne lássatok azon nyolcz vagy tíz napig, a meddig a 16-diki fizetésemböl valamit 
kikaphatok, s házbéreteket megküldhetem. a szabónét, kiröl a mult levelemben említést 
tevék fölkerestettem molnárral. azt mondja, hogy férje körülbelől 17dikéig szándékozik 
még Parádon maradni, mondja tovább, hogy férjétől épen levelet vár, s ennek vétele után 
fogja bizonyosan megmondhatni, hogy mikor megy innen utána ugyanazon bérkocsis, a ki 
oda vitte. azért édes jó lenne ha ti ezen Szabómestert ott felkeresnétek, s tőle megtudnátok, 
hogy mikor jön haza, és azt is, hogy valjon lenne-e kedve együtt jönni veletek? Egyébiránt 
én ugy sejtem, hogy ez nekünk igen drága lesz, mert mi édes zsuzsikám a ti kocsibéretekre 
legfeljebb 10 vagy 12 pengöforintot szánhatunk, több204 nem telik. már pedig ha a Szabó 60 
pengöforintot fizetett a bérkocsisnak odáig, – mint nekem molnár mondá, – ugy az205 visz-
szajövőben sem fog kevesebbet kivánni, s ha ti ennek csak felét fizetnétek még akkor is igen 
drága lenne. aztán azt sem tudom, hogy sok holmitekkel megférnétek-e vele egy kocsin, 
kivált ha még azt a kis leányt is hozni akarjátok. azért legjobb lenne, ha valami más alkal-
mat találhatnátok. Ha a gyorskocsira szorultok, ugy a kis leányt nem hozhatjátok. azonban, 
minthogy épen vásári idö lesz, nem is számolhattok a gyors kocsira, még magatok részére 
sem. Én 16-dikán a pénzt mindenesetre postára teszem, s 17dikén már megkaphatjátok. az 
az: elküldöm a házbért, – az orvos számára 5 pengöforintot, és egypár forint útra valót. a 
kocsibért itthon fogom206 kifizetni, csakhogy nekem előre írd meg mennyiért fogadtátok, 
hogy azalatt míg haza értek, megszerezhessem. Ha valami ólcsó külön alkalmat kaphatná-
tok, igen jó lenne egypár láda vizet hoznotok, vannak itt, a kik drága pénzen és rögtön 
megvennék, s ez kifizetné a kocsibért! jó is volna, ha pénz volna… ugye édes? Ügyünkben 
semmi ujság. Ha húsz pengöforintom volna: rögtön megszerezhetnők a mi még hiányzik a 

200 hé[.]re [átírás.]
201 mi[.]t [átírás.]
202 [..]pzelheted [átírás.]
203 kezeit csokolja kedves apámnak ’s ákost is csokolom, Szerető leánya Etelka [Egressy Etelka kézírása.]
204 szánhatunk, <…> több
205 az [Beszúrás.]
206 fogóm [az ékezet áthúzva.]
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pör207 megkezdéséhez. a lászló lába kificzamodott…. bár ez egyéb tagjával történt vol-
na!… ákos ismét egy uj szerepet kapott. Festetics rudja pedig kissé kifelé áll… a többit 
majd megtudjátok itthon… bár már itt volnátok!… Csókollak édes, Etelkámmal együtt! 

E G
sk

Válaszodat legutóbbi levelemre még nem kaptam.

94. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1853. augusztus 12.

Pest. Aug. 12. estve.
Édes zsuzsikám!

mihelyt ma reggel megkaptam 5dikén kelt leveledet, azonnal manóra rontottam, hogy kö-
nyörüljön rajtunk, s ő megigérte, hogy holnapután, az az Vasárnap összecsinálja 16-diki fi-
zetésemet, hogy benneteket haza hozathassalak. Ha tehát ő megtartja szavát, ugy én mind-
járt vasárnap elinditok hozzátok ha csak annyi pénzt is, mennyivel ottani tartozástokat kifi-
zethetitek, s elindulhattok. Ugy intézkedjél tehát édes zsuzsikám, hogy addig a szekerest 
megfogadd, sőt kedden, az az 16-dikán estvére oda is rendeld magadhoz, hogy hajnalban 
szerdán, az az 17dikén elindulhassatok. rettentö nagy itt a szükség pénz dolgában édes, 
annyira, hogy még rózsit sem fizethettem ki a mult hónapra, mit nagyon restellek. Pedig 
ezután még roszabbul fog menni a fizetésünk dolga. ma ismét elmentem nagy Istvánhoz, 
minthogy mára mondá zsoldos Ignácz megérkezését, hanem ez még Füreden mulat. ott208 
találkoztam Schodelnéval is ki most jött haza Carlsbadból. ő biztatott, hogy zsoldos Ig-
nácz ideérkezését majd tudatja velem. Igen üdvözöl benneteket; nagy részvéttel van Etelke 
ügye iránt, s azt mondja hogy ügyünk nagy Istvánnál s az egész főtörvényszéknél igen jó 
lábon áll, s nyertességünk olly bizonyos mint kétszer kettö négy. marcel tegnap azt mondta, 
hogy vasárnap, az az holnapután mindenesetre megkapjuk a városi levéltárból a tudvalevö 
pert, és ezzel a nekünk szükséges bizonyitványokat; hanem most iszonyu sok a dolguk, igen 
zaklatják őket főnökeik. neki szántam magamat édes, és elmentem munkácsynéhoz is, és 
miután először kitapogattam, hogy minö véleménnyel van ügyünk iránt, és láttam, hogy a 
legélénkebb rokonszenvet nyilvánit: neki bátorodtam, s megkértem hogy ismertetne meg 
lászló és Decaux viszonyaival,209 mennyire ö e viszonyokba avatva van; és ö a legnagyobb 
készséggel elmondott nekem mindent, a mit különben a gr. B. kázmérrali viszonyról hal-
lottunk. Ezen210 elsö látogatáskor ez ügyben tovább menni nem akartam, annyival inkább, 
mert azt mondá, hogy mihelyt haza jöttök, tiszteletét kivánja tenni nálatok; és midön 
értesitését211 megköszöntem, önkényt a legnagyobb készséggel ajánlotta, hogy ebbeli segé-
lyére bizton számíthatunk. Söt azt mondta, hogy a Decaux akkori szobaleányát jól ismeri, 

207 hiányzik <az ügy> a pör [az „a pör” az áthúzott rész fölé írva.]
208 Itt [átírás.]
209 Decaux <k> viszonyaival
210 hallottunk. <Ha> E[.]en [átírás.]
211 é[.]tesitését [átírás.]
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tudja hol lakik, s vele gyakran találkozik. a dolognak ezen része tehát édes te reád vár. ma 
reggel anyád ide jön, mikor reggelizni voltam, s azt mondja rózsinak, hogy árpádot Guth 
elküldte. Szerencsére délben212 találkozom Gúttal, s kérdezem, igaz-e, s azt213 mondja, hogy 
ne féljek, csak meg akarja ijeszteni214 a fiut, minthogy párnap óta igen rosz; s én nagyon 
megköszöntem neki. mihelyt szekerest fogadtál édes, rögtön írd meg hogy mennyi a kocsi 
bér. legközelebb 5 pengöforintot küldék, hogy meg ne szoruljatok. megkaptátok-e? min-
den nap küldök a szabónéhoz, kinek férje ott van Parádon, de ez a szerencsétlen asszony 
semmi bizonyost nem tud mondani, csak annyit, hogy minden órán várja férje levelét. Erre 
tehát már nem is számolok. Csókollak E G215

95. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Parád, 1853. augusztus 12.

Parád augt 12én 853216

Édes Gáborom217 9én irt leveled 11én kaptam az ött pengövel és már annyira menyire lehet 
meg is nyugottam vólna benne hogy csak 17én vagy talán épen 18án meg fogom kapni a pénzt 
és mehetek mert itt a postán igen isten kegyelméböl kapjuk meg leveleinket mert arra nin-
csen bizonyos ember a kinek csak épen az a kötelessége vólna hogy a gyöngyösre érkezet 
levelet el hozná hanem akárki kit ide valónak tudnak által adják hogy hozza ki a mostani 
leveledet is a cseviczétöl hozta el a szomszédomba levö zsidó orvos 11én délbe mikor hazajött 
betegeitöl édes itt igen sok beteg van és halnak, egy különös nyavalja uralkodik itt a feje meg 
fájdul218 és egy két nap alat vége az embernek; most épen nekem is219 mind gazdám mind 
pedig neje betegek az ember már három nap ólta többet fekszik, mint jár, az aszszony pedig 
most rögtön ahogy vart csak meg merevedet220 és ész nékül beszél én olj rémitö zavarba va-
gyok hogy nem tudom mit csináljak ezen kis221 öregek mind ketten betegek és egy szobájok 
levén mit én foglaltam el most a szabad ég alat feküsznek, pedig itt mán olj hideg szeles 
napok vannak hogy octoberbe is beillenék többi sok bajaimat222 hoszszas vólna le irnom 
majd csak szóval mondom el az istenre kérlek taláj modot benne hogy haza mehessek mert 
én is el vesztem eszem a zürzavarban a kocsit itt a szomszéd faluból lehet fogadni minden 
perczbe csak hogy mehessek 12 pengöt kérnek és ha lehet 10ért akarnék fogadni ezen osztán 

212 Szerencsére <még> délben
213 s <.> azt
214 ijeszte<…>ni
215 de ez a szerencsétlen asszony semmi bizonyost nem tud mondani, csak annyit, hogy minden órán várja 

férje levelét. Erre tehát már nem is számolok. Csókollak E G [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére 
írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

216 8[.]3 [átírás.]
217 Gá[.]orom [átírás.]
218 fájul [Emendálva.]
219 [.]s [átírás.]
220 mereveded [Emendálva.]
221 kit [átírás.]
222 bajaimat [a második „a” beszúrva.]
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lehetne vínni akár 50ven üveg223 savanyu vizet a kutnál egy üveg savanyu visz 10 pengö224 
krajczár225 + be sunkolva egy láda ennek 2 f pengö 10 x ezeket meg írom hogy tudjad és e226 
szerint külgyél pénzt hogy menyit vigyek édes nincsen a világnak az a kincse hogy többet 
magam eljöjjek vagy hogy ne anyi pénzel227 menyi kel mert így szorongva228 lenni nem ér a 
fördés semmit most is már ha vólna anyi pénzem a házbért mingyárt ki fizetném és nem 
vólnék kénytelen ezen beteg házba lakni de hát még a piszok229 édes nem kel törökországba 
menni itt minden van féreg anyi hogy nyüzsög minden féle óh230 édes annak a gaz embernek 
mért nem tört ki a nyaka nem kivánom ugyan más embernek de ennek bocsássa meg isten 
nem bántam vólna az isten se nem késik231 se nem siet és ezt is egy büntetö elő jelnek nézem. 
ákos hogy szerepet kapot örülök csak hogy meg is feleljen a várakozásnak anyám hogy van 
szegény minyájatokat csókollak etellel egygyüt zsuzsika

édes ha lehet meszeltesd ki a konyhát mert ez után a piszok után jól esnék ha otthon tisztát 
találnék rózsi az elö szoba ablakait a kis szobáét mind mossa meg 
Édes a napokba etelkának oljan kollera forma baja vólt én is ijjettembe egy nagy pohár fodor 
ménta herbatejet adtam neki lefektettem és jól meg iszszat nagyon csak gyenge vólt232

96. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1853. augusztus 14.

Pest. Aug. 14. délelött. 853.
 Édes zsuzsikám!

a mennyi pénzt manótól kaptam, rögtön teszem a postára, ha felveszik; ha nem veszik 
akkor csak egyszerüen levélbe zárva a szerencsére bízom, s mindenesetre küldöm, hogy 
legfeljebb holnapután az az kedden estig megkaphassátok, aztán Szerdán kocsira ülhessetek 
és Szombaton reggelre már itthon is legyetek. küldök tehát: 

a házbértekre …….…………… 35 váltó forintot
  az orvosnak öt pengőt, az az     12. 30 xr.
  az útra 2 pengöt az az                  5 vftot.             
  És igy összesen …….…………  52 f. 30 xrt

Ezt is nagy kinnal kaphattam. Csak az istenért drágán ne fogadjátok a kocsit édes, mert 
majd ki nem fogjuk tudni fizetni. az erre való pénzt három-négy nap mulva igérte manó 

223 üdeg [Emendálva.]
224 penö [Emendálva.]
225 [.]rajczár [átírás.]
226 a [átírás.]
227 penzel [Emendálva.]
228 szorogva [Emendálva.]
229 pisok [Emendálva.]
230 féle <…> óh
231 kesik [Emendálva.]
232 Édes a napokba etelkának oljan kollera forma baja vólt én is ijjettembe egy nagy pohár fodor ménta 

herbatejet adtam neki lefektettem és jól meg iszszat nagyon csak gyenge vólt [a főszövegre merőlegesen, a levél-
papír bal szélére írva.]
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hogy összeteszi. Ha az utra nem maradna pénzetek, inkább ne adjatok ezuttal az orvosnak, 
a233 jövő évben potoljuk ki; vagy ha adtok: elég lesz 4 pengö is. nagy nyomoruság biz ez édes, 
de ki tehet róla hogy illy koldusok vagyunk. az utra semmi esetre se hagyjátok magatokat 
pénz nélkül, mert ez a leg nagyobb veszedelem, s aztán a szegény paraszt szekeres is tudom 
hogy minduntalan kunyorálni szokott. Ha az a kis leány nagy terhetekre nem lesz az uton 
akkor elhozhatjátok, különben nem. És most az isteni gondviselésre bizlak benneteket…. a 
viszontlátásig234 csókollak… E G

                                          mk

97. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pécel, 1853. október 21.

kedves jó apám!

tudositson bennünket ha nincs e’ valami baj, nem kezdték e még235 el a peremet, hogy mint 
állnak dolgaink ez alkalommal tudositást vehetnénk mert ez még ma vissza jön ide. mi236 
hála az égnek jól érezzük237 magunkat eddig238 elé szüretelünk mindenkinél sorjába többet 
nem irhatok mert siet az alkolom ked anyám azt239 üzeni hogy a cseléd mossa ki a szalma-
zsákját, ’s a szennyes ruhát általában240 hogy mire haza megyünk tisztába legyenek mi nem 
igen lesz hamarébb hétfönél. kezeit csokolva ked. apámnak ákost241 is ezerszer csokolva 
mindketten

maradok szerető léánya E. Etel.

oct. Pénteken. 21 én
853 Péczel.242

[címzés:]
Egressy Gábor kedves 
apámnak.
a Nemzeti Színháznál
Pesten

233 orvosnak, <inkább> a
234 viszontlatásig [Emendálva.]
235 meg [Emendálva.]
236 mi [átírás.]
237 erézzük [Emendálva.]
238 egdig [átírás.]
239 az [Emendálva.]
240 altalában [Emendálva.]
241 Akost [Emendálva.]
242 maradok szerető léánya […] Péczel. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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1854

98. EGrESSy ákoS – EGrESSy EtElkának
[1854. április ‒ május első fele]

[Elveszett.]

99. EGrESSy ákoS – EGrESSy EtElkának
[1854. április ‒ május első fele]

[Elveszett.]

100. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1854. május első fele]

[Elveszett.]

101. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Székesfehérvár, 1854.] május 30.

Édes jó zsuzsikám!

a holmit még tegnap játék elött megkaptam, és igen jó hasznát vettem a kenöcsnek mert 
különben minden festéket leizzadtam volna képemről. – jól fogadtak, de nem volt épen tö-
mött ház, mert csak 100 váltó tiszta jövedelem maradt, minek egy nagy temetés volt az oka. 
talán a többi majd jobb lesz. Pécsre is hínak, egy pár hét mulva. Ujfalusi szabad asztalt 
ajánlott, de csak azt restellem hogy sokan járnak ki s be hozzá a jegyekért míg ott vagyunk. 
Szálláson édes ott vagyunk a hol a dotyka (Etelka)1 még a földön csuszkált és aplyát kiabál-
ta. Igen [jó]l2 esett, hogy ide hoztak. most [Iste]n3 veled, írj valami ujságot te is

E Gábor
sk

30 majus.

1 (Etelka) [Egressy ákos évekkel későbbi, ceruzával írt beszúrása, helye a főszövegben korrektúrajellel jelez-
ve.]

2 [Szakadt levélpapír.]
3 [Szakadt levélpapír.]
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[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
kórház utcza 2ik szám
Kerepesi ut
                Pest

102. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának 
[Székesfehérvár], 1854. május 30.

május 30 án
854. kedves jó anyám!

kimondhatatlan jol esett azon tegnap kapott kis Doboz küldeménye, legelébb is a virágok, 
szappan, keztyü gombolo… s. a. t. a kenöcs még jokor is érkezett, de azért szivünkböl kö-
szönjük kedves jo anyámnak, e’ meg elözö szivességét, ami kedves apámnak különösen jól 
esett. ’S ma azon gondolkoztunk (már csak kimondom) (titkolt szándékomat kinyilváni-
tom) – (de nem földabroszt ide! – mint „lear” mondja,) hanem csak ugy komolyan azon 
tünödtünk ma, apámmal hogy anyámnak mivel kedveskedjünk, a kapott Pünkösdi rozsákért, 
’s a többi aproságokért; de még erre nézve semmi bizonyosra nem határoztuk, magunkat t. i. 
hogy fehérvár városának micsoda nevezetességeivel örvendeztessük meg ked. jó anyámat, 
de azért csak várja anyám a meglepetést ha más nem lenne4 is – ugy mi szállítjuk le magun-
kat Pestre ’s a nagy meglepetés egész egy kocsival lesz – ugy-e? ked. anyám. De már most 
hadd mondjak egy okosat, mert már egy oldalt firkáltam be, ’s most veszem észre hogy 
többnyire haszontalansággal ha mind nem? –

De hol is kezdjem – igen hát a kocsisunk elvitt egész Pöttendig hol lakik: inen más kocsira 
pakoltattunk át mindent; ’s a mint elindulunk, alig vagyunk ez uj kocsissal ’s kocsin fél orát: 
hátra5 tekintve azon vesszük észre magunkat hogy: a láda nincs a kocsin,6 távol vagy száz 
lépésnyire7 az uton, nem volt eléggé jól oda erösítve a kashoz8 v. is a láncz gyenge volt minek 
tartani kellett volna és szépen lepottyant.9 mi10 ugyan kárt nem vallottunk hála Istennek; 
jó11 Szellemeink kik velünk vannak legyözték a gonoszokat, de bezzeg bele kapaszkodtak 
ám12 a szegény zsidoba, tudja ked. anyám a kit kocsisunk felvett volt sok csiribiri Podjászával 
együtt: valamennyi törékeny portékája13 volt, mind porrá lett, vagy ha14 porrá nem is, de 

4 nem <lehetne> lenne [a „lenne” az áthúzott szó fölé írva.]
5 orát: <… …> hátra
6 a <sehol> kocsin
7 lépésnyire [az „-és” beszúrva.]
8 káshoz [az ékezet áthúzva.]
9 és szépen lepottyant [Beszúrás.]
10 mi [átírás.]
11 Istennek; <a> jó
12 ám [Beszúrás.]
13 [..]rtékája [átírás.]
14 ha [Beszúrás.]
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bizonyosan haszonvehetetlenné, na15 aztán16 nem is volt nyugtunk, örökké hátra17 tegint-
gettünk, hogy a gonosz szellemek nem üzzik e velünk ujra gaz játékaikat,18 csak az vigasztalt 
leginkább, hogy már nem messze volt – kanaán – egyébiránt19 nem20 káröröm beszél belö-
lem: de valahányszor21 az a szegény zsidó hátra tekintgetett22 meg nem álhattam magamban 
hogy ne nevessek, azon a rőfös hoszu képen a mivé az e’ változott mind anyiszor ha hátra 
pillantot23 mintha24 ezt mondta volna: ah Veh! ah Veh! mindezek után aztán körülbelöl öt 
orakor délután meg érkeztünk s oly sebessen jöttünk hogy a Pitlit félorával meg elöztük; és 
tudja e’ ked. anyám hol vagyunk szállva annál a háznál a hol már anyámék,25 zsiga26 bácsi-
ék is laktak ezelött tán 1727 évvel ’s a hol én járni tanultam, jó szívvel28 emlegeti meg most a 
házasszonya volt régi lakoit, ez itteni igazgató két szállást is tartott fen számunkra de apám 
csak inkább29 választotta ezt, mint amazt, miután ehez a régibb kor30 anyi emlékei31 kötik ’s 
a színházhoz is közel van. Hol tegnap fel is lépett „kean”ben; közönség szép számmal volt 
de még is a remény több volt, minek leginkább32 oka az volt hogy az itteni színészet33 egyik 
leg nagyobb Pártolonő temetése ment véghez éppen a színházi idő alatt, ’s a város nagyobb 
része ’s talán a műértőbb rész vagy mind a temetésen voltak. E’ szinház igen csinos engem 
egésszen meg lepett csak az a baj hogy igen meleg van bent, ha megtelik mind a közönség-
nek, mind pedig a színésznek ugy, hogy csak alig fúj az ember; mint aldridge mikor itt volt, 
mint mondják a színészek, annyira oda lett, a melegség miatt, hogy a lélegzete is elált ’s csak 
alig fújt szegény apámnak is volt melege, a közönség igen eszélyes maga viseletű volt, ’s oly 
kitartó abban az iszonytató hőségben is mind végig34 hogy én csodáltam mert a játék35 szin-
te 11ig tartott csak oly meleg nem lett volna ’s a közöns. is nem a játék hoszaságáért36 zugo-
lodik hanem a hőség37 miatt nekem is annyira meg fájdult38 a fejem hogy alig láttam. Pri-
békéket felkerestem ’s velök mentem a színházba az öreg Pribék szegény még most is mindig 

15 na [Beszúrás.]
16 aztán [Beszúrás.]
17 hatra [Emendálva.]
18 jatékaikat [Emendálva.]
19 kanaán <de> egyebiránt [Emendálva.]
20 egyébiránt <még> nem
21 de <…> valahányszor [a „valahányszor” az áthúzott szó fölé írva.]
22 tekintgetett [a „-kint” beszúrva.]
23 pillantot [Beszúrás.]
24 mintha [a „-ha” beszúrva.]
25 anyámek [Emendálva.]
26 zsiga [átírás.]
27 1[.] [átírás.]
28 jó szívvel [Beszúrás.]
29 inkabb [Emendálva.]
30 a régibb kor [Beszúrás.]
31 emlék[..] [átírás.]
32 volt, <de részint … volt> minek leginkább [a „minek leginkább” az áthúzott rész fölé írva.]
33 színészet [az „e” beszúrva.]
34 vegig [Emendálva.]
35 a <darab> játék
36 hoszasagáért [Emendálva.]
37 a <…> hőség
38 fájult [Emendálva.]
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aggodik hol egyik hol másik39 léánya fölött nagyon40 szívesen41 láttak a kis Dávid is nő és 
szelidül nagyon olyan lesz éppen mint az apja. kedves jó anyám most kezeit csokolom majd 
máskor többet egész családunkat ölelem csokolom Etelkéje szeretö leánya

U. i. apám majd össze szid hogy helyet nem hagytam neki e papíron mert ő is akart uto-
la gosan pár sort42 írni ked. anyámnak. Etelke –

103. EGrESSy EtElka – EGrESSy ákoSnak
Székesfehérvár, 1854. május 31.

kedves ákosom!

kimondhatlan örömöt43 szerzett44 mind két leveled ’s különösen kedvesen vettem pár soraid’ 
melyben rólam meg emlékezel ’s tudni ohajtod körülményeimet, azért tehát sietek minden 
alkalmat felhasználni, mikor45 idöm engedi; hogy téged ked. ákosom értesítselek. Elöször 
is tudtodra adom miszerint én jelenleg itt Sz. Fehérvárt vagyok ked. apámmal; mit ugy 
hiszem meg is írt volt neked utolsó levelében t. i. hogy itt fog vendég szerepelni, miután 
Pesten azokat egyelőre bevégezte. Itt ugyan mind össze tán még vagy 11 napot töltünk, 
mert utlevele apámnak46 csak 14 napra szól. De még ebből ugy é nem tudod, hogy hát én, 
mi véletlennek köszönhetem itlétemet hanem47 mi röviden csak tudom elmondom; ’s ha még 
is untatni fogna48 hosszadalmasságom, talán te lész oka, én csak kedves kötelességem ér-
zem49 teljesítve az által ha50 veled társaloghatom: bár fájdalom hogy csak a távolbol engedi 
nekünk ezt a sors51 ’s ezért azt hiszem inkább52 meg nyerhetem igy53 türelmed’ számomra, 
mint ha öt lépésnyiröl szünet nélkül füledbe csevegnék. Hiszen azt tudhatod mily leverő ’s 
nyomasztó ez az én állapotom mind testemre mind lelkemre nézve meg tapasztalhattad 
itthon léted alatt is. azon54 örökös feszültség, nyugtalanság,55 a felett valjon56 mit tegyek, 
hogy hamarébb lefolyhasson kihez forduljak, ki elött esedezzem; így történt, 5 héttel előbb, 
mielött ide indulánk elmentem a megyeházához, a referenshez ebben az én ügyemben H…
hoz tudakozódni ’s meg tudni, ha valljon össze hívják e’ már valaha a tanukat, miután hisz 

39 hol másik [Beszúrás.]
40 fölött <hol a másik> nagyon
41 nagyon <örültek> szívesen
42 utolagosan <… …> pár sort [a „pár sort” az áthúzott rész fölé írva.]
43 örömöt<…>
44 sz[.]rzett [átírás.]
45 felhasználni, <a> mikor
46 apámnak [Beszúrás.]
47 hanem [a „-nem” beszúrva.]
48 fogna [a „-na” beszúrva.]
49 érzem [Beszúrás.]
50 teljesítve <akkor a mikor> az által ha [az „az által” az áthúzott rész fölé írva.]
51 engedi nekünk ezt a sors [Beszúrás.]
52 inkákb [az „in” beszúrva; átírás.]
53 igy [Beszúrás.]
54 […] [átírás.]
55 nyugtalansá[.] [átírás.]
56 valjom [átírás.]
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mint tudod, vagy57 ötöt szereztem még a többeikhez, ’s e’58 mellé irásban gyülölségem indo-
kolását; sőt csatolványul,59 egy folyamodványt is60 részemről mely61 képviselőm jelen leheté-
sét62 a63 szembesítés alkalmával tartalmazta64 nyujtottam be, a törv. székhez; ’s mind ezek 
eredményéről és valami65 bizonyost tudhatni66 kerestem volt67 fel a fentnevezett referenst 
több ízben68 hasztalan, ugyan69 míg egyszer végtére még is meg kaphattam a sok lotás futás 
után; ’s ekkor pár orát folytonosan ez ügyről beszéltünk,70 a mi engem annyira levert ’s meg 
zavart hogy én kétségbe kezdtem esni, bár71 egyik szavával világosan kimondta ugyan: Ha-
bár72 miszerint elfognak választani, de a másikban, már ismét73 vissza vonta, ’s külömbféle 
oldalrol elömbe tüntette e helyzetnek nyommasztó oldalát, ’s a mikor én mindezekre74 fele-
letül adtam azt hogy én75 az Istenben ’s a törvény igazságában helyezem76 bizalmamat ’s az 
igazságom érzetében azt követelhetem is, ő77 reményemnek ez alapban vert horgonyát is 
kétté akarta törni. S több réá beszélő78 modokat felhasznált, hogy én kereset levelemben 
felhozott elsö okok ’s vádak helyett más okokat keressek ’s ezeket vonjam vissza79 mert ezek 
igen erős vádak, ’s igen terhelők az alperesre nézve,80 ’s így ez ő általa ajánlott modot hasz-
nálva, könyebb lesz az elválás is. Én erre egyszerűen és röviden, ezt feleltem: hogy én81 
olyasmit, mi rajtam meg nem történt82 ’s nem tapasztaltam nem fogok felhozni, azt pedig mi 
több83 tapasztaltak,84 után85 meggyözödésre86 bírt vissza vonni sohasem fogom, ’s gyűlöle-
tem, ennél fogva engesztelhetlen, halálos.87 Erre ő elnémult ’s láttam észrevettem szavai-

57 vagy [Beszúrás.]
58 ’s <…> e’
59 sőt <…> csatolványul
60 is [Beszúrás.]
61 mely [Beszúrás.]
62 lehetését<.>
63 lehetését <.> a
64 tartalmazta [Beszúrás.]
65 valami [Beszúrás.]
66 tudhatni [a „-hatni” beszúrva.]
67 volt [Beszúrás.]
68 ízben [Beszúrás.]
69 hasztalan <mindég> ugyan [az „ugyan” az áthúzott rész fölé írva.]
70 beszéltünk [Beszúrás.]
71 esni <mert> bár
72 Habár [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel 

jelezve.]
73 ismét [Beszúrás.]
74 én <rem> mindezekre
75 adtam azt hogy én [Beszúrás.]
76 helyezém [az ékezet áthúzva.]
77 is, <de> ő
78 beszelő [Emendálva.]
79 ’s ezeket vonjam vissza [Beszúrás.]
80 az alperesre nézve [Beszúrás.]
81 hogy <.> én 
82 törtent [Emendálva.]
83 több [Beszúrás.]
84 tapasztalta[.] [átírás.]
85 tapasztaltak <s> után [az „után” az áthúzott szó fölé írva.]
86 meggyözöd<tem>ésre [az „-ésre” az áthúzott rész fölé írva.]
87 ’salálos [átírás.]
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bol,88 hogy ezeket nem mint89 saját nézeteit mondta nekem,90 hanem csak hivatalának kény-
telen szavai voltak. Ezután rögtön elmentem S. F.hez hogy őt91 e’ párbeszédről értesítsem, 
mire ö is egyszerre azt az észrevételt tette, hogy ez hivatalos forma volt semmi egyébb,92 sőt 
neki azon ur H… ki is mondá, hogy elválasztatom sőt én is93 még most látom át hogy sok 
részben jó94 tanácsot is adott t. i. azt mondta: ha én a válást igen95 sürgetem ’s hamar lefoly, 
itt96 kimondják az elválást, de97 ott a felső törv.széken csupán csak azért is vissza vethetik, 
hogy rövidre volt az idö hagyva98 hogy sem a99 feleknek idejök lett volna e100 lépés101 meg-
gondolására.102 Igy aztán némi biztatások103 után104 elválásomra nézve kissé meg nyugottam; 
’s hogy egy kis szorakozást nyerjek elhozott ked. apám magával, ide Fehérvárra ’s ugy va-
gyok én most itt, nem engedve át magamat annyira105 azoknak az106 életemet gyötrö, gondo-
latoknak, mik otthon szüntelen sorvasztják lelkemet107 ’s így jutottam most annyi idöhöz, 
hogy108 neked is pár orát szentelhetek a társalgásra, azért kérlek írj te109 is a míg itt leszünk 
hogy ez idő110 alatt111 veled foglalkozhassam112 ’s ez ugy nevezett113 szabadság időm legyen.114 
Ez idő alatt miolta itt vagyunk ked. apám már kétszer lépett fel ez itteni kicsi szinpadon115 
de azért még is csinos kis szinházban a közönség igen jól fogadta apámat, de azért eszélye-
sen, miután ez a kormány elött ugy is116 annyira megbélyegzett városba csakis117 szigoru 
feltételek mellett bocsájtották ked. apámat; t. i. ő ha netán leg kisebb kitüntetésben118 

88 szavaibo[.] [átírás.]
89 mint [Beszúrás.]
90 nézeteit <voltak a ki …> mondta nekem, [a „mondta nekem,” az áthúzott rész fölé írva.]
91 hogy <neki> őt [az „őt” az áthúzott szó fölé írva.]
92 semmi <más> egyébb
93 én is [Beszúrás.]
94 jó [Beszúrás.]
95 igen [Beszúrás.]
96 lefoly, <.> itt
97 de [Beszúrás.]
98 hagy[.]a [átírás.]
99 [.] [átírás.]
100 [.] [átírás.]
101 lépés [Beszúrás.]
102 meggondolás[.]ra [átírás.]
103 némi <e’> biztatások
104 […] [átírás.]
105 annyira [Beszúrás.]
106 az [Beszúrás.]
107 szüntelen <váltják … fel …> sorvasztják lelkemet [a „sorvasztják lelkemet” az áthúzott rész fölé írva.]
108 így <… …> jutottam most annyi idöhöz, hogy [a „jutottam most annyi idöhöz, hogy” az áthúzott rész fölé 

írva.]
109 [.]e [átírás.]
110 idő<t>
111 alatt [Beszúrás.]
112 alatt <… … …> veled foglalkozhassam [a „veled foglalkozhassam” az áthúzott rész fölé írva.]
113 ’s ez ugy nevezett [Beszúrás.]
114 időm <… …> legyen. [a „legyen” az első áthúzott szó fölé írva. a mondatvégi írásjel emendálva.]
115 szanpadon [Emendálva.]
116 ugy is [Beszúrás.]
117 városba <ugy> csakis 
118 kintüntetésben [Emendálva.]
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részesittetnék a közönség által ked. apám ugy is119 a további felléphetése120 meg lesz gátol-
va ’s igy is felügyelett lesz réá. És ez itteni közönség ugy látszik, igen is félénk; – mert már a 
második föllépése alkalmával nem hogy többen lettek volna mint elöször hanem elenkezö-
leg – – a mi nem nagy anyagi haszon réánk nézve… de most Isten veled már most ezt is 
tudod, Papírom121 is fogytán van, ’s pedig gázdálkodni akarok vele, azért írtam ilyen keresz-
tül kasul bocsáss meg majd jövöre többet, anyámnak is írtunk már ő hála isten egészséges 
valamint122 egész családunk mihez neked is hasonlot123 kiván velem együtt ked. apám. És 
most124 valamint én ezerszer csokollak ugy ö is hasonlón

ölel csokol, vagyok 
szerető nővéred Etelke.

Sz. Fehérvár máj  31
854 

U. i. ha irsz küld levéled az itteni színházhoz.

104. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. június 6.

Pest junius 6án 854

Édes Gáborom! épen ma egy hete irtatok nekem de ez nekem nagyon rég vólt már de neked 
tudom foglalkozásod van igen de Etel vehetet vólna magának idöt egy levél írásra és tudatni 
vellem hogy hogy vagytok mint telik neki ideje hogy találja125 ott magát126 tudja127 ö hogy 
engem mint érdekeltek és mégis oj hanyag én éjjel128 nappal veletek foglalkozom épen most 
is az ö ügyiben129 vóltam130 Hubainál és 9.dik juniusra vannak a tanuk131 behiva reggeli 9. 
orára azért132 ha még te nem jöhecz is édes ötet talán jó vólna haza küldened mert az a gaz-
ember ott jelen lesz és neki is job133 lenne ott lenni ezt a rendeletett még a mult Szombaton 
kiadták és most sem134 tudatták Vellünk és ha oda nem mengyek nem is tudtam vólna meg 
most se és Simon135 is csak elötte való estve tudatná mint máskor tette én édes 8.án budán a 
híd fogadonál fogom etelt várni óh Édes be borzaztó ez az egyedüliség ha kijövök üres ha 

119 [..] [átírás.]
120 felléphetése [a „h” beszúrva.]
121 tudod, <mert> Papírom
122 valamint [Beszúrás.]
123 [.]asonlot [átírás.]
124 És <…> most
125 tal[.]lja [átírás.]
126 magat [Emendálva.]
127 magát <hogy> dudja [átírás.]
128 e[.]jel [Emendálva; átírás.]
129 ügyi[.]en [átírás.]
130 vólt[.]m [átírás.]
131 t[.]nuk [átírás.]
132 a[.]ért [átírás.]
133 jo[.] [átírás.]
134 [.]em [átírás.]
135 és <… majd> Simon
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bemegyek még üresseb, hiába veszem136 fel a Sárga iberokot nincs137 kivel zsémbelni138 azért 
jöjjetek már haza ha most az Etel pere nem jön közbe bizony majd utánnatok mentem139 
vólna és ha a nem tart még140 viszsza hogy el montad vólna no még csak e kellet hogy te is 
itt légy hanem te édes légy itt igazán mi hamaráb most isten álgyon meg csókollak141 zsu-
zsikád142

[boríték:]
Egressy Gábornak
a Szinháznál 
Sz. Fehérjvártt

105. EGrESSy EtElka ÉS EGrESSy GáBor – 
SzEntPÉtEry zSUzSannának

Székesfehérvár, 1854. június 6.

junius 6 án
854 Sz. Fehérvárt.

kedves jó anyám!

már pár nap óta mindig készülök kedves jó anyámat tudositani de itt143 most kezdenek 
már144 bennünket ez itteni családok barátságaikra méltatni, ’s a sok ebédre ’s délutánrai145 
hivogatásoktol alig jutt pár percz mit146 kedves jo anyámnak szentelhetnék a mi147 pedig 
szivem szerinti első kötelességem148 volna teljesitni hanem most ez itteni életről ’s emberek-
ről csak149 annyit; mennyit, az idő enged ’s ked. anyám tudni vágyát egyelőre kielégíti, a 
többit majd otthonra hagyjuk. most pedig először is tudtul adom ked. anyám hogy Szom-
baton estvére várhat benünket, de csak titokba azért: mi ked. anyám elött is tudva t.i. a 
színi ruhatár miatt, mit ha előre tudva hogy haza megyűnk az illetők azonnal vissza köve-
telhetik azt150 kedves apámtól.151

Édes zsuzsikám, tegnap kezdte152 Etel hozzád e levelet és ma, 7dikén, estve 11 órakor én 
folytatom. ma estve, játék kezdetekor kaptam leveledet, és iszonyu zavarba hozott, mert 

136 ve<sze.>szem [a betűk kivakarva.]
137 nics [Emendálva.]
138 z[.]émbe[.]ni [átírás.]
139 [.]entem [átírás.]
140 [.]ég [átírás.]
141 csók[.]llak [átírás.]
142 [.]su[.]iká[.] [átírás.]
143 itt [Beszúrás.]
144 kezdenek <már bennünket> már
145 delutánrai [Emendálva.]
146 mit [Beszúrás.]
147 a mi<t>
148 kötelességem [az „-em” beszúrva.] 
149 emberekről <majd otthon legtöbbet most> csak
150 azt [Beszúrás.]
151 apámnak [átírás.]
152 ke[.]dte [átírás.]
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már Etel számára alkalmat kapni lehetetlen, ugy hogy holnap, 8án estvére otthon lehessen, 
de az Istenért,153 hogy is küldhessem én öt egyedül, vagy hogy bizhassam idegen emberre?!

azért édes, sok tusakodás után csak abban kellett maradnunk,154 hogy az ö otthoni ügyét 
a jó Istenre bizzuk ez alkalommal, és reád és ügyvédünkre, tudván, és megnyugodván ben-
ne, hogy ti a tanuk155 kihallgatásán jelen lesztek, és jelen létetek156 szintugy meg teendi ha-
tását a tanukra. micsoda irtózatos kiszámitás volt ez attól a gazembertől, hogy épen akkor-
ra tétesse a kihalgatást, mikor tudta hogy Etel hon nincs! no de semmi! az én jelszavam157 
édes – tudod, ez: „jó az Isten!!!”

megkérendjük a Pitli kocsisát, hogy ezt a levelet neked, ha, mint irád, ott várod Budán 
megérkezését, – neked rögtön kézbesítse, hogy igy meglégy nyugtatva.

az én dolgom itt, édes zsuzsikám, igen szegényül megy. nem hiába nem volt semmi jó 
sejtelmem Fejérvár iránt, mellynek kiaszott lelkét régen ismerem. az elsö jövedelemböl 14 
pengöt kaptam, a másodikból ötöt, s ez igy megy folyvást. alig hiszem hogy innen összesen 
70 – vagy 80 pengö ftnál többet haza vihessek, nem158 számitva bele költségeinket.

Hetényitöl miskolczról levelet kaptam, oda hiv vendég szerepekre, onnan kassára és 
Eperjesre. azonban159 Ujfalusi már akkor meghivott Pécsre, s én ennek szavamat adva, He-
tényi meghivását csak julius közepén fogadhatom el,160 s ezt neki meg is irtam. Pécs min-
denesetre jobb mint miskolcz vagy kassa, sőt kassára talán nem is mehetnék, miután ott 
szerepeltem! –

kedves jó annyokom, én is ugy volnék most mint te otthon, ha Etelkémet el nem hoz-
tam volna. Sok mindenféle historiát fogunk neked majd beszélni, mellyek kifejlödtek, mió-
ta nehány161 házzal érintkezésbe jöttünk, de ezeket itt elbeszélni lehetetlen.

Etelkém hiven elvégez mindent körültem, csakhogy néha egyet-mást itthon felejt. 
rettentö drágaság van itt is édes! volt nap, hogy két pengöt fizettem egy silány ebédért.

Holnap, csütörtökön lesz jutalomjátékom és utolsó fölléptem lear. – Pénteken pakolunk, 
Szombaton indulunk; de minthogy nekem Vörösmarty be üzent ide nyékröl, hogy 
hazamenöben őt látogassuk meg: tehát édes, Szombaton alkalmasint nála maradunk, és 
csak Vasárnap estvére fogunk haza érhetni. addig is csókolunk. Isten veled!

E Gáborod
és Etelkéd

kedves jó anyám végezetül én is irnék162 még valamit ha ked a[pám]163 [a]nnyira164 ki nem 
szorit a Papirosbol, na de hiába „id addák viszsza a kőtsönt” – kedves jó anyám e’ legközelbbi 

153 [.]stenért [átírás.]
154 marad[.]unk [átírás.]
155 tanu[.] [átírás.]
156 létetetek [Emendálva.]
157 jelsza[.]am [átírás.]
158 vihessek, <söt> nem
159 azonban [a „z” beszúrva.]
160 fogadhatom<,> el
161 [.]ehány [átírás.]
162 innék [átírás.]
163 [Szakadt levélpapír.]
164 [Szakadt levélpapír.]
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levélkéjének165 pár engem illető sorai, csak nem ugy ha[tottak]166 reám mint „Ernaniban don 
Silva kürthangja”167 a midön Ernani168 k[is]zenvedve mélto169 jutalmát venné – emlékezte-
tik…. csak hogy éngem170 nem egészen illy körülményekben nem is jo találhatott benne –171 
kedves anyámnak a visza emlékezésnek172 e’ kürt hangját, amelyek visza rántottak azon 
utrol, melyen indulva a lelkemet annyira sujtolo multak emlékét a feledés tárházába ha vetni 
ohajtottam volna.. de most ne többet mert papirom si[n]cs173, csak annyit174 a viszontlátásig 
hogy ügyemben helyettem Istenemet ’s anyámat kérem képviseltetni minden175 jó emberim 
emlékébe ’s jó indulatában ajánlom magamat kezeit csokolom E Etelke

[címzés:]
Egressy Gábornénak
A Nemzeti Színháznál
                                  Pesten

106. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pécs, 1854. július 4.

Pécs, julius 4. 1854.
Édes zsuzsikám!

Velem ugyan megjáratta az aprilist az a semmirevaló Ujfalussy; Egy lélek sincs itt közűlök, 
híröket sem hallották az itteniek. Idáig elköltöttem már 12 pengöt, a visszamenetel bele 
kerül ismét 9 pengöbe, s igy 20 pforintot és a sok idöt ellopták176 tölem a gonosz szellemek. 
még holnap estig várom őket, s ha nem érkeznek, nem marad egyéb hátra édes,177 mint haza 
menni, s onnan rögtön vagy Debreczenbe, vagy egyenesen tisza Ujlakra; mert itt az arany 
hajónál, hol szállva vagyok 52 pengő krajczárt fizetek a szobáért egy napra. talán még ma-
rad annyi pénzem ha haza megyek, hogy valamerre elmehetek vele. az itteni szinház tulaj-
donost már háromszor kerestem, de nem találtam hon; ö talán tudni fog valamit felőle, 
jönnek-e ide Ujfalusyék vagy sem. mohácson találkoztam egy pillanatra Benczével, Hatost 
nem láttam, majd visszamenöben meglátogatom őket. katicscsal itt találkoztam, ö volt 

165 levelkéjének [átírás.]
166 [Szakadt levélpapír.]
167 [a záró idézőjel emendálva.]
168 Ernani [a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
169 kürthangja <a mely boldogsag> a midön Ernani k[is]zenvedve <…> mélto [az „a midön Ernani k[is]

zenvedve” az áthúzott rész fölé írva.]
170 éngem [az „-em” beszúrva.]
171 nem is jo találhatott benne – [a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel 

jelezve.]
172 [.] [.]isza emlékezésnek [átírás.]
173 [Szakadt levélpapír.]
174 anyyit [átírás.]
175 képviseltetn[.] <…> minden [átírás.]
176 [.]llopták [átírás.]
177 éde [Emendálva.]
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ollyan szives, hogy178 jött velem mindenfelé….. Épen e perczben volt nálam a szinház tulaj-
donos megbizottja liebing orvos, ez mondja, hogy Ujfalussy őket egy sorral sem tudósitotta 
jövetele felöl. tehát mondom, ha holnap estig nem érkeznek: Csütörtökön megyek mohács-
ra, az nap ott leszek Hatosékkal, s pénteken estvére várhattok édes.…. Ugyan szerencse 
hogy Etelkét el nem hoztam, mert a mint jobban fölvetettem, 14 pengöt költöttem eddig, 
tehát ez a kis kirándulás 28 pengöbe az az 70 váltóba kerülend.

Ismét el kezd a balsors bennünket üldözni, de hiszen jó az Isten! – ki legyen velünk…
Csókollak: E Gábor

sk

[címzés:]
Egressy Gábornénak
kórház utcza 2ik Szám
Pesten.

107. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
mátyfalva, 1854. július 22.

mátyfalva jul. 22. 854
Édes zsuzsikám!

Sok viszontagság után végre tegnap reggel ide érkeztünk. Végtelen út ez édes! a hőség és 
unalom igen elkínzottak bennünket a lassu gőzösökön. Pénzemmel szerencsésen ki jöttem, 
okos és takarékos gazdálkodás mellett, még maradt is egy pengö forintom; de biz én nem is 
reggeliztem sem nem vacsoráltam a gözösön mert179 úgy napjában kettönk étkezése 4 
pengöbe került volna; Etelkát azonban éhezni nem hagyhattam. majd három egész nap 
ültünk gözhajón, és három éjjel. Én csak a második helyre váltottam magamnak jegyet, de 
a becsületes conductorok megengedték, hogy leányomat meglátogathassam az elsö helyen, 
hanem látogatásom reggeltöl estig, és estvétöl reggelig tartott. a gözösön mindjárt minden-
ki megismert és megszólitott. Valami gróf odeschalchi180 is jött velünk, ki talán téged meg 
fog nem sokára látogatni Pesten, hogy kis asztalt csináltasson181 általad, mert erröl sokat 
beszéltünk.

Gerzeni Gábor sógorunk igen nagy örömmel fogadott bennünket feleségestöl; mind ket-
ten igen kedves jó emberek. ajánlották rögtön hogy elvitetnek kocsijokon Ujlakra, mihelyt 
akarjuk; marasztottak ugyan, hogy mulassunk nálok, de én siettem. az öreg néni nem volt 
otthon, a szomszéd faluban volt. a pap tehát befogatott miután megebédeltünk, és elindul-
tunk;182 Beregszászon azonban183 elömbe áll egy fiatal ember hogy nem E. G. vagyok-e? De 
igen, mondom. mert öt ugymond Székely István küldi elömbe kocsival. no ez ugyan pom-
pás dolog, hogy találkozunk, mondom, és a Gerzeni kocsisának egy pengö borra valót ad-

178 [.]ogy [átírás.]
179 mer[.] [átírás.]
180 odesch[..]lchi [átírás.]
181 csináltasso[.] [átírás.]
182 el[…]ultunk [átírás.]
183 azonban [a „z” beszúrva.]
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tam, s visszaküldtem. Székely István pedig184 Ujlakon várt, ott egy mózer185 nevü rokoná-
hoz be vitt reggelire (mert Beregszászon megháltunk), és aztán rögtön jöttünk ide, hol az 
egész Székely család tárt karokkal és elragadtatással várt és fogadott bennünket. az öreg 
Székely186 néni tisztel csókol. Ez igen áldott háznép nem lelik helyünket. a jövö szombaton 
fogok csak elöször fölléphetni Hamletben. Ugyan jó hogy darabokat hoztam… Hanem édes 
a gőzösön majd megjártam. Estve késö szálltunk tokajban más gőzösre, és én a sötétben 
egy nyitva levö szenes lyukba léptem; de egy vasrácsot megkaptam, s nem estem bele, hanem 
a jobb kezem vállban igen megrándult; másnap mozdulni sem tudtam, most azonban187 már 
annyira vagyok vele, hogy mint látod irok, de csak ugy hogy a bal kezemmel teszem fel az 
asztalra. Hanem azért ne ijedj meg, mert az árnikés viz igen jót tesz, neki, s két nap alatt 
semmi188 baja sem lesz, söt már most is játszhatnám vele szükségböl. Gerzeninek a kis fiatal 
felesége igen jó gazdasszony, s a fajotok ollyan hires ezen a vidéken a gazdasszonyságról, 
hogy minden pap csak azt kérdezi, hol van még ebből a családból ha csak akkora leány is 
mint az öklöm, mert azt mindjárt elkapják. Ugy egyeztünk Gerzenivel hogy én elöre meg-
irom neki mikor megyek arra visszamenet, és ö akkorra össze csöditi magánál a család 
minden pereputyát, hogy őket nála mind együtt találjuk, és nehány nap ki mulassuk ma-
gunkat együtt. Gerzeninek már két kis leánya van. Csak attól tartok, hogy sok idöt kell itt 
töltenem a készületek miatt. Székely189 István megigérte Pázmánnak hogy elvisz hozzá Szi-
getre, ha itt végeztem. most édes Isten áldjon meg! irj nekünk rögtön, és sok ujságot Etelka 
csókol. Gerzeniék is Székelyék is sokat emlegetnek téged is, anyámat is zsigával együtt. 

Csókollak                                                                                                                 E Gábor
sk

Én Imreékkel vagyok egy házban, Etel pedig Istvánékkal van, más háznál a szomszédban.

[címzés:]
Egressy Gáborné asszo[nynak]190 
kórház utcza 2ik Sz. Pesten

108. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. július 29.

Pest Juli 29 – 1854
Édes Gáborom!

leveled tegnap kaptam de reá nem válaszolhattam addig mig bizonyost nem tudtam irni. 
Édes mostani szállásunkat191 200 pengöre vitte fel a házi asszony és még 2 pengöt a sze-

184 pegig [átírás.]
185 mó[.]er [átírás.]
186 Székely [Beszúrás.]
187 azon[.]an [átírás.]
188 se[..]i [átírás.]
189 Szekely [Emendálva.]
190 [a bélyeg és a postai pecsét miatt nem látszik a teljes címzés.]
191 szallásunkat [Emendálva.]
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mét192 kihordásáért a kapu kulcsokat elfogják venni és a ház mester fogja nyitni193 édes ha 
mingyárt a régi árát194 hagyta vólna is meg nem lehetne megmaradni mert a Vi[….]195 jött a 
házhoz és borzasztó196 randa büdös197 nép én miólta itt van nem merem az ajtótt ki nyitni 
hogy roszszul ne legyek a szagtól.198

Én199 tehát már fogadtam is szállást200 a nyár uttcza Szegletén a kórházzal szembe elsö 
emeleten 3201 szoba 1202 elö szobával és konyhával 2 kijárással ez is 200 pengö de édes kény-
telen vóltam ki venni mert nekünk való szállást nem talátam sehol ezért az árért203 mert 
borzasztó fel vitték mindenüt a ház béreket
itt a mi házunktól minden lakó kimegyen azért édes mig nem láttad ne haragudjál érte hogy 
a heljet hogy olcsóbbat vettem vólna fel még drágábbat vettem a szállás204 igen szép és ké-
nyelmes205 és aki most benne lakik igen dicséri hogy télen jol hadja206 magát füteni mert a 
káljhák207 mind jók.
Édes egész208 utatokon mindég nyugtalan vóltam de anyira209 hogy szinte rosszul vóltam 
belé és még210 álmom211 is mindég rosz nyugtalan vólt mit nem tudtam magamnak megma-
gyarázni hogy miért van de most már tudom mert neked bajod212 vólt édes istenem hátt az 
én elöérzetem mindég igaz mert az uton mind a ketőtöket féltettelek hogy valami baj ér de 
hála213 istennek214 hogy nem veszéljes215 a másik elöérzet az vólt hogy a rokonok jol fognak 
fogadni és ugy is vólt minek igen ürültem és anyám is hát etel hogy találta magát köztök én 
igen szeretem hogy etel olj körökbe fordul meg láthatja a szives magyar családokat mikröl 
neki semmi216 fogalma sem vólt itt de erröl majd ha hon lesztek sokat igen sokat édes te 
épen217 ma lépsz fel ott218 elöször és mikor reá gondolok ugy219 dobog a szivem csak nem 

192 szemet [Emendálva.]
193 nyutni [Emendálva.]
194 arát [Emendálva.]
195 [olvashatatlan szó.]
196 [.]orzasztó [átírás.]
197 [.]üdös [átírás.]
198 szaktól [átírás.]
199 En [Emendálva; az „n” beszúrva.]
200 szallást [Emendálva.]
201 2 [átírás.]
202 [.] [átírás.]
203 árét [Emendálva.]
204 szallás [Emendálva.]
205 kenyélmes [Emendálva.]
206 hagyja [átírás.]
207 káljhá[.] [átírás.]
208 egé[.]z [átírás.]
209 [.]nyira [átírás.]
210 meg [Emendálva.]
211 álmam [átírás.]
212 bajoj [átírás.]
213 hálá [Emendálva.]
214 istenkek [átírás.]
215 veszeljes [Emendálva.]
216 se[.]mi [átírás.]
217 [.]pen [átírás.]
218 ótk [az ékezet áthúzva; átírás.]
219 [.]gy [átírás.]
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mint mikor itt léptél fel220 elöször ugy meg törödöm hogy ha otthon felejtetek valamit mit 
csinálsz azért édes Etelkém221 vigyáz és gondos légy Édes jövö leveledbe ird meg miket és 
hányat jádczol ha Szigetre mégy elviszed Etelt vagy otthagyod Székeljéknél Etelnek az 
ügyébe222 vóltam Simonnál 22én adta be az irásokat az adó bevallásnál sok komédiám223 vólt 
három nap jártam mig meg kaptam a jövö holnap végére hazajösz ugyi édes mert akor már 
az etel többi tanuitt is ki akarják224 halgatni és hogy a Szembesités megtörténhessen akkor 
osztán mingyárt hamaráb fog menni enyit erröl más újságot225 nem tudok irni mert én nem 
mengyek sehová a Szinház csak pangásban van naprol napra alig jön be a napi kölcség ezt az 
öreg papné mondá anyámnak külömben remyvel rémitik a közönséget a színházból mert 
mint vendég lép fel igaz a minap az uttczán talátam Felekit és megkínált a Sávbhegyi[sic!]226 
lakásával hogy menyek ki mint hogy magam vagyok mert fizeti és egész nyáron még227 csak 
egyszer vólt kin hát én használjam köszöntem228 de mondám ha idöm lesz csak falura229 
megyek ki azok falusiak meglátogattak Emmi Feri manczi néni mind igen tisztelnek és 
hijtak de még mindekoráig230 nem mehettem és most meg nem mehetek mert a szállást 
mindég fogják nézni és nem is megyek231 addig mig tölled levelet nem kapok ismét és benne 
valamit232 Székeljnének233 az öregnek234 kezét csókollom a többit tisztelem a rokonokat mind 
egyíg235 csókolom most pedig benneteket Édes enyimek ezerszer csókollak zsuzsikátok236

Édes az aztallal ne kinozd sokat etelt mert mindjárt237 meg fogom rajta238 ismerni ha haza 
jön239

220 vel [átírás.]
221 Etelkém [az „l” beszúrva.]
222 ügy[.]be [átírás.]
223 komédiam [Emendálva.]
224 ki aka[.]ják [átírás.]
225 újságok [átírás.]
226 Sávbhegyi [a „b” beszúrva.]
227 meg [Emendálva.]
228 közöntem [Emendálva.]
229 [.]alura [átírás.]
230 mindekorá[..] [átírás.]
231 megek [Emendálva.]
232 benne <… …> jalamit [Emendálva.]
233 Szekeljnékek [Emendálva; átírás.]
234 örögnek [átírás.]
235 mind <igen> egyígi [Emendálva.]
236 zsuzsikákok [átírás.]
237 mindjart [Emendálva.]
238 [.]ajta [átírás.]
239 Édes az aztallal ne kinozd sokat etelt mert mindjárt meg fogom rajta ismerni ha haza jön [a főszövegre 

merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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109. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
tiszaújlak, 1854. július 31.

tisza Ujlak, julius 31. 1854.
kedves zsuzsikám!

tegnap és tegnapelőtt játsztam két elsö szerepemet itt t. Ujlakon.240 tömérdek bajjal volt 
képes Székely Pista a műkedvelö társulatot megalakitani, s nekem még egyszer annyi ba-
jomba került velök az elöadást rendezni. Ezt én előre gondoltam, de már mit lehetett egye-
bet tennem? bele kellett241 vágnom. jó akaratot lelkesedést eleget tapasztaltam a játszók ré-
széről, de hijjába, ez mind nem elég; valamennyi uj, járatlan, egy szóval mindent egyma-
gamnak kellett tennem, igazitanom, rendeznem, sőt végeznem. S képzelheted édes, hogy 
kifárasztott testileg lelkileg ez a két darab! alig van már lélekzetem. láttam, és belátták a 
társulat alakítók is, hogy itt öt elöadást, most e nagy dologidőben egymás után rendezni 
lehetetlen; azért ugy terveztünk, hogy én két hétre242 átrándulok Szigetre Pázmánékhoz 
lejátszom vagy hatot, aztán az alatt itt ezek ujra betanulnak vagy két darabot, az alatt a me-
zei dolog is szünik, s én visszajövet idöhaladék nélkül fölléphetek még egypárszor itt velök. 
azonban tegnap annyira föllelkesültek, közönség243 és mükedvelök, játékom és szavalásom 
által, hogy eröltetnek még egy hetet ezuttal is itt töltenem, s lázár a pásztort (melly nálok 
be van tanulva,) Szombaton velök elöadnom. természetes hogy kivánatuknak engednem 
kelle, pedig már Pázmánnak is irtam hogy a jövö Vasárnap Szigeten föllépendek velök.

Egyébiránt tömérdek fáradságomat és törödéseimet némileg jutalmazva látom mert e 
parányi teremben két huszas bementi ár mellett két estve kétszáz pengö forintot vettem be, 
s a napi költséget leszámitva belőle 180 pforint tiszta hasznom maradt. az elragadtatás ha-
tártalan. Három, négy megyéböl özönlenek elöadásimra: Szatmár Ung, Bereg, és Ugocsa 
birtokos urai. az a megbecsülhetlen jó fekvése van e városnak, hogy a közel és távolabb 
fekvö minden helységek tele vannak földes urakkal, környékén,244 s a falvak igen közel 
feküsznek egymáshoz. most ismét egy ujabb terv van keletkezöben a szathmári uraságok 
közt. ott is mükedvelö egyletet akarnak szerkeszteni, s engem oda vitetni. Csakhogy mind 
ennek egymás után kellene történnie mert majd ki kopok az idöböl. Hát te hogy vagy kedves 
annyokom? miért nem válaszoltál elsö levelemre? Etelkám ügye miben van? Irjál az Isten 
áldjon meg, de rögtön és sokat. E pillanatban csupán eddigi körülményeinkröl akartalak 
röviden tudósitni, mihelyt magamat össze szedem, mert mindenem szerte van: azonnal kül-
dök neked nehány forintot; mert a Betlen szavába nem sokat bízom. Hát ákos még sem irt? 
Etel igen jól találja magát, igen kapós az uri házaknál, s mindenki szereti söt bálványozza. 
Engem is annyi felé hinak, visznek, hogy már bele untam a faluzásokba. Fáy andráséknak, 
és Feriéknek245 kiket üdvözlünk, mindezeket hiven referáld édes! most Isten veled! Betlennek 
is irok, mihelyt rá érek. Csókollak

E Gáborod.

240 t. ujlakon [átírás.]
241 kel[…] [átírás.]
242 h[.]tre [átírás.]
243 k[.]zönség [átírás.]
244 körn[.]ékén [átírás.]
245 és Feriéknek [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
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nB a jövö Hétfön vagy kedden az az 7 – vagy 8ik augustusban246 minden esetre indulok 
innen Szigetre, azért leveledet már ezentul oda utasithatod.

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Kórház Utcza 2ik Szám.      Pesten.

110. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
mátyfalva, 1854. augusztus 1.

3dik levél. 
Mátyfalva, Kedden247 August. 1. 854.

kedves zsuzsikám!

kéress engedelmet a házi asszonytól, és egy kis türelmet a házbérért, mig haza érkezem, 
mert nem merek illy messze földröl, honnan nem is tudom, jár-e pénzes posta Pestre vagy 
sem, egyszerre annyi pénzt levélbe tenni. Ha talán addig Betlen a 200 pengöt kifizetné, 
abból édes mindjárt a házbért fizessd ki, ebböl a (huszonöt pft)248 25249 pengöböl pedig rög-
tön a kamatokat a takarék pénztárba és zálogházba, ha már kitelt volna ez utóbbiaknak is az 
idejök. nem is szükség mondanom édes, hogy gazdálkodjál, mert ámbár jól kezdödött meg 
itteni munkám, de Isten tudja, hogy végzödik, és Pest innen igen messze van, s ha a 
keresetböl az uti költséget le vonjuk, melly 140 pengö forintra is rá megy mindössze, – édes 
kevés marad.

Ugyan miért nem irsz már édes?.. talán valami bajod van? Hát Etelkánk ügye miben van? 
az asztal nem igen biztat, hogy a tartáspénzt megkapjuk. kérdezd meg te is. Igen nyugtalan 
vagyok hogy a könyvem határideje közelget.. Szeretnék már otthon lenni, mert itt, ugy lá-
tom mit sem dolgozhatom benne. Irj édes egy kis harczi ujságot is mert itt semmit sem tu-
dok egyebet, mint hogy munkács és Sziget közt 145 ezer emberböl álló tábor lesz fölállitva.

Ez itt igen lelkes nép, szinte a tenyerén hordoz s ha ideje volna az embernek itt idözni, 
sok pénzt lehetne csinálni. a jövö vasárnap Székely Imre ád hangversenyt Ujlakon, mellyben 
én is részt veszek egypár szavalmánnyal; aztán az utána való kedden megyek Szigetre. 
a Beregmegyei főnök, valami tabódi, majd meggyüjtötte a bajomat. ránk iratott, hogy mi 
czélra játszanak velem a műkedvelök? hogy én mutassam ki engedélyemet, hogy játszhatom, 
és hogy a darabokat elöleges vizsgálat alá adjuk. Én Székely Pistával rögtön mentem 
nagySzöllösre, hogy magamat igazoljam, a fö szolgabiróhoz, lehóczkyhoz,250 a ki igen 
becsületes ember s mindent eligazitottunk. Etelke egészséges; fördünk251 a tiszában gyak-
ran, s ez mind kettönknek igen jót tesz. Isten veled édes! irj azonnal. Csókolunk, én Gábor 
és Etelkéd.

246 az az 7 – vagy 8ik augustusban [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
247 Kedden [Beszúrás.]
248 (huszonöt pft) [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrek-

túrajellel jelezve.]
249 20 [átírás.]
250 [..]hóczkyhoz [átírás.]
251 fördü[..] [átírás.]
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Fáy Ferinéék,252 és andrásék ö nagyságukat igen tisztelve üdvözöljük.253

jobb kezemnek még most sem vehetem hasznát a szinpadon. Ha Betlen megfizet: küldj 
belöle ákosnak édes vagy 10 pengöforintot.

_________

U. i.254 Édes megengedj hogy igy megvárakoztattalak, ez a levél már öt nap óta hever itt, 
mert innen hetenként csak egyszer megy Hétfőn255 pénzes posta az az delizsánsz. tegnap 
estve játsztam itt utolsót Garriket; egy hét elött adtam Hamletet és Egyenes utat, több 
elöadást lehetetlen volt rendezni a mükedvelökkel, kiktöl az Isten örizzen meg minden jám-
bor szinészt.. ó édes, majd elbeszélem mennyi kinokon mentem át… valóban nem érdemli 
ez a jövedelem, bár itt összesen256 200 pengönél többet kerestem 3 szereppel. És pedig uj 
kinok várnak ismét, mert Szathmárról egy küldöttség jött a tegnapi elöadásra, hogy oda 
engem két szerepre meghijjanak, – ismét mükedvelökkel. Persze hogy el fogadtam; tehát 
innen édes holnap, Hétfön, ha csak lehet indulok Szigetre, ott leszek két hétig. onnan 
augustus vége felé megyek Szatmárra, ott leszek egy hétig, onnan károlyba hinak egy játék-
ra; tehát Septemb. elsö hetében otthon leszünk.257

111. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. augusztus 5.

Pest augustus 5 1854
Édes Gáborom!

Első leveled 22 juliusba vólt írva megkaptam 28án második 31én kaptam 4 augtba meg és így 
mikor én a második leveled kaptam258 te is az én válaszom igen akkor kaptad meg amibe mit 
csak tuddam mind tudatám veled kivévén az egyet mit magam259 is csak néhány napja tudok 
hogy azon gaz embernek 30 napot adtak válaszra az Etel fojamodványára260 és követelésére 
nézve. Etel ne feledje kérni istent hogy ötet261 segítcse és ne engedjen felette a gonoszoknak 
győzelmet mert ez a gaz ember mindent elkövet hogy ne keljen neki fizetni és én pedig nem 
tudom hogy a törvény széknél igazság lesz é vagy sem tudhatod te is262 minö emberek akik-
kel ügyünk van polgár meg mondá világosan hogy 2 év elöt ne is számoljunk hogy az elválás 

252 Ferinéék [az „-ék” beszúrva.]
253 üdvözoljük [Emendálva.]
254 [..] [átírás.]
255 Hétfőn [a sor fölé írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
256 osszesen [Emendálva.]
257 -getre, ott leszek két hétig. onnan augustus vége felé megyek Szatmárra, ott leszek egy hétig, onnan ká-

rolyba hinak egy játékra; tehát Septemb. elsö hetében otthon leszünk. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal 
szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

258 <meg>kaptam
259 [..]gam [átírás.]
260 fojadodványára [átírás.]
261 hogy <.> ötet
262 [.]s [átírás.]
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meg legyen egy263 pár hete hogy Bécsböl264 egy váló pert mit itt mind két törvény szék elvá-
lasztott visza küldték mint hogy265 két éve nem vólt egészen a pernek és azon viszsza 
utasitással hogy kezdjék ujra és a Szent Széknél mert még ugy mond a feleknek nem266 is vólt 
elég idő hagyva a ki béküllésre így hát nekünk is türni és szenvedni kell mindenbe
Édes igen örülök hogy olj jól van sorsod de hiszen kell is és én hiszem hogy isten megsegit 
bennünket csak légy türelmes azok a267 mükedvellök iránt mert csak az ö közre munkállásokkal 
lehet neked hasznod édes itt a szinháznál szörnyü roszszul megy ma már 5dik és fizetést nem 
kapot más268 csak a kardalnokok szegény bátyám nem tud hová lenni a neje 6 hétig fog len-
ni fördön és hogy pénzt küldhessen neki ismét 50269 pengöt vett fel kamatra de nem a más 
bajával270 foglalkozzam mondanád hogyha halhatnám de édes az ember némi vigaszt271 lát 
magára nézve272 ha más bajait is tudja nekem ugyan273 sok bajom274 van elöször275 szörnyü 
egyedöl vagyok másodszor nincs276 pénzem harmadszor a házbér édes ez a legnagyob bajom 
miután nem is maradunk a házba arra kérlek édes hogy minél hamaréb küld és késöben 
pedig a huszonött pengöt azon leánynak mert csak egy hólnapra vólt kérve vagy ha lehet a 
házbérrel277 egygyüt küld278 fel édes tudod hogy 5én279 sokszor hallom280 ezt emlegetni azért 
figyelmeztettlek reá Édes281 ha Szatmárra el mehecz csak meny el most használd fel az idöt 
mikor közelibe vagy282 édes ugy kébzellek most mint mikor kubinyiéknál vóltunk ha Szat-
márra elmégy édes Cseresnyés tanárt fölkeresd ez is rokonunk és a leánya Etelt mint kis 
leányt itt pesten látta is Édes anyámnál a rokonok közzül látott é valamék283 mikor felléptél 
de csak szeretnék is köztök lenni hogy hallanám mit beszélnek mert csak hiszem284 hogy 
most büszkék lesznek a rokonukra. Édes tudom hogy a könyvedbe nem sokat dolgoztál de 
nem azért mondom hogy hát mért nem hanem mert tudtam is hogy ugy el lész foglalva hogy 
legkiseb idöd sem marad reá de csak mulasd ki magad édes majd itthon hejre fogod pótolni 
itthon vége lesz a mulatcságnak Édes Etel nem vitt felsö ruhát pedig ti most sokat jártok 
szekéren285 meg ne hüljön se a leánya sem az apja ákos még most sem írt nem tudom elgon-

263 meg legyen <…> egy
264 [.]écsböl [átírás.]
265 küldték <mert> mint hogy [a „mint hogy” az áthúzott szó fölé írva.]
266 nei [átírás.]
267 [.] [átírás.]
268 [.]ás [átírás.]
269 5[.] [átírás.]
270 bajaval [Emendálva.]
271 f igaszt [Emendálva.]
272 nézv[.] [átírás.]
273 ugan [Emendálva.]
274 baj[.]m [átírás.]
275 e[.]öször [átírás.]
276 nics [Emendálva.]
277 há[.]bérrel [átírás.]
278 küd [Emendálva.]
279 3én [átírás.]
280 [..]llom [átírás.]
281 Edes [Emendálva.]
282 vagy [Beszúrás.]
283 látott é <…> valamék
284 hi[..]em [átírás.]
285 szekeren [Emendálva.]
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dolni hogy ö most oly286 hanyag a haza írásra te pedig287 édes írjál mingyárt Szigetröl is most 
isten velled Édes csókollak mind kettötöket

zsuzsikád

Édes a napokba megprobáltam az asztalt iratni többek közt azt kérdém írt é már Etel sok-
szor azt írta hogy már 8 magyarnak írt többet is kérdék majd ha haza jösz el olvasod eltettem 
csókollak

112. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
máramarossziget, 1854. augusztus 9.

Sziget aug 9 én
854. Szeretett kedves jó anyám!

Éppen ma vettük második levelét kedves anyámnak mi még ugyan tegnap ide288 érkezett; 
velünk289 együtt de Pázmán feledékenységből csak ma reggel adta át. kedves290 anyám a mit 
ügyemről291 említ e’292 levelében t. i. hogy két év előtt szó sincs a293 tökélletes294 elválasztás-
ról295 még abba csak meg nyugodnám ha erről biztositva volnék296 ’s tovább is nem huzodnék 
de tartok tőle; főleg miolta itt vagyunk ’s rá297 gondolok oly nyugtalanság fog el hogy egész 
napokon át tűnődöm és nincs298 meg az a vidámsága lelkemnek milyennek lennie kelle-
nék:299 különösön300 míg Imréék körűl voltam ’s láttam301 azt a kimondhatlan boldogságot és 
örömöt miben az a pár él, kétszeresen elbusit,302 ’s érezteté velem boldogtalanságomat. De 
ezt nem azért mondom ne303 hogy ugy vegye anyám mint ha meg bántam volna azt a mit 
tettem ’s folytatok304 sőt ellenkezőleg százszorosan él bennem a gyülölet az iránt a ki úgy305 
boldogtalanná tőn ’s lelkemet ennyire elkínozta csak az vigasztal hogy eljön még egykoron 
a számadásnak nagy napja ’s meg lakolnak306 a bünösök büneikért ’s számadásra307 vonatnak 

286 ol[.] [átírás.]
287 te <…> pedig 
288 ide [Beszúrás.]
289 érkezett; <ide> velünk
290 át. <azt> kedves 
291 ügyëmről [az „e” ékezete áthúzva.]
292 e’ [Beszúrás.]
293 [.] [átírás.]
294 <.>tökélletes
295 elválásztásról [az ékezet áthúzva.]
296 erről biztositva volnék [Beszúrás.]
297 [.]á [átírás.]
298 nyncs [átírás.]
299 kérlenék [átírás; emendálva.]
300 kulönösön [Emendálva.]
301 [.]áttam [átírás.]
302 el[..]sit [átírás.]
303 mondom <mintha> ne
304 ’s folytatok [Beszúrás.]
305 ú[..] [átírás.]
306 lalkolnak [Emendálva.]
307 számadásr[.] [átírás.]
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miért kérem is naponta az Ég Urát308 az én menyei atyámat a ki nem hagyja el az ő hozzá 
fohászkodó gyermekeit itt e’ földön. Csak ilyen kétségek közt ne kellene lengnem tengnem 
mert joformán életnek sem309 is310 nevezhetem ezt az én helyzetemet, csak ez alol mentene311 
már fel az én jó Istenem és atyám, hogy ne válnék már egy öröklétté a312 kínos helyzet réám 
nézve. kedves anyám irja meg ha kihallgatták a313 hátra314 lévő tanukat, ’s hogy mit mon-
danak a törvényszéknél, bizonyos é315 elválasztatásom elegendőnek tekintik e a felhozott 
okokat. És a Pénzre nézve is mi kilátásom lehet. rövid316 idő alatt czélt érek é a folyamod-
vány következtében, vagy csak majd a váló per végeztével317 lehet318 némi reményem irja meg 
legközelebb ked. anyám körülményesen. De hogy a pénzről van szó most jut eszembe319 
apám kéri ked. anyámat hogy ha Bethlen miklos meg adná a320 pénzt így intézkedjék ked. 
anyám először is: a házbért fizesse meg ked. anyám, másod: Erzsinek adjon ked. anyám 
30 pfrt a 25321 helyett; ha nem sokalja ked anyám, ha pedig igen, akkor tegyen belátása 
szerint a hogy jobbnak látja ked. anyám. ezen kívül Singert elégítse ki, a multiakért kedves 
anyám nem ez ujabbiakért322 érti é kedves anyám; ’s annak menyiségét,323 meg láthatja 
anyám; az apám asztalán324 lévő, Singer féle árjegyzéken. Ezek után küldjön ákosnak 
vagy 10 pengő forintot. De ha mind ezek iránt reményeink meg hiusulhatnának Bethlen-
ben; azt rögtön írja meg kedves anyám, ’s akkor325 mindezikről ked. apám fog egyszerre in-
tézkedni326 ’s innen Pénzt küldeni. mire e’ levelem venné ked. anyám azt hiszem már ked.327 
apám 3dik levelét328 is venni fogja mit még Ujlakrol küldött329 a330 diligenceon331 25 pfrttal. 
apám332 éppen ma lép fel először „Hamlet”ben holnap333 „kean”ben és így tovább hatszor ’s 
mind ezt két hét alatt akarja334 bevégezni hogy aztán 22dikén e’ honapra innen Szathmárra335 

308 urát [átírás.]
309 sim [Emendálva.]
310 is [Beszúrás.]
311 ment[.]ne [átírás.]
312 [.] [átírás.]
313 a [Beszúrás.]
314 [.]átra [átírás.]
315 [.] [átírás.]
316 [.]övid [átírás.]
317 [.]ége[.]tével [átírás.]
318 [.]ehet [átírás.]
319 es[.]embe [átírás.]
320 a [átírás.]
321 [.]5 [átírás.]
322 ujabbi<t>akért [az „-akért” beszúrva.]
323 menyisegét [Emendálva.]
324 as[.]talán [átírás.]
325 ak[.]or [átírás.]
326 intéz[.]edni [átírás.]
327 már <a> ked. 
328 levé[.]ét [az ékezet áthúzva; átírás.]
329 Ujlakrol <te> küldött
330 küldött <apám> a
331 [.]iligenceon [átírás.]
332 pfrttal. <… …> apám
333 holngp [átírás.]
334 alatt <igy e .> akarja
335 szathmárra [átírás.]
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mehessünk az ottani műkedvelőkkel játszandó bár a sok alkalmatlanságok után336 mikkel ez 
jár337 apám tökélletesen meg elégelte a velők játszást. De mind az itteniek valami Váradi 
Gábor nevezetű földbirtokos nevében mind még ott Ujlakon az ottaniak a sok bíztatások ’s 
jót állások338 után réá bírták apámat hogy ott vagy 2tőt ’s már az itteniek is fel kérték hogy 
u. 1et339 játszék340 velők341 t. i.342 „kalmár343 tengerész”t ott344 Szathmáron pedig még nem 
tudom hogy mik lesznek345 az előadando Darabok hanem azt346 hiszem minden esetre a 
legkönnyebben347 mehetők – ámbár348 azzal bíztatják apámat az itteniek349 értem allatta350 
birtokosokat hogy a351 Szathmári mükedvelő társulat352 egészen más mint az Ujlaki volt 
sokkal jobban rendezett és jobbak és személyzettel353 is lehetőleg elvannak látva. Innen ha 
csak lehet 22dikén szeretnénk elindulni Szathmárfelé Ujlakon át hol már ha előre354 tudosítjuk 
jövetelünkről355 Székély Pistáékat egész mátyfalva ’s Ujhely356 ki jön Ujlakra előnkbe357 kü-
lönben is csak negyedorányira358 van egymástol ’s359 az oly barátságos nép hogy igazán fogal-
mam sem volt arrol a szíves öszinte vendég szerettetről a mivel itt irántunk viseltettek ugy 
hogy a360 meg szolítás is már az első találkozás361 alkalmával a362 legbizalmasbb te szolitás 
volt. ’S most hogy körökből el távoztunk ugy érzem magam mintha családunkbelieket363 
hagytam volna ujra el. mind a364 Székelyék365 családja mátyfalván. mind az oda fertály 
orányira eső Ujhelyben lakó366 Ujhelyiek kikről majd csak otthon bővebben oly családias 
szívességgel viseltettek irántunk s mind a mellett kimondhatlan tisztelettel hogy elfelednem 

336 [.]tán [átírás.]
337 já[.] [átírás.]
338 allások [átírás.]
339 2tőt <… … …> ’s már az itteniek is fel kérték hogy u. 1et [a „’s már az itteniek is fel kérték hogy u. 1et” az 

áthúzott rész fölé írva.]
340 játszé[.] [átírás.]
341 játszék <…> velők [a „velők” az áthúzott szó fölé írva.]
342 velők <itt> t. i. [a „t. i.” az áthúzott szó fölé írva.]
343 t. i. <…> „kalmár
344 tengerész”t <be kérték fel apámat hogy velők játszék> ott
345 lesznek [a „-nek” beszúrva.]
346 [.]zt [átírás.]
347 legkönnyebbek [átírás.]
348 ambár [Emendálva.]
349 itteniek [Emendálva.]
350 allatta [Beszúrás.]
351 hogy <az> a
352 társ[.]lat [átírás.]
353 és <…> személyzettel
354 ha <.> előre [az „előre” az áthúzott betű fölé írva.]
355 tudosítjuk <ők> jövetelünkről
356 ’s Ujhely [Beszúrás.]
357 el[.]nkbe [átírás.]
358 <fél>negyedorányira [a „negyed” az áthúzott „fél” fölé írva.]
359 van <mátyfalvától> egymástol ’s [az „egymástol ’s” az áthúzott szó fölé írva.]
360 […] [átírás.]
361 talákozás [Emendálva.]
362 alkalmával <már> [.] [átírás.]
363 családunk<at> <…. kellett volna> belieket [a „-belieket” az áthúzott „volna” fölé írva.]
364 a [Beszúrás.]
365 Szekelyék [Emendálva.]
366 Ujhelyben lakó [Beszúrás.]
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nem lehet ’s nem is fogom soha; de most kedves anyám megyek a Szinházba az az csak tán 
a harmadik szobába; ’s nem folytathatom apámnak is segélyemre van szüksége majd holnap 
végzem be367 levelem addig368 is több jut eszembe. kedves anyám a tegnapi közönség igen 
szép számmal volt a szinházban ’s azt hiszem ma még többen lesznek369 miután az idő is 
kedvezőbb mint tegnap volt370 itt bár itt mind untalan esik csak néha pihen meg egy egy 
kicsit,371 mihez itt már szokva vannak. tegnap estve ismerkedtem meg az itteni hotvolékel 
ugymint valami báro Stoykánéval ’s családjával372 ’s a már fentebb is említett Váradi Gábor 
nejével373 kiktől ma meg is hívattunk holnap ebédre a báronéhoz ki ide pár orányira lakik 
épen a soaknánál de most többet nem írhatok mert sok a dolgom apámmal374 kezeit 
csokolom ezerszer ’s egész családunkat375 

maradok376 szerető léánya
Etelke

113. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest 1854. augusztus 13.

Pest augustus377 13 – 1854
Édes Gáborom!

a levelet mibe pénzt378 küldél meg kaptam tegnap az az 25 pengöt elöször is budára mentem 
5 forintot379 fizettem 10 pengöt pedig mán miólta elmentél elköltöttem380 ezt mingyárt meg 
kellet fizetnem 5 forinton egy topánkát vettem 2 huszason egy pár kesztyüt381 zálogházba382 
a jövö hólnapba kel csak383 fizetni mosás 2 f 30 x így megy a pénz384 töllem pedig a fösvény-
ségig385 gazdálkodom hát386 az a sok krajczáros kiadás a mi naponta van mit nem is tudok 
mind387 hogy mire megy csakhogy el ment és nincs látatja. marad még nállam 6 f 20 x pengö 
a 25 pengöböl kérlek Gábor ha a ház bért nem küldöd is már addig még haza nem jösz de a 

367 holnap <be> végzem be
368 levelem <…> addig
369 lesz[.]ek [átírás.]
370 tegnap <most> volt [a „volt” az áthúzott szó fölé írva.]
371 kicsit. [az írásjel emendálva.]
372 családjábal [átírás.]
373 nejébel [átírás.]
374 apámmal [átírás.]
375 család[.]nkat [átírás.]
376 m[.]radok [átírás.]
377 augstus [Emendálva.]
378 pén[.]t [átírás.]
379 for[.]ntot [átírás.]
380 elköltötte[.] [átírás.]
381 kesztügyt [Emendálva.]
382 zálogh[.]zba [átírás.]
383 lsak [átírás.]
384 pé[..] [átírás.]
385 fösvénysegig [Emendálva.]
386 […] [átírás.]
387 míd [Emendálva.]
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leánynak a 25 pengöt küld meg és 4 pengöt a kamatott mert a leányt bátyám elküldte a 
háztól mert a neje megmonta hogy mikor hazajön ott ne legyen mert meg nem szenvedi 
tovább azért irom mert tudhatod hogy miljenek az emberek ne hogy az388 legyen mondva389 
hogy miatunk kel390 még391 továb is ott tartani a háznál ezt én ki akarom kerülni és már meg 
untam hogy mindég kérdik küldöt é már Gábor a leánynak pénzt a postán392 mindenünnen 
lehet pézt küldeni kérdezd meg Pázmánt hogy szokot küldeni Gózonnak a levélhordó 
mondá hogy ez minden felörül kap postán vagy küld és soha el nem vész393 nekem már ez 
4dik levelem hozzád és majd mindenikbe vólt Etel dolgából vallami most is anyit írhatok 
tegnap délelöt vóltam Hubainál394 a vidéki tanuknak395 még most sem küldé el396 a kihalgatást 
de nagyon meg ígérte hogy nyugot legyek mert rövid idön elfogja küldeni az itteni tanuk 
kihalgatását pedig397 az a gaz ember sürgette és idött is tüsztek ki reá de én Etel nevébe 
mondám hogy mig haza nem jön addig maradjon el mert személyesen jelen398 akar lenni 
Etel igérte399 is nagyon hogy nem400 fogják ki halgatni Etel401 nélkül de402 azért én még 
utánna fogok jobban is járni Simont403 soha sem találom hon a segédjeivel pedig nem ér a 
semmit akár hányszor404 beszéllek405 a mi észrevéttelem van reá sok vólna leírni csak elég 
lesz ennyi is az asztaltól kérdém406 hogy Simon hogy veszi az Etel ügyét azt felelte nem mind 
arany a mi fénylik de bizony magam is azt tartom reá nézve titeket nem biztat az asztal hogy 
a tartás pénzt megkapja engem407 pedig polgár nem csak az asztal408 de a másikkal sem na-
gyon bisztat és Simonra nagyon haragszik nem mondá miért de bizonyosan nem ugy tett 
megint ahogy kellett vólna és mint Simonnak szokása jol mondják amik tyúk kárál keveset 
tojik ez is sokat tud beszélni409 azt mondja meg kel várni mit válaszolon a gaz ember és akkor 
gerendayt kel elö venni hogy mikor az ajándék levelet irta mit beszélt neki az az ember és 
hogy adta neki tudtára a levél tartalma hogy hogy legyen ha ö gerenday becsülletesen fog410 

388 [.]z [átírás.]
389 mondv[.] [átírás.]
390 [..]l [átírás.]
391 [.]ég [átírás.]
392 postá[.] [átírás.]
393 vé[..] [átírás.]
394 voltam <…> [.]ubainál [átírás.]
395 tanuk<at>nak [a „-nak” az áthúzott rész fölé írva.]
396 [.]l [átírás.]
397 pedid [átírás.]
398 je[.]en [átírás.]
399 igerte [Emendálva.]
400 [..]m [átírás.]
401 Ete [Emendálva.]
402 d [Emendálva.]
403 Simon [Emendálva.]
404 hanyszor [Emendálva.]
405 bészéllek [Emendálva.]
406 kérdéd [átírás.]
407 e[.]gem [átírás.]
408 asz[.]al [átírás.]
409 nem mondá miért de bizonyosan nem ugy tett megint ahogy kellett vólna és mint Simonnak szokása jol 

mondják amik tyúk kárál keveset tojik ez is sokat tud beszélni [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélé-
re írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

410 fogy [átírás.]
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felelni411 ugy más fordulatott fog412 a tárgy igérni de ezt413 senkinek ne mondjátok414 mert ez 
tanács képen van adva majd többet beszéllünk ha hazajösz most Betlenröl tegnap elöt délbe 
ide küldi a legényét hogy a méltóságos Gróf nem teljesitheti ígéretét mert még maga sem 
kapot egy garast sem a jószágáról de miheljest kapni fog415 azonnal maga fogja el hozni416 és 
köszönettel ki fog fizetni417 már hogy mikor lesz azt csak isten tudja édes tehát türelem ismét 
istenem az egész életünk csak türelem Édes azért hogy a könyved határ ideje közelget csak 
a mig lehet és mennyit lehet csak jádczogy mert hiszen ha már azt a roppant utat tedted418 
igazán legyen benne hasznod de ezt nem is szükség mondanom. Én még mindédig nem 
vóltam Péczelen ha akartam vólna sem tehettem mert a házat mindég nézik még senki ki 
nem vette talán nem is veszik mindenki drágálja másodczor419 Péczelröl420 el jött a fözöné 
tehát421 cseléd nem lévén én ezt tudva hogy mentem422 vólna ki kazincziné423 idebe vólt 
tegnap ment ki és ö vitt is cselédet az után majd meg látom hogy ki mennyek424 é vagy sem 
bajos a házat magára hagyni miután a házba is sok újjak425 jöttek lakni azt irod írjak ujságot 
azt tudod nem sokat szoktam tudni ezt talán már tudod hogy Battyányi kázmér meghólt 
Párisba De Cau mari426 itt van és nem sokára427 fel fog lépni párt428 fogója429 az a gaz ember 
azoknak édes tervök van egygyüt de430 ha isten igazságos nem hágy el minket én hiszem431 
és432 hiszek benne Édes hát a hazajöveteled hogy lesz naményba el fogsz é menni mint elsö 
leveledbe írtad kérlek433 ha csak lehet meny el hozzájok had ismerjenek meg téged is Etelt 
legaláb a családból én ugy se fogom öket látni soha tudom és Etelnek sem fog az ártani hogy 
oljan közép rendö életett is lát bóldogokat és hogy azok is bóldogok nem csak a gazdagok és 
hogy ö azokhoz legyen közeléb mint434 a másikokhoz és tanulja el töllök a háziasságot most 
pedig isten álgyon meg mind kettötöket

Csókollak zsuzsikátok435

411 feleli [Emendálva.]
412 fogy [átírás.]
413 dezt [Emendálva.]
414 mo[..]djátok [átírás.]
415 fogy [Emendálva.]
416 hoz[..] [átírás.]
417 fizétni [Emendálva.]
418 tedded [átírás.]
419 másodc[.]or [átírás.]
420 féczelröl [átírás.]
421 té[.]át [átírás.]
422 men[.]em [átírás.]
423 kazincz[.]né [átírás.]
424 me[.]nyek [átírás.]
425 ú[..]ak [átírás.]
426 [.]ari [átírás.]
427 sok[.]ra [átírás.]
428 […]t [átírás.]
429 fogó[..] [átírás.]
430 d[.] [átírás.]
431 hiszom [átírás.]
432 és [Beszúrás.]
433 [.]érlek [átírás.]
434 mi[.]t [átírás.]
435 zsuzsikáto[.] [átírás.]
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[címzés:]
Egressy Gábor urnak 
Máramaros
                  Szigeten

114. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
ÉS EGrESSy EtElkának

Pest, 1854. augusztus 17.

Pest augustus 17én

1854
Édes Gáborom!

Éppen436 e pillanatba437 kaptam Betlentöl 50 pengö forintott és Érzsinek ki is fizettem 30 
forintott pengöt belölle ákosnak nem küldök addig mig a te hozzád irt levelére nem vála-
szolsz438 akkor megirod439 mit külgyek neki azt irja betlen hogy a többit is miheljest körül-
ményei engedik440 azonnal meg fogja441 küldeni most ugyan éppen a legnagyob442 zavar-
ból443 huzot ki ezen pénz mert három nap ólta anyit444 mérgelöttem445 hogy talán sárgaságba 
esem miatta a mit ez a haszontalan leány nekem okozot azon pénz446 miat de majd el mon-
dom ha itthon lesztek csak enyit nincs nekünk senkink e földön447 magunk közt kel nekünk 
mindent fel találni. Etel levelét vettem és nem szeretem hogy hát mint írja napokat ügyén 
aggódik azzal ö nem fog czélt érni mert idönap elöt el hervasztja magát és azzal csak azon 
gaz embernek hagy maga448 gyözelmet tenni449 mi az elválását illeti az bizonyos450 hogy meg 
fog történni és miheljest haza jön szembesiteni451 fogják de a tanu kihalgatáson azért kel 
hogy ott legyen452 mert a másiknak is lesznek tanui453 azt az idöt pedig édes leányom mit 
most apáddal töltesz454 magad hasznára fordísd mulas itthon ugyis eleget vagyunk magunk-

436 Ép[.]en [átírás.]
437 pil[.]anatba [átírás.]
438 vála<…>szolsz
439 megirdd [átírás.]
440 endedik [átírás.]
441 meg foja [Emendálva.]
442 legnggyob [átírás.]
443 [.]avarból [átírás.]
444 anyát [átírás.]
445 mérgelötte[.] [átírás.]
446 pén[.] [átírás.]
447 [.]öldön [átírás.]
448 mag[.] [átírás.]
449 [.]enni [átírás.]
450 bi[.]onyos [átírás.]
451 [.]zembesiteni [átírás.]
452 lenyen [Emendálva.]
453 tanii [átírás.]
454 tölte[..] [átírás.]
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ra455 ha hazajösz már kazinczyné várva vár és mindjárt ki kel hogy menyünk456 mert talán a 
Högyésziné lakadalma is akkora fog lenni mit nagyon szeretnének hogy ott jelen lennél egy 
hétig vóltak Emmivel ide be és többször meglátogattak igaz otlikhoz megy férhez457 a hölgy 
futárba igen szépen vólt meg emlitve hogy tisza ujlakon miljen nagy tisztelettel vóltak apád 
játéka iránt Édes leányom mi Imréék boldogságát illeti te ha oljat lácz csak arra gondolj458 
hogy neked is olj bóldogságod lesz egy hozzád hasonló459 férjjel mit meg is ad isten neked 
érdemed szerént és460 a jövö461 jónak örülj a mult szomoruságot égészszen el kel hogy felejsd 
most pedig neves egygyet Janka462 levelet irt bátyámnak hogy küldjön neki kótákat melt463a 
Glófné464 énekelni taníttatja465 tehát mint kész466 Énekesné467 fog egyszere minket meg lepni 
francziskát468 mára várja bátyám469 kébzelem mikor a szellemét kérdi470 hogy feleljen471 neki 
hogy lesz é belöle énekesné hogy miket mondhat neki Én azt kérdém az én szellememtöl 
lesz é Gábornak oljan szerencséje Szigeten mint ujlakon vólt azt felelte kellene lenni és az 
utólsó szót oljan érthetetlennül irta hogy kérdém472 ismét hogy hát mi kellene neki felelé egy 
magyar királyné többet nem kérdék tölle mert aki473 ezt írta474 nem vólt az én szellemem 
hanem rosznak tartám s félbe hagytam kérdéseimet. mint most írásomat is és édes Etelkém 
ne légy bus ne had hogy engem még az is aggaszon hogy te ott rosz kedvö szomoru vagy 
tudod azt mondja475 a nóta jó az isten jót ad nékem héj szolgabiró vesz el engem most isten 
óltalmába ajánlak titeket és öriszen minden rosztól

Csókollak szeretö anyád és 
és Szeretö476 anyokod477

zsuzsikád478

455 m[.]gunkra [átírás.]
456 menyük [Emendálva.]
457 férhe[.] [átírás.]
458 gondol[.] [átírás.]
459 ha[.]onló [átírás.]
460 [.]s [átírás.]
461 [.]övö [átírás.]
462 jdnka [átírás.]
463 mert [átírás; Szentpétery zsuzsanna sógornője, Glatz Franciska testvérének, Glatz jankának a raccsolását 

igyekszik érzékeltetni.]
464 [Szentpétery zsuzsanna sógornője, Glatz Franciska testvérének, Glatz jankának a raccsolását igyekszik 

érzékeltetni.]
465 taníttatj[.] [átírás.]
466 ké[..] [átírás.]
467 Enekesné [Emendálva.]
468 farcziskát [Emendálva.]
469 bátyá[.] [átírás.]
470 ke[.]di [átírás; emendálva.]
471 feleljen [az „-el” beszúrva.] 
472 kédém [Emendálva.]
473 a[.]i [átírás.]
474 írt[.] [átírás.]
475 modja [Emendálva.]
476 Szere[.]ö [átírás.]
477 [.]nyokod [átírás.]
478 zsuzsiká[.] [átírás.]
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ma nagy szerü479 ki világítás lesz a szinházba az énekesek megjöttek és ma lépnek fel elöször 
a kunokba mind480 irjátok meg hová írjak ez után levelet481

115. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
máramarossziget, 1854. augusztus 18.

M Szigeth. Aug. 18. 1854.
Édes zsuzsikám!

a postamester jobban tudja mint Gózon, hogy innen csak egyszer lehet pénzt küldeni egy 
héten Pestre, mert a dilizsánsz csak egyszer megy; más levélbe nem pakolhatok pénzt mert 
nem áll jót érte a postahivatal. mivel békét nem hagysz: itt küldök 80482 nyolczvan483 pengö 
forintot, ámbár484 ez csak nehány nappal érkezik meg hamarább mint mi. Ebböl 40 pforint 
a házbér, 25 pforint az Erzsié; – három vagy négy pforint a kamatja, s a fenmaradó 11, vagy 
12 pengöforint pedig szükségeidre való. Igazad van abban, hogy ha már illy messzire jöttem 
be kellenék járnom ezt a vidéket, hogy ne mennék üres kézzel haza, de hisz tudod, hogy az 
utlevelem September 16-dikán kitelik. azért édes rögtön menj el a rendörhivatalba kirchner 
tanácsnok urhoz, ez igen humanus ember, és terjeszd elébe a dolgot, magyarul ő jól ért, és485 
beszél is; kérdezd meg tőle nevemben, hogy nem lehetne-e más utlevelet kapnom, még két 
vagy három486 hónapra, a nélkül hogy illy487 messze utról vissza kellene488 mennem?.. s kérj 
töle tanácsot vagy utasitást, micsoda lépéseket kellene tennem e végett, mert sem én nem 
tudom az eljárást sem te. mondjad, hogy nagykárolyba, Debreczenbe, nagyVáradra és 
aradra szándékoznám még ezuttal489 elmenni; de be kellene irni az utlevélbe, hogy utam490 
czélja: vendégszerepeket adni, mert a mostaniból kimaradt és e miatt nehézségeim is voltak. 
meglehet, hogy a Szathmári megyei főnökség hivatalos utján is kaphatok uj utlevelet; majd 
megpróbálom. Ha nem biztatnak ott, sem Pesten kirchner nem ád kedvező választ: akkor 
September elsö hetében honn leszünk, s ez esetben nem sok pénzt viszünk, mert itteni egész 
keresetem 140 pengöforintnál491 nem lesz több, s ebböl 80 pengöforint a költségem tehát a 
tiszta haszon 60 pft. Szobám és evésünk492 e korcsmában 13 nap alatt 55 pengö forint,493 a 

479 nagy szer[.] [átírás.]
480 mi[.]d [átírás.]
481 ma nagy szerü ki világítás lesz a szinházba az énekesek megjöttek és ma lépnek fel elöször a kunokba mind 

irjátok meg hová írjak ez után levelet [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
482 70 [átírás.]
483 80 <hetven> nyolczvan [a „nyolczvan” az áthúzott szó fölé írva.]
484 ambár [Emendálva.]
485 es [Emendálva.]
486 vagy három [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektú-

rajellel jelezve.]
487 ill [Emendálva.]
488 kelleke [átírás.]
489 ezúttal [az ékezet áthúzva.]
490 hogy <vendégszerepeket adni> utam
491 pengöforintná[.] [átírás.]
492 és <napi> evésünk
493 55 <60> pengö forint
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mosás 5494 pengö, az uti költség Ujlakrol495 ide és vissza 28 pengö; tehát ha még az apróságot 
is össze számitom többre megy itteni költségem 90 pengönél, pedig izzadok mint az igás ló, 
ezért a nehány forintért; nyolczszor játszani 12 nap alatt többnyire a legnagyobb szerepeket, 
s kétszer próbálni mindenböl: csodálom hogy még birom. Holnap utolsó fölléptem lear 
lesz, holnapután megyünk e szép de hideg és szegény országból, hol azonban mindamellett 
sok széplelkü jóbarátot találtam, miröl majd otthon. 

Hanem496 most jut eszembe: mit csinálok én Etellel ha még vagy hat hétig vidéken aka-
rok maradni? magában csak nem küldhetem illy nagy utra valaki nélkül? S hol kapok illyen 
valakit? azért édes tégy az utlevélre nézve azt, a mit te Etel körülményeihez képest jobbnak 
látsz; ha maradhat még hat hétig velem, jó, ugy folyamodjál; ha pedig497 nem maradhat, s ha 
fontosabb az ő ott létele mint az én hat héti vagy498 két hónapi keresetem, ugy hagyd el. 

mi az asztallal nem iratunk soha, hiszen megtiltottad. Etel jegypénzére nézve teljesen 
nyugodt lehetsz, akárki mit beszél. Gerendai megigérte, hogy ha lászló öt gyanusitani 
fogja, nyilatkozni fog, a törvényszék előtt; azért Simonnak kell kivánni, vagy Etelnek a 
törvényszéktöl, hogy Gerendayt hallgassa ki, minthogy ő499 szóval500 kiván ez ügyben nyi-
latkozni. 

akármerre veszem Szathmárról utamat, ne félj, naményba mindenesetre elmegyek, 
mert szavamat adtam Gerzseninek. Hogy látott-e már eddig játszani valamellyik rokon: 
nem tudom, mert nálam egy sem volt. 

Itt iszonyu a drágaság. Egy köböl zab 10 pengö forint, egy adag rostélyos 20 pengö 
krajczár. Iszonyu a katonaság száma501 s még 170 ezer jön erre a vidékre.

116. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. augusztus 23.

Pest augustus 23án 

1854
Édes Gáborom!

16áról írt leveledet tegnap estve kaptam azért sietek neked válaszolni mert502 már nem hi-
szem hogy több levelet irjak neked mert minden levél oda menetelének 6 nap kel igy tehát 
ez utólsó mert már hazajöttök de a hazajöveteletek nem tudom hogy lesz mert a tiszai503 göz 
hajozás megvan darab idöre szüntetve a viz kicsinsége miat és igy nincs504 más mod mint 

494 7 [átírás.]
495 [.]jlakrol [átírás.]
496 otthon <… … …> Hanem [a kihúzott rész tizenegy sor.]
497 pedig [Beszúrás.]
498 héti <keresetem> vagy
499 ő [Beszúrás.]
500 szóvál [az ékezet áthúzva.]
501 száma [Beszúrás.]
502 me[.]t [átírás.]
503 dunai [átírás.]
504 nics [Emendálva.]
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debreczeny felé jönnötök505 haza de506 hiszen majd meglátod magad de ha történetesen 
Debreczennek jöttök az Etel dolgába tehetnétek valamit mert Benkö kálmán ott van és 
talán akkorra már ott lesz a rendelet hogy kihalgassák mert a vidéki tanuk kihalgatását507 
nagyon soká szokták meg küldeni és hogy nagyon jó volna ha ez egy uttal megtörténhetnék 
Etelnek nagy vigasztalást írok mert az ö perének nem kel fel menni Bécsbe csak azoknak kik 
azért lettek reformátossá hogy elválhassanak az uj rendelet szerént az508 ilj házasokat509 nem 
szabad elválasztani510 egészszen csak511 ágytól asztaltól és ez szerint aligha a Feleki pere is 
nem igy fog járni mert neje katólikus vólt és katolikus pap eskette512 meg és azért azt513 
mondá Pólgár hogy ha a pénzed meg kaphatása is olj bizonyos vólna mint az el választás 
semi bajod sem vólna azt is mondá hogy nagy514 István515 már nem fog a te peredbe be fójni 
mit ugy láttam ki beszédéből hogy ö szereti hogy nem lesz ott ennek516 okát ö biszonyosan 
tudja is csak hogy nem mondá azt írod hogy ne resteljek neked írni egy kis ujságot Édes nem 
tudok én most semmit anyám517 se518 tud519 mondani az öreg Szilágyit miólta elmentél sem 
láttam hozzám nem jön a világon senki sem bátyámat520 vagy háromszor láttam és az sem 
beszélt semmi521 ujságot csak hogy itt az a hir felöled hogy tisza újlakon 4 elö adásból 400 
pengöt kaptál nahát most már azt hiszik hogy zsákkal fogod hozni a pénzt haza eszt Vas 
gerebennek írták tisza Újlakról de bizony Édes írok neked újságot de522 nem vígat szegény 
miskólczi juliát mire meg jösz már el is fogják temetni legfeljeb még 2 napot él, elöbbi leve-
lembe írtam már hogy betlen523 50 pengöt adott és Erzsit ki fizettem ki még a pénzt megnem 
kapta mondá hogy haza megy és anyám már kocsit is fogadott524 neki hogy menyen525 de az 
utólso perczbe mondá hogy ö nem megyen én is szerettem vólna el menni mert károljba való 
kocsik voltak és ólcsóért el is vittek vólna de526 a haza jöveteltöl viszsza ijjedtem mert 
kettötöknek is igen sokba fog kerülni tehát itthon maradtam mit meg gondolva jobnak527 is 

505 jönn[.]tök [átírás.]
506 di [Emendálva.]
507 kihalgatásat [Emendálva.]
508 [..] [átírás.]
509 házasok<…>nak [Emendálva.]
510 elvalasztani [Emendálva.]
511 csok [Emendálva.]
512 esket[.]e [átírás.]
513 [.]zt [átírás.]
514 nagy [átírás.]
515 Istvan [Emendálva.]
516 [..]nek [átírás.]
517 any[.]m [átírás.]
518 se [Beszúrás.]
519 se <…> tud
520 batyámat [Emendálva.]
521 sem[.]i [átírás.]
522 [..] [átírás.]
523 bet[.]en [átírás.]
524 fogadod [Emendálva.]
525 mejyen [átírás.]
526 da [átírás.]
527 jobóak [átírás.]
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látok az is job lesz egy öl fára Édes te írjál nekem mikor el indulsz Szathmárról528 ha 
naményba mégy minden rokont üdvezlek titeket pedig csókollak ezerszer 

zsuzsikád

Fáy andrásék nagyon tisztelnek benneteket mindég várta andrisné Etel levelét de már529 
most csak ha haza jösz hiven el mondjál530 neki

igaz fáyné Székeljnének üzeni hogy elfeledte a levélbe irni hogy küldjön neki valami turó 
félét531 azt532 mit már533 máskor is hozot vólt neki ha te534 hát még535 öszve jösz velle mond 
meg neki Etel536

117. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szatmár, 1854. augusztus 28.

Szathmár, aug. 28. 854.
Édes zsuzsikám!

tegnap két leveledet kaptam itt egyszerre, 17 és 23-dikáról; az egyik Szigetet is megjárta; 
de nem irod, hogy a 80 pftot is megkaptad levelemmel együtt. a Betlentöl kapott pénzböl a 
zálogjegyek évi kamatjait fizessd ki legelöbb is a zálogházban. Betlennek megirtam a maga-
mét, a miért velünk olly könyelmü játékot üzött.537 Gazdálkodjál538 édes zsuzsikám, és min-
den kiadásodat fölird, hogy nekem számolhass, mert én nem sok pénzt viszek haza. Sok idöt 
töltök itt és keveset játszhatom, az ut is sok idöt vesz el, és sokba kerül. Eddig ugy van hogy 
innen a jövö Szombaton, September 2ikán indulok Ujlak felé naményba,539 ott töltök egypár 
napot, és 7-dikén vagy 8-dikán indulok hazafelé; nem hiszem hogy az egész tiszai vonalon 
megszünt540 volna, s ugy gondolom hogy Csegéig még most is jár a gőzös, annyival inkább 
mert itt nagy esőzés van 3 nap óta; egy szóval naményból odáig megyünk tengelyen, míg 
egy tiszai állomást találunk. Debreczen felé pedig nem mehetek, mert már a naményiakat 
két levelemben is felbiztattam hogy megyünk, s most már nem tehetem öket bolondokká. 

528 Szat[.]márról [átírás.]
529 má[.] [átírás.]
530 mondjal [Emendálva.]
531 féle [Emendálva.]
532 az [Emendálva.]
533 má[.] [átírás.]
534 hozot neki vólt neki [a szóismétlés emendálva.]
535 meg [Emendálva.]
536 igaz fáyné Székeljnének üzeni hogy elfeledte a levélbe irni hogy küldjön neki valami turó félét azt mit már 

máskor is hozot vólt neki ha te hát még öszve jösz velle mond meg neki Etel [a főszövegre merőlegesen, a levél-
papír bal szélére írva.]

537 üzött: [a kettőspont emendálva.]
538 zálogházban. <… … …> Betlennek <…> megirtam a magamét, a miért <… … …> velünk olly könyelmü 

játékot üzött: <… … …>. Gazdálkodjál [a kihúzásokat azért nem jelöltem külön-külön, mert láthatóan Egressy 
vagy Egressy ákos szándékosan úgy iktatta ki a valószínűleg az ifj. Bethlen miklósról írt kompromittáló része-
ket, hogy a szövegösszefüggés ne sérüljön.] 

539 naményba [átírás.]
540 megszü[.]t [átírás.]
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Szigeten 7 játékból kaptam annyit, mint Ujlakon háromból. Itt már kettöt játsztam iszonyu 
kinnal, és felfogadtam hogy soha többé mükedvelökkel nem játszom; tegnap még 7 órakor 
sem volt ember marcellus szerepére, mikor a játéknak kezdödnie kellett volna, – sem egy 
darab butor. közönség mind a kétszer szép számmal, még Erdödröl541 és károlyból542 is 
jöttek, pedig egész nap szakadt az esö. a jövedelmet még nem tudom; én két harmadát ka-
pom, a kórház pedig egy harmadot. a jövö Csütörtökön, 31dikén adom a Candidatust 
utóljára itt543 és szavalok hozzá. tegnap Hamletet adtam, – s legelöször Garricket. 

az az egy örömem van, hogy mindenütt számos lelkes derék embereket találok, kik a 
legnagyobb lelkesedéssel fogadnak, és keresik barátságomat; és hogy egyetlen ellenségre, 
vagy csak egy bizalmatlan544 s hideg tekintetü emberre sem találtam még sehol. Szigeten 
Váradi Gábor (Simon Florent sógora), és mán, és a Báró Sztojka család körében545 voltunk 
ugy mint otthon; itt Vajai, Fodorék és köszegiéknél. az öreg Cseresznyést is meglátogat-
tam, hivott Szállásra, de már akkor Fodorékhoz igérkeztünk. különben édes ez a ti mocsá-
ros megyétek nekem nem tetszik, itt én nem laknám akármiért sem.

Igen, ha utlevelem egypár héttel még tovább tartott volna,546 ugy Debreczen felé men-
nék, s játszanám nehányat, de igy, nem levén az utlevélben Debreczen kijelölve, ott föl nem 
léphetnék ha akarnám sem. Egyébiránt naményban majd meglátom hogyan lesz. addig is 
tehát Isten veled édes! csókollak

E Gáborod
Etelkével együtt

Édes!…… fordits
a547 rosz kanapét húzassd be valami olcsó kanavásszal, mert ez a sok jó barát, kikkel Ugo-
csában, Szigeten és itt megismerkedtünk, valamenyi készül Pestre, bennünket meglátogat-
ni, söt hozzánk is szállani; tehát gondoskodnunk kell, hogy öket kényelemmel láthassuk el. 
krammernét is fizessd ki. 

több levelet ne várj tölem, csupán azon esetben, ha naményból Debreczen548 felé lennék 
kénytelen haza menni. 

EG
sk

541 Er[.]ödröl [átírás.]
542 karolyból [Emendálva.]
543 itt<,>
544 biza[.]matlan [átírás.]
545 körebén [Emendálva.]
546 [.]olna [átírás.]
547 [.] [átírás.]
548 Debreczen [a „z” beszúrva.]
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118. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[máramarossziget, 1854. augusztus vége]

kedves jó anyám!

Utobbi levelében egészen méltatlanul vádol kedves anyám mert ha bár jo dolgom lehetne 
is, távol kedves549 fészkemtől, de azért azt a fokot, soha sem érhetném550 el hogy velem gyer-
meki szent kötelességemet feledtetné vagy mi főbb tán szeretetemet meg ingatni csak 
távolrol is képes volna; lennék bár mily körülmények között. mert hiszen tudom én hogy ez 
oldalrol sokkal jobban ismeri léányát az én kedves anyám mint sem ily551 gondolatokkal 
kínozni552 akarna553 mind engem mind magát; ’s ez csak a képzeletnek ijjesztő villáma, volt 
mit a554 távolbol látott kedves anyám, csak ’s mire levelünk555 oda556 érkezett, és anyámé ide, 
akkora elenyészet és le csöndesült minden. mert csak a mi557 családi „Hymnusunk marad558 
ez: hogy bár’ merre járt ám559 másutt is volt jo dolgom hej de szívem csak azt mondja jobb 
otthon” kedves jó anyám hiszen irántunk még eddig elé akár hová mentünk a legnagyobb 
szivességet, megelözést, tiszteletett, sőt szeretetet is560 tanusitottak; de még is nincs az a 
percz vagy ora a mely bennünket anyira elfoglalhat hogy kedves anyámékat csak képzele-
tünkből is kizárhatná. Egyébaránt561 mármaros, nem hasonlitható semmi tekintetbe a kis 
érzelemdus vendégszeretetben páratlan Ugocsához. mert bár itt is minden kép igyekeznek 
velünk az itt időzés mind kellemesbbé tehetni, különösen valami Váradi562 Gábor nevezetű e’ 
megye legelső Ügyvéde kinek neje Simon Florentnének édes testvére ’s ki már miolta itt va-
gyunk igen kedves barátnémmá lőn ’s bár e’ család mindent elkövetnek ugy hogy már csak 
nem tartozkodová tesznek bennünket irányukban563 az én Cristinem irántám, Gábor vagy is 
férje, pedig apám iránt. Ugy564 hogy ő általok ismerkedtünk565 meg már egy pár igen jó lelkű 
háznéppel. u. m. Báró Stojkáékkal, mánékkal, (kinek566 neje b. Stojka léány)567 ’s valami 
mihálékal kik szinte rokonságba vannak a fönt említeteknek mert mihálné meg mánnak568 

549 kedves [Beszúrás.]
550 érhetném [a „-ném” beszúrva.]
551 [..]y [átírás.]
552 kínozn[.] [átírás.]
553 akarna [Beszúrás.]
554 t [átírás.]
555 level<…>ünk [az „-ünk” az áthúzott rész fölé írva.]
556 levelünk <… …> oda [az „oda” az első áthúzott szó fölé írva.]
557 csak <azt> a mi
558 „Hymnusunk <ez> marad
559 ám [Beszúrás.]
560 is [Beszúrás.]
561 Egyebaránt [Emendálva.]
562 Varadi [Emendálva.]
563 irány[..]ban [átírás.]
564 ugy [átírás.]
565 ismer[.]edtünk [átírás.]
566 kinenek [Emendálva.]
567 [a záró zárójel emendálva.]
568 mánnak [átírás.]
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testvére és így569 még többekkel is570 de majd otthon többet mindezekről. Ezeket csak azért 
említém hogy be mutassam anyámnak azokat a kikkel itt érintkezésbe jöttünk de barátság-
ba csak az egy Váradiékkal de a többi már mind csak távolról ’s minél távolabról – –
kedves anyám itt semmi ujság nincs egyébb mint a mit apám irt, csak annyi a mi egyébaránt 
nem is ujság hogy itt hűvösebb van már571 a hegyek közt mint felénk, és én nem igen vagyok 
ellátva mint tudhatja, anyám valami melegebb felső ruhával, és itt572 meg oly nagy a 
nyomoruság hogy egyáltalában573 nem lehet semmit kapni, még csak egy kis szallagot vagy 
keztyűt se mind össze is tán két bolt van egész Szigeten ahol efféle divat czikeket574 vagy is 
mindent kaphatni a mikor van csak hogy most még575 egy kis batiszt czérnát se lehet benne 
kapni de semmi csak apámnak lenne itt egy kis haszna. De már kifogyok a papírbol, azért 
hát kezeit csokolom majd máskor többet szerető léánya 

Etelke.

U. i. Székely576 lajos az itteni kerület577 egyik578 főszolgabírója volt nálunk itt Szigeten a 
kis lenkével ők ide 1 orányira laknak Sugatagon hova meg is hívott bennünket Péntekre ’s 
ha ideje lesz apámnak ki is megyünk a kis lenke igen meg nőt de meg is csufult 
nekem sok a dolgom, bajom apámmal különben többet is irnék579

119. EGrESSy ákoS – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Pardubice, 1854. augusztus]

[Elveszett.]

120. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1854. augusztus]

[Elveszett.]

569 és <meg> így
570 így <egy … …> még többekkel is [a „még többekkel is” az áthúzott szavak fölé írva.]
571 má[.] [átírás.]
572 i[..] [átírás.]
573 egy[.]talában [átírás.]
574 czike[.]et [átírás.]
575 meg [Emendálva.]
576 Szekely [Emendálva.]
577 kerület<beni>
578 kerület <…> egyik
579 U. i. Székely lajos az itteni kerület egyik főszolgabíroja volt nálunk itt Szigeten a kis lenkével ők ide 1 

orányira laknak Sugatagon hova meg is hivott bennünket Péntekre ’s ha ideje lesz apámnak ki is megyünk a kis 
lenke igen meg nőt de meg is csufult nekem sok a dolgom, bajom apámmal különben többet is irnék [a főszö-
vegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére ceruzával írva.]
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121. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
tiszaújlak, 1854. szeptember 3.

t. Ujlak. Septemb. 3. 1854. (Vasárnap.)
Édes zsuzsikám!

körülményeink ujabb fordulatáról sietve tudósitalak. Szatmárról meghivtak nagy ká roly ba 
műkedvelők három előadásra, s elfogadtam. Ugyanakkor nagyVáradról ott voltak Gócs és 
laczkóczy, hogy téli szállásul Szathmárt elfoglalják, s ők is meghívtak Váradra vendégül, de 
ezt csak azon esetre igértem elfogadni, ha utlevelemet meghosszabbitják; azért rögtön folya-
modtam is a Szatmár megyei főnökhöz ez iránt, és ö igérte, hogy 14 nap mulva megkapom 
az utlevelet egyhónapi meghosszabbítással, s Vajai majd utánam küldi. De minthogy már a 
naményi papot két levelemben is felbiztattam, sőt napot is tüztem ki (Sept. 4dikét) hogy 
náluk leszek s egy vagy másfél napot velök töltünk, tehát nem akartam szavamat megszegni, 
s holnap innen naményba megyünk, s onnan 6.dikán nkárolyba, hol a jövő Szombaton580 
és Vasárnap már fel is lépek. Hamlet és Garrikben, s talán az Egyenes utban a reá jövő ked-
den. Válaszodat tehát édes ezen levelemre n. károlyba küldd, de siess vele, ha azt akarod 
hogy ott találjon. Ez a naményi ut egy egész hetet veszen el tőlem, és 30 pengöforintomnál 
többe kerül, de hiába, már még is meg kell tennem, mert igy tettem az intézkedést, mint-
hogy a tiszán szándékoztunk haza menni. mivel azonban azt irád egyik utóbbi leveledben 
édes, hogy ha már itt vagyok, használjam idömet és minden alkalmat melly haszonnal 
kinálkozik, és mivel Etel hazamenetelét sem irád ollyan elkerülhetlennek581 és sürgetősnek, 
tehát én is rábeszéltem magamat hogy nagykároly után Debreczent Váradot582 és aradot583 
is megjárjam azon egy hó alatt, mit még kapni fogok, és october közepe táján584 ugy térjek 
haza, hogy családunk585 egész télére el legyen látva, mert ha ez utat Isten csakugyan meg 
tennem engedendi, ugy a télen meg sem mozdulok hazulról, hanem nyugalomba teszem 
magamat, és könyvem nyomtatásával fogok egyedül foglalkozni, ugy hogy a586 martiusi 
vásárra elkészüljön; ki addig nem fog várakozni, annak vissza adom elöfizetett pénzét. az-
tán még egy nagy ok van mi rábírt hogy még most ne menjek haza – tudod édes – a szinházi 
ruhák; – mert ezeket, ha onnan akarnék ujra aradra vagy Debreczenbe lemenni, többé 
megnem kapnám, pedig most látom hogy ezek nélkül most semmire sem mehetnék. 
Szathmáron és itt a mükedvelökkel egész Hamlet személyzetét kiöltöztettem a lear király 
öltözeteiből. Igen jól teszed édes ha azon felesleges pénzböl mi kezedben587 összejött, mint 
szándékozál, a zálogházi holmiket kiváltod.588 Betlennek egy kemény levelet irtam, de589 
mint elöre is tudtam, nem válaszolt reá. Igen jól tennéd édes, ha rá vehetnéd magadat, hogy 
irjál már most te neki nevemben; azon oknál fogva sürgetvén az én munkabéremet, mert 

580 Szombaton<,>
581 elkerülhetlennek [az „r” beszúrva.]
582 Debreczent <és> Váradot
583 [.]radot [átírás.]
584 taján [Emendálva.]
585 hogy <h> családunk
586 a [Beszúrás.]
587 keze[.]ben [átírás.]
588 kivált[..] [átírás.]
589 irtam <…>, de
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ákosnak kell küldened, meghagyásomnál fogva, minthogy ákosnak az utja – ujabb ezredé-
hez költséges.590 Ha pedig az a fiu, mint irta – utja közben haza jön:591 ha egypár forintot 
akar kapni az utra, menjen el Betlenhez592 és követelje tőle nevemben a még hátra levö 150 
pfotot. te593 aztán édes, a Betlentől netalán kapando pénzböl adj neki 10 pengöforintot, de 
egy fillért sem többet. a leveleit, miket ír, vagy594 küld el nekem mind, vagy írd meg tartal-
mukat mindannyiszor. Erre Ujlak felé azért jöttünk, hogy Székelyéket, – ígéretünk szerint – 
meglátogassuk. Itt Ujlakon mózer Vilmos mérnök barátomnál vagyunk ma ebéden, s igen 
rosz néven veszi hogy a korcsmába szállottunk. Szathmáron 3 játék 200 pftot jövedelmezett. 
kissé el vagyok törődve a rosz utak miatt. Etelnek semmi baja, meghizott. De igen kevés 
hasznát595 is veszem. Csak azon örvendek596 hogy sok szép ismerettséget tett, mert több 
derék családdal jöttünk érintkezésbe. mind-e mellett nem fognám őt többé magammal 
hozni, mert nekem a te segélyedre van utam közben szükségem, s ezt majdnem teljesen 
nélkülöznöm kell. most Isten veled… az egész Fáy családot üdvözöld nevünkben, és rögtön 
irj. Csókollak édes!.. EG sk Etelkéddel együtt.

[címzés:]
Egressy Gáborné asszony[nak]597

Kerepesi ut, Kórház utcza 2ik szám
                                         Pesten

122. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Vásárosnamény, 1854. szeptember 6.

namény Sept. 6 án
854 

kedves jó anyám!

Utolsó levelét még Szathmáron vettük ugyan de még eddig elé nem vehettem magamnak 
annyi időt hogy válaszolhassak mert hiszen képzelheti kedves anyám598 hogy mennyi apám 
körül a teendő599 mikor játszik főleg itt Vidéken a hol se szinházszabo, sem öltöztetö, se 
fodrász, hanem mind600 ezeket egy személyben601 csak bennem tisztelhetni illyenkor. De 
miután nem lévén előadás itt Vidéken minden nap; ezen szünnapjainkat aztán apámnak 
tisztelöi s általában a müvészet hő pártoloi mindenkép réánk nézve a leg kellemesbbé tenni 

590 ezredéhez <sok> költséges
591 jön, [a vessző kettőspontra átírva.]
592 [.]etlenhez [átírás.]
593 pfotot <… … …>. te
594 ír, <m> vagy
595 hasz[.]át [átírás.]
596 örvende[.] [átírás.]
597 [a levélpapír szakadt.]
598 anyám [Beszúrás.]
599 tendő [Emendálva.]
600 mind [Beszúrás.]
601 egy személyben [Beszúrás.]
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legfőbb602 igyekvésők és így vagy akarjuk vagy nem ekkor az ővéiknek kell603 lennünk, mit 
még eddig elé nemis bántunk meg. De ki gyözné ezen idö töltések részleteit egy604 levélké-
ben zárni csak elég legyen mostanra annyit mondanom hogy az elfeledhetlen marad előt-
tünk minden korra ’s annyira terjed már ismeretségem -ünk hogy azokat most605 számába606 
venni nem kis idöt igényel,607 ’s azért csak is akkora608 hágyom mikor „színről színre láthat-
juk609 egymást v. is ked. anyámat ujra” mint a hogy a szellem mondja, de hogy a szellemről 
van szó ne aggodjék kedves anyám a kis asztalt vagy is a mi Szellemink közlönyét csak 
egyszer vettük igénybe mindössze is miolta itt vagyunk. De annyira nem veszem igénybe610 
a kis asztalkát hogy egészen neki hizom ’s mire haza megyünk k. anyámnak egy terjedelmes 
hájas léánya érkezik és nem a beteges Etelke.611 Szigeten, Váradi Gáboréknál, kikről már 
valamelyik levelemben ugy hiszem tettem is emlitést. És a kik iránt a612 szíves megemléke-
zés soha ki nem fog hallni lelkemből és általában azok iránt a szives vendégszeretö öszinte 
magyar lelkületüek iránt sem kiket meg ismernem bő alkalom nyilt jelenleg, na de már ujra 
belé estem a referádákba mint ha erre nem volna elég idö akkor is majd ha élő szoval tehetem 
azt, nem kelle titkolt szavakkal613 élnem. kedves anyám de hogy komolyabb tárgyakra tér-
jünk szoljunk ügyemről kérem ha legközelebb614 irni fog irjon erről minél bővebben mert 
ez615 az én életem felemésztője616 ez az állapot,617 mint virágzo ép fán a féreg ugy a mely azon 
rágodik618 hogy minél619 tovább halasztodik annak tisztitása, annál nehezebb lesz620 azt vi-
rágzásának – ’s az uj életnek visszaadni… azért hát kedves anyám legyen rajta ugy mint ha 
én magam tehetném hogy elő mozduljon mind a Pénzbeli követelésem, mind pedig 
változhatlan akaratom a vállásra valo nézve. És mondja csak kedves jó anyám az a621 mi 
rettenetes dolog a mi a622 saját pénzemhez valo juthatásomat kétségbe vonhatja. kérem ked. 
anyámat legyen rajta hogy az akadályok elháríttassanak, és vegye körül Gerendai ambrust 
nevemben ki őt arra nekem tett igéreténél fogva623 felkérem nyilatkozzék a törvényszék elött 

602 tenni <volt> legfőbb
603 ővéiknek <vagyunk> kell
604 eg[.] [átírás.]
605 azokat most [Beszúrás.]
606 számá[.]a [átírás.]
607 igékyel [átírás.]
608 akko[.]a [átírás.]
609 láth[.]tjuk [átírás.]
610 igénlbe [átírás.]
611 De annyira nem veszem igénybe a kis asztalkát hogy egészen neki hizom ’s mire haza megyünk k. anyám-

nak egy terjedelmes hájas léánya érkezik és nem a beteges Etelke. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal 
szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

612 a<z>
613 szabakkal [átírás.]
614 legkö[.]elebb [átírás.]
615 ez [Beszúrás.]
616 […]emésztője [átírás.]
617 ez az állapot. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrek-

túrajellel jelezve. a pont emendálva.]
618 a mely azon rágodik [Beszúrás.]
619 hogy <…> minel [Emendálva.]
620 lesz [Beszúrás.]
621 jó anyám az a [Beszúrás.]
622 a mi <mint> a
623 igéreténél fogva [a „-nél fogva” beszúrva.]
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a624 szerzödés miben léte felől és hogy az kinek akaratával köttetett ’s vitattott el tőle, mond-
ja meg neki kedves anyám hogy én a ki először ’s ily tapasztalatlan létemre625 már a törvény 
oltalma alá voltam ’s vagyok kénytelen menekülni ’s igazságom érzetében attol ügyemre 
nézve626 legjobb kimenetelét várom, ő ne utasitson vissza ’s karolja föl igazságomat, ’s mutas-
sa meg hogy még nem minden627 igazság628 tapostattik lábbal itt e’ földön azért hogy „má-
tyás király meg halt ’s azt tartja a példa szó hogy oda az igazság”629 leg alább most ez egy-
szer630 ne legyen oda hogy631 ne legyek martaléka632 a kétségbe esésnek. Ugyé rajta lesz 
kedves jó anyám? szerető633 léányáért tegyen csak még egyszer mindent tán még áldoza-
tot634 is. Hogy dicsöithessem az Urnak szent nevét amiért földi teremtményit annyi erövel 
ruházza fel hogy még képes gyözni e’ földön az igazság bár menyire el hatalmazott lett lé-
gyen is a Gonoszság. (de nem a keresztanyámé)635 azért az Isten nevére kérem kedves 
anyám ne hanyagoltassa el ügyemet de ne vegye ugy e’ kérésem azért kedves anyám mint 
ha talán nem volnék meggyözödve fáradhatlan buzgalmárol azért a legforrobb hálát636 ne 
érezném637 ügyemben, csak vegye ugy anyám mint a türelmetlen638 gyermeket mint a kit 
viszen dajkája kívánságára, s még is tolja s viczkándozik ölében639 azt hivén hogy azzal in-
kább elő mozditja a gyorsmenetelt holott azzal még hátráltatja. kedves anyám bizony sze-
retnék is már otthon lenni ’s leginkább ügyem640 miatt bár ugyan641 egyébb is vonz hisz az 
kétséget642 sem szenved ugyé kedves anyám?……… de most folyamodott643 apám az utlevél 
meg hosszabbitásért is és így szándékomtol ismét hátrább vagyok bár innen naménybol jár 
a Gözös mert a víz megáradt a sok644 esőzéstől645 ’s ma délután indul is már innen, de nem 
tehetem bár646 mint akarnám is azt hogy apámat itt hadjam647 tehetetlenűl, mert hiszen648 
azt hiszem nem szükség mondanom, tudja kedves anyám is, mily tehetetlen ő magával 

624 [.] [átírás.]
625 létémre [az ékezet áthúzva.]
626 ügyem<nek>re nézve [a „-re nézve” az áthúzott rész fölé írva.]
627 minden [Beszúrás.]
628 minden <…> igazsag [Emendálva.]
629 [a záró idézőjel emendálva.]
630 egysz[..] [átírás.]
631 oda <…> hogy
632 [.]artaléka [átírás.]
633 anyám? <szeretett> szerető [a „szerető” az áthúzott szó fölé írva.]
634 aldozatot [Emendálva.]
635 (de nem a keresztanyámé) [Beszúrás.]
636 halát [Emendálva.]
637 azért a legforrobb hálát ne érezném [Beszúrás.]
638 türermetlen [átírás.]
639 ölében [Beszúrás.]
640 ü[.]yem [átírás.]
641 bár <…> ugyan [az „ugyan” az áthúzott szó fölé írva.]
642 kétség[..] [átírás.]
643 […]yamodott [átírás.]
644 [.]ok [átírás.]
645 ezőzéstől [átírás.]
646 bád [átírás.]
647 hagyam [átírás.]
648 [.]i[.]zen [átírás.]
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ha649 otthon650 vagyunk is, a mikor helyben feltalálhatja mind651 azt mire szüksége van652 hát 
még itt…. És így már most innen visza mengyünk nagy károlyba miután ide most csak az 
ígéret folytán jöttünk mit még a károlybani meg hívás előtt tőn apám Gerzeni Gábor bácsi-
nak ’s az igaz hogy ez653 bele is kerül egy nehány forintba igy miután most innen nem me-
gyünk egyenest haza hanem vissza, és így ez út Szathmárból654 egészen a rokonnokért tör-
ténik és miután mi emberek ugy is tartozunk655 felebarátinkért áldozni így hát rokonaink is 
meg érdemlik ’s igényelhetnek656 méltán áldozatot ha ugyan áldozatnak szabadna ezt nevez-
nünk de ezt tenni nem a mi nevünkhöz való. kedves anyám tegnap olta itt vagyunk ’s még 
itt leszünk holnap estig a vidéki657 rokonságbol658 csak659 egy érkezett meg még eddig elé 
ide660 naményba kik is ezer csokokat és üdvözlettet küldnek. nagymamának és zsuzsiká-
nak v. is anyámnak. zsiga bácsit is csokolja nagy néni ezerszer borcsa nénivel együtt ’s is-
meretlen családjával együtt….. majd többet erről otthon.661 És662 ezek a nagynéni és Borcsa 
néni meg zsizsika a naményi Papné és Pap azaz Gábor bácsi kedves kis663 lyányával a me-
lyik664 közöl az egyik még szopos a másik meg most kezd csevegni gyönyörü két gyermek 
látszók rajtok az Isteni gondviselés valamint a Szüléken is.665 

kedves anyám de hogy beszédem fonalát el ne veszitsem tehát innen elindulva holnap v. 
reggel v. estve csakhogy egy nap alatt károlyba leszünk és ha annak idejében oda érkeznénk 
tehát apám Szombaton elsőt játszana a mükedvellőkkel, Vasárnap 2dikatt, ’s vagy kedden réá 
vagy csötörtökön 3dikat; Itt bevégezve müködését apám; megyünk Debreczenbe, onnan 
Váradra ’s onnan aradra honnan meg hívásokat kapott volt kedves apám ’s el is fogadott 
Debreczenbe alkalmasint a vásárra megyünk oda, s anyámnak meg is vesszi a bundát666 
apám megígérte, ’s hazáig majd én leszek gazdája ha ked. anyám meg engedi… erre bizon 
már hüvösök járnak hiába ősszülünk – de meg is kértem apám hogy nekem károlyba egy 
melegebb uti ruhát vegyünk mert különben én is ő is meg bánjuk az utazást mert eddig elé 
még667 mind a rozsaszín ruhám668 járta a fekete koczkás meg nem arra valo669 hogy utra 

649 ha [Beszúrás.]
650 o[…]on [átírás.]
651 feltalálhatja <..> mind [a „mind” az áthúzott szó fölé írva.]
652 mire <mindent> szüksége van [a „szüksége van” az áthúzott szó fölé írva.]
653 ez [Beszúrás.]
654 Szathmárból [Beszúrás.]
655 emberek <nem …> ugy is tartozunk [az „ugy is tartozunk” az áthúzott rész fölé írva.]
656 igényelhet[.]ek [átírás.]
657 videk<…>i [Emendálva.]
658 rokonságbol [a „-on” beszúrva.]
659 [.]sak [átírás.]
660 i[.]e [átírás.]
661 zsiga bácsit is csokolja nagy néni ezerszer borcsa nénivel együtt ’s ismeretlen családjával együtt… majd 

többet erről otthon. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrek-
túrajellel jelezve.]

662 és [Emendálva.]
663 kedves <kis> kis
664 a melyik [az „a” beszúrva.]
665 [a pont emendálva.] 
666 bundat [Emendálva.]
667 meg [Emendálva.]
668 ruham [Emendálva.]
669 v[..]o [átírás.]
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használjam670 ugyi bizony kedves anyám és így elhatároztam megkérni apámat671 hogy 
nekem egy uti ruhát csináltasson. kedves anyám a mi ügyemet illeti még672 egyszer azt 
akarom mondani hogy itt Szathmáron ez a Vajjai károly kihez leveleit czímezte volt ked. 
anyám,673 mint ügyvéd bár674 nem kinevezett ügyvéd de azért igen jeles egyéniség azt 
mondja hogy ök a váló perekben mindenkor képviselik a feleket sőt a szembesítésnél is még 
ha ki akarják675 is676 vonni magokat a jelenlételnél eröltetik öket a677 jelen létök678 általában 
itt máramaroson igy megy bár én is itt kezdtem volna el fogalmam se lett volna nehézségek-
ről hogy válo perbe felekre nézve valami egyébb baj is háromolhassék679 mint680 a szembe-
sítést kivéve mit el nem kerülhet de mind681 a melett sok könyebbsége az hogy ügyvédje682 
jelen lehet ez a Vajjai károly683 nem házas ember ’s így hozzá nem szállhattunk bár van házas 
testvére Gábor de azok kint a Szathmári hegyen laknak684 s nincs olyan alkalma hogy ott 
bennünket elláthatott volna de azért voltunk nálok kivittek hozzájok is bennünket és egy 
igen jeles egyéniségel685 volt szerencsém megismerkedni686 benne egyébaránt687 mindkét 
testvér a leg szenvedélyesebb mükedvellök és mondhatni a legjobbak is e vidéken. Szálláson 
Fodor Imrééknél688 voltunk fiatal pár 1 éves házasok és igen kedves jó háznép… Cse res-
nyéséket is fel kerestük az öreg Cseresnyés is volt egyszer a Színházba öregsége da czára 
nina689 pedig minden elöadáson ott volt ez igen kedves teremtés690 csakhogy már nem fiatal 
szegény691 léány.. de már ki fogyók692 a pápírbol693 és a694 többit azért majd máskorra hagyom 
most pedig kezeit csokolva mindnyájokat695 ölelve vagyok szerető léánya E. Etelke.696

670 hasz[.]áljam [átírás.]
671 apamat [Emendálva.]
672 [.]ég [átírás.]
673 kihez leveleit czímezte volt ked. anyám. [a levélpapír üresen hagyott felső részére, az ún. tiszteletrészre 

írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve. a pont emendálva.]
674 rár [átírás.]
675 akrják [Emendálva.]
676 is [Beszúrás.]
677 a [átírás.]
678 jelen létö[.] [átírás.]
679 haromolhassék [Emendálva.]
680 [..]nt [átírás.]
681 m[.]nd [átírás.]
682 üdyvédje [átírás.]
683 károly [Beszúrás.]
684 lakiknak [Emendálva.]
685 egyenisége[.] [Emendálva; átírás.]
686 megismer[…]ni [átírás.]
687 egyebaránt [Emendálva.]
688 Imrééknék [átírás.]
689 ni[.]a [átírás.]
690 teremtes [Emendálva.]
691 sze[.]ény [átírás.]
692 fogyóban [átírás.]
693 pápírpol [átírás.]
694 [.] [átírás.]
695 mindnyajokat [Emendálva.]
696 jó háznép… Cseresnyéséket is fel kerestük az öreg Cseresnyés is volt egyszer a Színházba öregsége daczára 

nina pedig minden elöadáson ott volt ez igen kedves teremtés csakhogy már nem fiatal szegény léány.. de már ki 
fogyók a pápírbol és a többit azért majd máskorra hagyom most pedig kezeit csokolva mindnyájokat ölelve vagyok 
szerető léánya E. Etelke. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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kedves anyám! mondja meg keresztanyáméknak hogy nagyon sajnálom hogy részt nem 
vehetek a Hőgyésziné697 lakodalmában mondja meg anyám nekik t. i. Emmanéninek hogy 
emlékezzenek meg rólam ha jól telik napjok. kedves anyám Székelynének mondtam az698 
andris néni üzenetét most hogy naményba jöttünk meg látogattuk öket szegénynek sok 
baja van mert Imrééket699 mind leli a hideg kivéve Imrét ő már jobban van de madlain és a 
piczi még most beteges rosszul néznek ki az öreg Székelyné Ujhelyi árpádtól ki ottan Pest-
ről jött ide haza családjához Ujhelybe a szünnapokat itt töltendi mondom e’ kis fiu által fog 
Székelyné andris néninek sajtot küldeni, és Diot lekvárt vagy egy fazékkal minek fele 
minket fog illetni kivéve a sajtot mondtam Székelynéninek700 hogy itt olcso levén a lencse 
küldjön a mi részünkre árpádka701 által mert apám tudja anyám ilyesmit nem válalna fel az 
utra azért kértem én meg az öreget hogy ez alkalommal küldje, mert jó lesz majd télen… 
meg lehet hogy árpádka702 által nekem az ő rokonai kik nekem jó barátnéim lettek valami 
jóféle körtvéket fognak küldeni majd kérdezösködjék andrásnénitől703 anyám mert a kis 
árpád e hó végével704 ott lesz Pesten kedves anyám azt üzeni Székelyné andrisnéninek 
hogy a küldött705 könyvek árát majd szinte Ujhelyi árpádtol706 küldi el, de ezt csak titokba 
mondja annyám mert az öreg ur nem tud rola semmit..707

a Ferinek készült Sipkát kézbesitse már kedves anyám k[…]al708 jo lesz az.709

[boríték:]
t. Cz. Egressy Gáborné
asszonyságnak710 tisztelettel.
                                                                       Pesten

697 Hőgyesziné [Emendálva.]
698 a [Emendálva.]
699 Imréeket [Emendálva.]
700 Székely[.]éninek [átírás.]
701 Arpádka [Emendálva.]
702 arpádka [Emendálva.]
703 andrásnénötől [Emendálva.]
704 végevel [Emendálva.]
705 ku[.]dott [Emendálva; átírás.]
706 Arpádtol [Emendálva.]
707 Ujhelyi árpádtol küldi el, de ezt csak titokba mondja annyám mert az öreg ur nem tud rola semmit.. [a 

főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
708 [olvashatatlan szó.]
709 a Ferinek készült Sipkát kézbesitse már kedves anyám k[…]al jo lesz az. [a főszövegre fejjel lefelé írva.]
710 asszonysagnak [Emendálva.]
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123. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. szeptember 8.

Pest Septen 8án 

1854
Édes Gáborom!

leveled estve711 kaptam és rögtön válaszolok hogy még károljba találjon írod hogy utlevelet 
egy holnapra kértél de hát megfogod é egy rövid hólnap alatt azon heljeket járhatni igaz 
ugyan hogy neked foglalkozva712 rövid de nekem már távolléttetek egy örökkévalóság igen 
örülök hogy mindketten egéségesek vagytok és különösen hogy Etel meg is hizot mire tu-
dom ö azt mondja713 de én nem szeretem én annyiból értem hogy hát valóba jóttett neki a 
falúzás tehát714 a jó egésséghez még715 jó hírt is írok a törvényszéktől:716 mind azokat kik az 
Etel ügye iránt nem voltak igazi jo akaratuak717 mind el vannak innen téve hubay arday meg 
míg mások kiket mi név szerint nem ismertünk. debreczenböl718 Benkö itt van de míg ti ott 
lesztek haza fog menni azért Édes csak lássatok utána hogy míg ott lesztek kihalgassák

Édes ez elöt mint egy héttel ide irt nekem Bethlen hogy mikor jösz haza mert beszélni 
akart veled most tehát majd tudtára adom hogy octoberben bizony nagyon jo vólna hogy ha 
adna719 vagy720 50721 pengöt mert már három hét mulva költözni kel és itt ujra a ház bért fi-
zetni azért én a 80 pengöböl mit a multkor küldél mint irám hogy a zálogházból ki fogom 
váltani nem tehetem mert722 akkor a ház bért nem tudnám kifizetni és a fen marat 40 fo-
rintott mikor költözöm a ház bérbe723 fogom adni azért édes egy pár forintott külgyél a 
költöszködésre724 írád a minap hogy kramernét725 fizessem ki igen de726 nekem nincs727 pén-
zem reá meg ha pénz nélkül hagyom magam akkor mit csinálok mert már két holnapja hogy 
el mentél és én a kezemhez kaptam öszvessen 75728 pengöt és mikor fizettem belölle729 ma-
rat730 nállam 40 pengö ebböl van még néhány forintom külömben731 pedig majd meglátha-

711 [..]tve [átírás.]
712 neked <…> foglalkozva
713 mondje [Emendálva.]
714 [.]ehát [átírás.]
715 meg [Emendálva.]
716 törvényszéktól [Emendálva.]
717 akaratukk [átírás.]
718 de[.]reczenböl [átírás.]
719 adn[.] [átírás.]
720 va[.]y [átírás.]
721 vagy <…> 50
722 me[.]t [átírás.]
723 ház berbe [Emendálva.]
724 köldöszködésre [átírás.]
725 kramernet [Emendálva.]
726 [..] [átírás.]
727 nics [Emendálva.]
728 öszvessen <.> 75 [a betű kivakarva.]
729 be[.]ölle [átírás.]
730 marat [a második „a” beszúrva.]
731 külomben [Emendálva.]
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tod ha haza jösz mit hová költöttem732 mert mindent733 fel irtam a divánt írod hogy be hu-
zassam az is belékerül 10 pengöbe mert én már ki számítottam hogy kanavász 12röf kel reá 
és legkeveseb 30 vagy 40 x734 és a csinálást735 nem tudom menynyiért fogja megcsinálni736 de 
én öszvesen gondoltam hogy 10 pengöbe beléjön én ugyan még nem csináltattam meg mert 
a 40 pengöhöz nem akarok hozzá nyulni mert csak a házbérre tartom a költözködést pedig 
a színháziakkal fogom elvégezni737 a diván738 behuzását gondoltam hogy Ghutnak adom 
által ha sokért nem fogja csinálni majd beszéllek vélle és azt hiszem Édes hogy maga is meg 
lesz gazdálkodásommal elégedve ákos még nem írt nekem levelet miólta a pénzt te is és én 
küldöttem neki nem hiszem739 hogy Bécsböl haza jöjjön mint írta

Édes a vacsorálló heljedröl egy küldött vólt itt orvos magocsi hogy az istenért hová740 
lettél már hogy se híredet se nevedet nem képesek hallani741 na hát elmondám hogy hol vagy 
de hogy mikor jösz azt nem tudtam még akkor meg mondani Édes míg te a vidéken vendég 
szerepelsz addig itt742 mindég vendégek lépnek fel valami molnár nevö743 és Váradiné mun-
kácsi Flóra Doria744 aszony most meg várják laczkóczinét745 Váradról kit ide szerzödtettek746 
a miskólczi julia fizetésére és szerepeire éppen mára várják megérkeztétt édes ha debreczenbe 
mégy lefogom gyors kocsin küldeni a téli bekecsedett és etelnek is a köpenyegjétt jó lesz é 
írd meg még károljból most éppen Fáyék vannak nállam az az feriék kik is nagyon tisztelnek 
etelt csókolják most pedig isten álgyon meg csókollak747 mind kettötöket

zsuzsikád
[boríték:]
Egressy Gábor urnak
             Nagy Károlyba

732 költottem [Emendálva.]
733 minden[.] [átírás.]
734 [.] [átírás.]
735 [.]sinálást [átírás.]
736 meg[.]sinálni [átírás.]
737 el[.]égezni [átírás.]
738 div[.]n [átírás.]
739 hizem [Emendálva.]
740 h[.]vá [átírás.]
741 [.]allani [átírás.]
742 i[.]t [átírás.]
743 [.]evö [átírás.]
744 [.]oria [átírás.]
745 latzkótziné [átírás.]
746 szerzödtette[.] [átírás.]
747 csókolla[.] [átírás.]
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124. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagykároly, 1854. szeptember 11.

NKároly. Sept. 11.748 1854.
Édes zsuzsikám!

Sept. 8.dikán kelt leveledet ma veszem. tegnap estve játsztam itt károlyban elsö szerepemül 
Hamletet, tömött ház előtt, műkedvelőkkel; a tömérdek méreg, boszuság és fáradtság miatt 
kimerült vagyok, csaknem a betegségig. az elöadásnak sok mindenféle malheurje volt. Egy 
gyermeket hoztak egyik zártszékbe, ki mindig köhögött egész játékom alatt; az ajtókat 
szüntelen nyikorgatták749 és zajongtak jeleneteim alatt; mindenkit öltöztetnem festenem 
igazgatnom kell; sugó, díszitő, szabó, statista minden én egymagam vagyok. játék folytán 
egy pimasz neki támaszkodott a szinfal megetti deszkának és lámpástól együtt bedöntötte a 
szinpadot, s laertest majd agyon ütötte.750 Gazdálkodásodon édes igen meg vagyok nyu-
godva, ha ugy van mint irod. a költözködési költségekre majd vagy innen még, vagy 
Debreczenböl rögtön küldök nehány forintot, mihelyt oda értem. Igen jól esett nekem hogy 
egészségemröl igy gondoskodol édes. nagyon jól teszed, hogy Debreczenbe leküldöd beke-
csemet és Etel köpenyét, mert itt hideg idök járnak és sokat fázlódunk mind a ketten. De 
várd be751 előbb pénzes levelemet, hogy tudjad, hová és mikor megyek és érkezem innen. 
mert én naményból irtam Debreczenbe és Váradra az igazgatóknak, de még egyiktöl sem 
kaptam választ, és nem tudom, kellek-e nekik vagy sem. És ha – mint irod, – Szathmáry-
laczkóczynét Pestre szerzödtették, akkor Váradi utamból nem tudom lehet-e valami, az az 
nem oszlik-e752 fel a váradi trupp,753 miután csak e nő tartotta bennök a lelket. azonban ha 
Váradra nem is, de Debreczenbe mindenesetre menni szeretnék ha már itt vagyok, és arad-
ra is; sőt ha Váradra nem mehetnék jobb lenne annyiban, hogy aradon több idöt tölthetnék. 
Ha utlevelem rövidre szabná idömet, meg lehet azt ismét hoszabbítni édes, csak legyen mi-
ért! Igen helyeslem azt is, ha Guthnak adod a divánt behuzatás végett; beszélj754 vele édes, 
majd meg mondja ö mennyit kell hozzá venni, és talán jobb lesz, ha ö ád hozzá mindent; ö 
meg nem csal minket; s mihelyt haza megyek rögtön kifizetem. Itt is találtunk rokont, Csigi 
Ferencz nevü itteni tanárt, kinek fiatal neje, kati, egyik unokája zsuzsánna755 néninek… 
kinek a leánya?756 nem tudom már, mert én ezen messze ágazó rokonság közt el nem tudok 
igazodni, holnap estve náluk leszünk vacsorán, szállásra is hivtak ök is, mások is, de én, 
tapasztaláson okulva csak itt a szinház épületben757 maradtam, melly fogadó is, – ámbár758 
méreg drága, – de kényelmem s egészségem még drágább előttem. majd meg látom hogy 

748 1[.] [átírás.]
749 nyikor[.]atták [átírás.]
750 játék folytán egy pimasz neki támaszkodott a szinfal megetti deszkának és lámpástól együtt bedöntötte a 

szinpadot, s laertest majd agyon ütötte. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a 
főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

751 [.]e [átírás.]
752 nem <oszlik> oszlik-e
753 t[..]pp [átírás.]
754 [..]szélj [átírás.]
755 unokája <a> zsuzsánna
756 leanya [Emendálva.]
757 epületben [Emendálva.]
758 ambár [Emendálva.]
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fogja maga az uj szállást elrendezni, – lesz-e nekem csendes dolgozó helyem benne? – a 
vacsoráló compániának majd irni fogok, addig is üdvözöld őket nevemben. Ha rá érek 
Betlennek is irok majd egy szelidebb hangu levelet. Egyébiránt beszélj vele édes, és mond 
meg neki azon üzenetemet, hogy a mit nekem akart mondani, neked bizvást elmondhatja, s 
te majd közleni fogod velem,759 ha nekem ö resteli megírni. Holnap lépek föl itt másodszor, 
Garrickben, és reá Csütörtökön, 14dikén a760 két kis játékban utólszor. Ha azonban761 addig 
Debreczenböl választ nem kapnék, úgy még várok itt két napot és még Vasárnap – 16án – 
játszom egyet, mert igen marasztanak különben is. tömérdek pénz megy762 el tölünk édes, 
minthogy ketten vagyunk; eddig már többet kerestem öt száz pengöforintnál, és még sincs 
több kész pénzem e perczben mint háromszáz husz pengö forint. Itt is kapok talán két szá-
zat ha többet nem. Egy hétre ez elég jövedelem. nem akarnék addig haza menni, míg ezer 
pengöt tisztán nem vihetek haza, hogy abból adósságimat kifizethessem, és a télen át nyu-
galmasan és gond nélkül élhessünk… Ezt pedig aradnak kell behozni.… ha reményem 
nem csal. Isten veled édes! be szeretnélek már látni! Csókolunk mind ketten s Fáyékat üd-
vözöljük763 – – – –

E Gáborod
sk

majd elfelejtek egy megbizást édes mire egy igen jólelkü ember kért föl Szigeten. menj 
el édes Vidacs János nevü gépészhez, a két nyul utczába, s mond el neki a következöt: 
mándics andrás üdvözli öt Husztról, s arra kéri föl igen sürgetöleg, irná meg neki, mibe 
kerülne egy évi tartása764 a fogoly mándics lajos fiának, kit atyja és bátyja andrás, oda 
ohajtanának765 adni Vidacs urhoz mesterinasnak? Vagy a mi még szebb és nemesebb tett 
lenne: nem vállalná-e fel Vidacs ur a nevezett fiut irgalomból és honfias766 szeretetböl költség 
nélkül? Ha ezt megirni nem volna ideje vagy szándoka, Husztra, a nevezett mándics andrás 
urnak, ugy mondja el neked válaszát édes, és te ird meg nekem egy kis külön czédulára, hogy 
azt elküldhessem Husztra.

125. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagykároly, 1854. szeptember 16.

nagykároly, Sept. 16. 1854.
Édes zsuzsikám!

Debreczenből Csabai azt irta levelemre, hogy ott valami klicsnig nevü londoni767 majom 
játszik a szinházban, s holnap, 17én játszik utolsót; én tehát csak Hétfön 18án indulok innen 

759 fogod <f> velem
760 a [Beszúrás.]
761 Ha <.> azon[…] [átírás.]
762 pénz <el> megy
763 üdvözoljük [Emendálva.]
764 évi <kolts> tartása
765 [.]hajtanának [átírás.]
766 honfias [az „-as” beszúrva.] 
767 [.]ondoni [átírás.]
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oda. az itteni mükedvelők azért holnap még egy elöadást akarnának velem rendezni, de 
sehogy sem akar el sülni, – a darab mit adni akarnak, nem768 mehet el egy napra. talán va-
lamit ismétlünk majd, az elöadottak közől. Ide zárok 20 pftot édes, a költözési költségekre s 
más szükségeidre; rögtön irj mihelyt veszed. Debreczenbe a szinházhoz utasitsd leveledet. 
mi jut reám itt még nem tudom, mert az769 elosztást egészen a mükedvelök szabad tetszésé-
re hagytam. Eddig a jövedelmek igen szépek voltak. a mükedvelökben sok buzgalmat talál-
tam, s elhalmoznak mind ök mind a közönség tiszteletök minden jeleivel; mióta eljöttem 
hazulról egész életem evés ivás, korhelkedés; csodálom hogy még győzöm. meg kérdez-
tem770 kedves jó Szellememet, mamit, hogy mit mond ezen rendetlen élethez és boriváshoz: 
és ezt771 irta772 reá: „No fiam hiszen majd helyre pótolod otthon.” Hamletben meghűtöttem 
magamat a léghúzamban, és iszonyu náthát773 kaptam, nem tudom hogy fogok holnap játsz-
hatni. Etelke is igen nagy boszuságot okozott774 már nehányszor;775 Garrik776 estéjén meg is 
szidtam keményen, – s nem is hoznám el többet soha, mert ö csak magát szereti, s engem 
igen elhanyagol…. most ugyan többet gondol velem, de tudom hogy nem fog sokáig tartani. 
Bár te volnál itt helyette édes! Csókollak: E G

                                                                 sk

126. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1854. szeptember 22.

Debreczen. Sept. 22. 1854.
Édes zsuzsikám!

tegnapelőtt óta itt vagyunk, de csak holnap, Szombaton léphetek föl először, mert a Szinház 
belsejét ujitották eddig. Hamletet fogom adni. Csak ötöt szándékoztam itt játszani, de 
minthogy még sem Váradról, sem aradról leveleimre választ nem kaptam, tehát ugy gondo-
lom, hogy ha jól fog itt menni, még vagy öttel megtoldom, s innen aztán Váradot mellőzve 
egyenesen aradra megyek s ott vagy három hetet töltendek, s ugy megyünk haza. nagy-
károly nem ugy ütött ki mint gondoltuk és biztattak sokan. a fogadóban levén szállva sokat 
költénk, s alig maradt 100 pengöft hasznom tisztán, 4 játékból; hanem én igen meg vagyok 
elégedve, nem csak jövedelmemmel, hanem mert ott is igen sok derék lelkes családdal ismer-
kedtünk meg, kik jóságaikkal elárasztottak bennünket; szóval édes, ezen egész körutunk 
eddig a pontig valóságos diadalpálya volt, hol a szó teljes értelmében virágokon vándorol-
tunk. Szathmárról777 már itt is fölkerestek bennünket, – a Postamesterék – Fodor Imre-ék, 
kiknél ott szállva voltunk, és igen hínak bennünket, hogy Szüretre menjünk oda. De már 

768 akarnak, <va> nem
769 [.]z [átírás.]
770 ké[..]eztem [átírás.]
771 azt [átírás.]
772 ezt <.> irta
773 Náthát [Emendálva.]
774 ok[.]zott [átírás.]
775 már <vagy> nehányszor
776 G[.]rrik [átírás.]
777 Szathmarról [Emendálva.]
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ebből bajosan lesz valami. mivel tehát itt is, aradon is többet kell játszanom eddigi szere-
peimnél, kérlek édesse, küldd el nekem ide gyorskocsin Clavigot, és othellót. mind a kettöt 
meg kapod könyvtáram legfelsö polczán, a jobb oldalon, hol a darabok együtt szoktak álla-
ni. Hanem minthogy othelloból több hiányos példány van nálam, tehát mind azt küldd el 
a mit csak othello czim alatt találsz a darabok közt. mi itt a fehér lónál vagyunk szállva a 
4ik szám alatt hol minden iszonyu drága. Egy napi költségünk szinte három pengöforint. 
majd nézek itt neked bundát édes, – de ha nagyon drágának találom ugy inkább az árát 
viszem778 vagy küldöm neked haza, hogy otthon azt végy rajta, mi neked tetszik. Hát Betlen 
mit mond? az a fiu nem írt azóta?… Szánlak édes nagyon ha a hurczolkodásra gondolok, 
hogy mennyi bajod lesz! csak beteg ne légy belé! de ki is fog neked ott segiteni? S nem fog-e 
veszni, törni holmink, miután két helyen nem lehetsz egymagad! Sokat aggódom e miatt. 
Vajha a jó Isten sükerrel áldaná meg ezen utamat s minél elöbb együtt lehetnénk! Valjon az 
a Festetics otthon a télen föl fog-e engem vendégül lépetni ha csak hatszor is?.. nem hallasz 
effélét semmit? Hát lendvai hogy van már, és Fáncsi? a miskolczi julia nagyobbik lánya779 
itt van – s már egészen elromolva!!

kérlek édesse, válaszolj. még a pénzes levelemre sem kaptam válaszodat, mit károlyból 
küldék. Etelke egészséges és folyvást hizik. Egész Ugocsa, máramaros és780 Szathmár imá-
dója volt. Sok megtiszteltetés nem épen miattam hanem kedveért történt velünk! Isten veled 
édes! Csókolunk

E Gábor sk és Etelkéd.

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Kórház utcza 2d szám.
                      Pesten

127. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. szeptember 27.

1
Pest Septenber 27én

1854
Édes Gáborom!

Debreczenböl leveled tegnap kaptam és a károlyból küldöttet ma reggel a pénzel egygyüt 
tehát nem hanyagságból nem irtam, édes hogy most két hétig781 nem kaptam tölled levelet 
kébzelheted782 nyugtalanságom édes aludni sem tudtam egész éjjel kinomba az aztalhoz 
fordultam és ugy megijjesztet hogy már csak nem elindúltam felkeresni benneteket mert azt 
mondá hogy Etel halálos beteg de hálá isten nem ugy van és leveled egészen megnyugta-

778 [.]iszem [átírás.]
779 lá[.]ya [átírás.]
780 máramaros <S> és
781 hetig [Emendálva.]
782 [.]ébzelheted [átírás.]
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tott783 hogy nincs784 bajotok de édes én már igazán börtönbe vagyok mert hiszem hogy ki 
megszokta a családi életett igy magára785 hagyva miután valóba börtönhöz hasónló az éle-
te786 és fáj nekem hogy nekünk mindég kel lenni valami elválasztó oknak hogy egymás 
nélkül legyünk azért édes mentül gyakrabban irjatok nekem mert csak igy enyhül meg lel-
kem nyugtalansága hogyha nem látlak benneteket legaláb soraitokat olvashassam mert ugy 
vagyok hogyha a rendes napon mikor elö érzetem sugalja hogy levelet kapok és nem787 ka-
pok788 ugy van már akkor minden szerencsétlenséget789 látok körültetek megtörténni mi 
után most mindég csak azt halja az790 ember hogy már megént791 egy ismerös hólt meg sze-
gény Shódelnét 21én temették el nyáregyházán de talán már tudod is édes itthon pedig 
Fáncsi van olj annyira oda nem792 hiszik hogy pár hólnapig vigye lendvai is megjött már a 
fördöröl és ö szegény hiszi hogy meg gyógyult és bisztatják793 is hogy egészszen jobban van 
láttczik794 rajta igen de nem a javulás ha nem a halál de ö még most kébzeli mint fog ujra 
jádczani és minö erövel mert ötett ujjá szülte a fördö igy vannak itt most a dolgok édes 
Bhetlent pedig most bátyám halgatja mert neki mondja fel azon szerepeit mit veled tanult és 
a jövö hólnapba szándékozik is fellépni ami795 pedig a te fellépésedet illeti itthon édes én 
hiszem hogy mint vendég fellépsz és akkor tudom meg kérdeznek796 téged hogy 
szerzödtessenek mert a közönség nagyon kimútatja hogy a Drámát pártolja és nem hadják 
el veszni hagyni csak majd egyszer itthon797 lehes édes.798

128. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1854. szeptember 29.

Debreczen, Sept. 29. 1854.
Édes zsuzsikám!

lehetetlen hogy beteg ne lennél, – és ez bennünket igen nyugtalanit, – mert már két leve-
lemre nem válaszoltál; egyik pénzes volt, s még károlyban tettem posta szekérre, a másikat 
pedig innen irtam mikor megérkeztünk. tudod édes, hogy téli ruha nélkül vagyunk, hát 
ugyan miért nem küldöd már a bekecsemet799 mint szándékod volt? – vagy talán sokat kel-

783 megnyutatott [Emendálva.]
784 nics [Emendálva.]
785 magara [Emendálva.]
786 [.]lete [átírás.]
787 és <…> nem
788 ka[…] [átírás.]
789 szerencsétlenségtt [átírás.]
790 a[.] [átírás.]
791 me[.]ént [átírás.]
792 oda <hogy> nem
793 bisztatjá[.] [átírás.]
794 van <hogy> láttczik
795 api [átírás.]
796 tudom <hogy> meg kérdeznek
797 itthoh [átírás.]
798 édes. <… … …>
799 bekesemet [Emendálva.]
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lene érette fizetnünk, ugye? Hiszen különben csak azt szeretném tudni küldöd-e800 vagy 
nem, mert ezt a kis fekete köpenyeget megbélleltetem vattával, ha nem küldöd, és én ezzel 
is kihúzom hazáig. Hanem nagyobb az édes, hogy itt Debreczenben megmarasztottak még 
egy sor játékra, s nincs mit játszanom. azért sürgettelek innen irt levelemben,801 hogy 
Clavigot (enyimet a mit ákos tisztázott le) rögtön, haladék nélkül tedd a dilizsánszra és 
küldjed, othelloval együtt, s ez utóbbinak mind a két vagy három példányát, a mi nekem 
meg van, – a szereppel együtt. Holnap adom jutalomjátékomul leart, s már a jövö héten alig 
tudok mit játszani, pedig a vásár már kezdődni fog. Édes, engem itt minden reményemen 
felül jól fogadnak; mindig tömött ház előtt játszom, s holnap három akkorának kellene a 
nézőhelynek lenni, hogy beférjen a ki készül. Eddig még harmad részben egyszer sem kap-
tam kevesebbet 30 pforintnál. Vannak ugyan itt is, mint majd mindenütt, kik a naplómért 
haragusznak, t.i. az ostobák, s a zugprokátor félék; de még mindenütt meghóditám e mar-
hákat müvészetemmel. Egyébiránt egyetlen egy értelmes és müvelt802 emberrel sem talál-
koztam körutamban, ki azon silány duzzogókkal egy értelemben lett volna. Ellenben a leg 
tiszteletre méltóbb egyéniségekkel, igazi honfiakkal; és jeles családokkal ismerkedtem meg, 
és annyival, a mennyi ismerösöm az előtt alig volt.

mikor e levelet irom édes, te akkor vagy a hurczolkodási veszödések közepette, s félek rá 
gondolni, ha épen most volnál beteg!… ez igazán borzasztó volna. nyugtass meg az istenért 
mihelyt levelemet veszed, ha még nem irtál volna. mi már körül belöl october közepe tájá-
ig803 itt maradunk; az az: meddig anyagi hasznunk lesz benne. aradról még sem kaptam 
levelet, hanem egy jeles férfi volt onnan itt, – épen a színház ügyvédje, Vajna miklós, ki 
velünk megismerkedett, és ez azt ajánlotta, hogy ügyemben mindent eligazít aradon, s 
nehány nap mulva megkapom a meghivást. akkor aztán october közepén indulunk aradra, 
és november végéig – (az az mig jól megy) ott maradunk, – mert mint már irám ezer pengőn 
alul haza nem megyek édes, bár mennyire ohajtanálak is már látni. Váradra ez uttal nem 
megyek, mert megírták, hogy körülményeik miatt most hasznomat nem vehetnék; az az 
october 16-dikáig. 

Irj Betlenröl és ákosról804 is valamit; a színházról szinte. most pedig édesse Isten veled! 
Etellel együtt csókollak 

E G
sk

Ui. kissé bádjadt vagyok, lázam van; náthás is vagyok, s az örökös próbák és nagy szere-
pek kifárasztottak, – nem tudom hogy viszem ki holnap leart, és reá vasárnap egy uj szere-
pet (a férjet) Falura kell menni-ben.

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Kerepesi ut. Pesten

800 küldö[.]-e [átírás.]
801 [.]evelemben [átírás.]
802 mü<l>velt
803 tájaig [Emendálva.]
804 Akosról [Emendálva.]
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129. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1854. október 1.

Debreczen, octob. 1. 1854
lelkem zsuzsikám!

tegnap estve felé vettem a holmit, leveleddel együtt, de lehetetlen volt rögtön irnom, mert 
estve leart játsztam jutalomjátékom és utolsó fölléptemül, iszonyuan805 tömött ház előtt, 
mellyböl még 60 elökelő család maradt ki, nem kapván helyet. Hanem édes épen olly iszonyu 
volt az elöadás bukása, – t. i. ezen nyomoru társaság részéröl, kik közöl csak egyetlen egy 
sem tudta szerepét. a franczia király (valami Priell nevü kölyök) szerepe elejét szerepéböl 
olvasta a közönség elött barétjába rejtve azt; de még igy sem tudta olvasni félelmében; ez 
nem volt elég, hanem beszédje közepén megfordul, (miután iszonyuan bele sült) és kirohan 
a szinpadról. az egész darab így ment, egyik botrány a másikat érte… én majd a föld alá 
süllyedtem, – most is beteg vagyok belé; és ha már a közönség és társaság a mult héten meg 
nem igértette volna velem hogy még egy sort játszam, itt nem maradnék s nem lépnék többet 
föl ez uttal a világért. azonban mit lehet tennem, ma ismét játszanom kell, még pedig uj 
szerepet a Falura kell mennie-ben Ferdinandét, (a férjet).806 Soha még illy borzasztó rendet-
len, hanyag néppel nem működtem. attól kell tartanom hogy a milly fényes volt eddigi fo-
gadtatásom szintolly üresek lesznek házaim e héten, bár vásár elöhete van. aztán még az a 
csapás is ért ma, hogy az aradiaktól – az igazgatóktól – levelet kaptam, s visszautasitják 
ajánlkozásomat,807 azzal térve ki előlem hogy ök novemberben uj erővel kezdik meg a téli 
szakot, s uj tagjaik elég érdeket birnak magok is ébreszteni, s majd a jövő nyárra tartják föl 
szerencséjöket hozzám. Ez engem nagy zavarba hoz most édes – mert elgondoltam, hogy ha 
én most elegendö pénz nélkül haza megyek mit csinálok a sok adóssal, kik tudom hogy 
mind meg fognak rohanni egyszerre, s ha köztök kiosztandom azt a mit most vihetnék haza: 
mit csinálunk az egész télen kereset nélkül?… Innen pedig nincs más állomás közel, mint 
Várad, honnan szinte oszlani készül a társaság…. talán addig még is ott maradnak mig én 
egy sort lejátszom velök, csakhogy még nem tudósitottam ujolag erről őket, mert röviditeni 
akarván idömet és utamat, innen egyenesen aradra akartam menni. jövö utamra nézve te-
hát neked most még semmi bizonyost nem irhatok. Ha máshova nem mehetek innen, kész808 
vagyok nagy Bányára is elmenni, hová Szathmárról műkedvelők hivtak, (de szinpadjok 
nem volt még akkor és sokáig kellett volna várnom, fölépitésére,809 10–12 napig,810 s azért 
nem mentem el) s811 hol most mint gondolom Pázmán van. árpád felszabadulásán örülök 
édes, de félek is egyszersmind, hogy a fiu vissza esik kicsapongásaiba, ha senkitöl sem fog 
függeni. Uj ruhájára nézve most már nem lehet máskép intézkedni, – rövid levén az idö, – 
mint hogy hivassd el édes Schlikket (ott lakik a hol Balog) és vele csináltass a fiunak egy 
magyarkát, és egy pantalont fekete posztóból, s egy fekete sejem mellényt. Ha haza megyek 

805 fölléptemül, <de> iszonyuan
806 (fér[.]et) [átírás; a mondatvégi írásjel emendálva.]
807 ajánlkozásomat [az „l” beszúrva.]
808 Kész [Emendálva.]
809 várnom, <meg> fölépitésére
810 és sokáig kellett volna várnom, fölépitésére, 10–12 napig, [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal 

szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
811 el) <mert> s 



227

kifizetem neki. De csak minél olcsóbb szerü kelméböl, orleán bélléssel. Egyébiránt édes 
nézz körül ócska ruháink812 közt, hát ha ki telnék onnan is valami? – például813 az ákos fe-
kete nadrágja alkalmasint jó lesz neki, ha Slikk meg igazitja; talán mellény is lesz még ott, 
azok közül a fejérek közül, miket Pap vart. mert ha lehet édes ne szaporitsuk nagyon adós-
ságainkat.814 aztán815 Slikkel alkudj meg. 

az a Betlen csakugyan háládatlan semmi ember, mint előre is gyanitám. minö sértö le-
nézés az, hogy ö nekem 20 pforintjával fizet! pfuj! – az illyenekröl mondta a kolosvári czi-
gány édes, hogy „nem is vagy mágnás, csak ollyan ordináré gróf!”

mit gondolsz édes, hátha irnék innen Festeticsnek, s ajánlanám magamat neki vendég-
szerepekre novemberre…816 vagy egyik téli hónapra?… Utlevél hoszabbításért is most fo-
lyamodtam itt ujra, abba is bele telik két hét mig megérkezik. Sajnálom hogy Váradi Gáborék 
honn nem találhattak. Ez édes a leg magasabb lelki tehetségü, s817 leg müveltebb férfi mind 
azon igazán lelki818 barátim között kikkel819 a sors engem ezen utamban, mint valódi kin-
csekkel megajándékozott.

Valjon mikor jönnek vissza Bécsböl, mert mint gondolom oda mentek?.. Ha ismét820 
meglátogatnak édes, hívd őket magadhoz szállásra, és ellátásra. ök nekünk igen sok jót 
tettek; s a neje épen olly áldott müvelt nö mint férje, és Simon Florentnének testvére821 a nö. 
most édes Isten veled, – ne hallgass olly sokáig mint közelebb, hanem minden levelemre 
rögtön írj, és olly sokat mint most irtál. Csókolunk Etellel együtt – Gáborod sk Fáyéket 
üdvözöld nevünkben mindig.

130. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. október 3.

Pest october 3án
1854

Édes Gáborom!

E perczben kaptam leveled mit vasárnapon írtál és a jutalomjátékodban történt sok zavart de 
Édes az téged legkissebbé sem bánthat hogy ök olj roszszak és hanyagok mert téged822 
ismérnek és láttak és nyugtasson823 az meg hogy öket ott ugy ismeri a közönség mint rest 
korheleket én attól nem félek hogy te ez által valamit veszthetnél de azon félek hogy mert 
ismerlek miljen824 indulatos vagy oljankor és ha megbetegszel az istenért kérlek édes 

812 ruháink [az „n” beszúrva.]
813 valami? – <peld> példaul [Emendálva.]
814 adósságainkat, [a vessző pontra átírva.]
815 adósságainkat. <tu> aztán
816 novemberre<?>…
817 s [Beszúrás.]
818 lelki [a második „l” beszúrva.]
819 kikke[.] [átírás.]
820 [.]smét [átírás.]
821 te[.]tvére [átírás.]
822 [.]éged [átírás.]
823 nyugta[.]son [átírás.]
824 ismerlek <hogy> miljen
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egéséged825 drágáb legyen minden haszontalan ember-miatti boszszuságnál826 mert én szin-
te mindég látlak mennyit kel magad rontanod minden társaságnál hol jádczol de édes most 
már láthatod hogy bizony akár mint827 fáracz is értök nincs minek mert értök te nem 
jádczodhacz azért édes valahányszor828 boszuság érhetne kerüld menynyire csak lehet. Édes 
te attól félsz hogy nem lesz közönséged én nem félek elö érzetem nem azt mondja829 de elö 
érzetem mondá hogy az aradi utadból nem lesz semmi azok igen silány emberek azért édes 
meny Váradra és ha jónak látod bányára is pedig édes ez igen meszsze leszel830 töllem de 
mint mondod hogy azt mit haza hozhatnál most az adóssoknak kellene adni és hogy már 
egyszer az adóssoktól mentek lehessünk csak keres hát édes én meg istent kérem hogy 
segítcsen és óltalmazzon minden bajtól Édes831 hátha kolosvárra mennél mit mondasz hoz-
zá de ezt már csakugy mondom hogyha még is továb maradnál832 mint írod hiszen édes ha 
hazajösz én bizton hiszem hogy ha többet nem de 3 vagy 4 jádczhatol833 egy hólnapban834 
azért édes én azt mondom hogy ne irjál a grófnak az igen haszontalan ember lesz abban más 
mód is majd csak kirendeli az isten csak szerencsésen hazajöhes most édes ha drámát adnak 
igen szép közönség van a vasárnapi ujság már írt is hogy ök Egressyt és lendvayt akarják a 
színpadon az az a pestin látni így édes majd jön a többi is most édes a költözködésen már 
tul vagyok nincsen hálá istennek semmi bajom és semmi károm kivévén835 egy kis836 tojá-
som tört el mit az ólta tojt a kis madár mi ólta oda vagytok én837 igen megvagyok a szállás-
sal elégedve csak te is meglégy Édes minek én örültem azután hogy megtaláltam a Gábor 
ízlését
Édes én tölled csak mindég kérek és nem838 tudok neked semmit sem adni számolok a 20839 
pengöröl mint írtam a szállásnak megkellet vennem840 a kifestését 8 fp akik elhordták a 
holmit 7 fp konyha meszelés 2 marat nekem édes 3 pengöm pedig841 ha még suroló asszonyt 
is fogattam vólna ez sem marat vólna meg de a leánynyal suroltattam a ház földjét és az ab-
lakokat egygyüt mostam vele csak hogy mentül kevesebbet kölcsek még842 sem vóltam képes 
kevesebbel kijönni azért édes kérlek küldjél nekem843 mit akarsz mert mire leveled kapom 
már nem lesz844 egy fillérem sem hát ahoz Édes mit mondasz hogyha fára kérnék845 de most 

825 egéseged [Emendálva.]
826 boszszuságnal [Emendálva.]
827 mi[.]t [átírás.]
828 va[.]ahá[.]yszor [átírás.]
829 moddja [átírás.]
830 lesze[.] [átírás.]
831 É[.]es [átírás.]
832 mar[.]dnán [átírás.]
833 jadcz[.]atol [Emendálva; átírás.]
834 hólnappan [átírás.]
835 [.]ivévén [átírás.]
836 ki [Emendálva.]
837 vagytok <nekem> én 
838 és <én> nem
839 10 [átírás.]
840 ven[.]em [átírás.]
841 pedidig [Emendálva.]
842 meg [Emendálva.]
843 neke [Emendálva.]
844 [.]esz [átírás.]
845 kérnek [Emendálva.]



229

igen jó száraz idö van legjob vólna bevágatni Fáyékkal oda voltam fát venni 7 f 10 x vettek 
egy ölet a felvágás hozatal 20 f jött egy öl de igaz jó fa és száraz az Eszterházi kertböl való 
Édes árpádnak még egy holnap mulva lehet csak fel szabadulni mert nincsen kész a rajzával 
a másik fiu sem azt mondta Ghut hogy ö azt czé gyülés nélkül is meg fogja tenni merényivel 
de azt nem tudta hogy a rajz nincsen meg azért még egy hólnapig kel árpádnak846 minden 
nap rajzolni847 kel menni akkor édes a fiu is itthon fog enni mert nem dolgozik a gazdájának 
és nem kap ételt,848 Édes a takarék pénztárba is ismét kitelt849 az idö e hólnap 9én oda is 5 
pengö kel egy pár krajcár850 hián851 a852 cseléd ideje is 16án fog kitelni 3 pengö azért édes 
kérlek számisd öszve mindent hogy mire megy fel és küld egyszerre mert a sokszori küldés 
is sokba kerül853 Bhetlenröl anynyit tudok hogy igen szegény de nagyon szegény talán azon 
20f is kölcsön kérte és bizonyosan854 hogy írtál neki azért édes arra már én nem is számolok 
ha ad valamit jó de855 kérni én szégyellem856 és te se kérd édes én hiszem hogy nem lenézésböl 
tette de tudod édes mi iszonyu helyzet a szegénység és ez ugy van akarna de nem tehet a 
lapok nagyon kürtölik hogy fel fog lépni és sokat várnak tölle mert a te tanítványod most 
édes pletykázom857 és ámulj el Szigeti német szinpadra készül és tanul németül Édes az 
estve felmentem a színházhoz hogy Gózontól858 megtudnám hogy miskólczon van é társa-
ság hogy mikor haza jösz utba ejtenéd de öt nem találtam859 ott Bátyámat860 Bhetlennel ta-
láltam nagyon szives vólt és kérdé861 hol vagy hová fogsz menni ö nagyon mondá hogyha 
bányára mégy onnét ne mulaszd el kolosvárra menni mert már bányáról862 egy napi járás 
csak és azt is irjam meg neked hogy egyenesen Gróf mikónak863 írjál senkinek másnak tisz-
teletét küldi és hogy nagyon szerette vólna hogy itthon légy mikor fellép julius Céazárba lép 
fel Felekinek864 a jutalomjátékába865 ami kolosvárt illeti én magam is hiszem hogy nem fog 
roszszul kiüttni ott édes bátyámnak el mondtam az aradiakat szörnyü méregbe jött érte 
mondá hogy igy csak olj alávalók tehetnek mint azok és hogy ö is hiszi miként ha kolosvárra 
mégy igen jo lesz és azt is mondá hogy csak hová mégy866 jádczodjál addig míg megy a kö-

846 arpádnak [Emendálva.]
847 rajz[.]lni [átírás.]
848 é[.]elt [átírás.]
849 kite[.]t [átírás.]
850 krajczá[.] [átírás.]
851 [.]ián [átírás.]
852 hián <.> a
853 azért édes kérlek számisd öszve mindent hogy mire megy fel és küld egyszerre mert a sokszori küldés is 

sokba kerül [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel 
jelezve.]

854 dizonyosan [átírás.]
855 [..] [átírás.]
856 szegyel[..]m [Emendálva; átírás.]
857 peltykázom [Emendálva.]
858 Gózo[.]tól [átírás.]
859 t[.]láltam [átírás.]
860 Batyámat [Emendálva.]
861 kérde [Emendálva.]
862 b[.]nyáról [átírás.]
863 [.]ikónak [átírás.]
864 Fele[..]nek [átírás.]
865 jutalomjatékába [Emendálva.]
866 megy [Emendálva.]
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zönség867 igen örült annak is hogy még eddig mindenütt szerencsével868 jártál mert látom 
hogy ö is féltet egy kicsit869 a vidékiektöl a naplód miat de hálá istennek hogy még eddig 
semmi rosz következménynye nem let és nem is lesz hiszem édes hát Etel hogy van bizony870 
rosz leány ö mint ákos fiunak mert már egy holnapja lesz 6án hogy nekem irt hiszem hogy 
ez neki csak most vólt mert utazás ismerkedéssel jobban eltelik az idö de azért reám is lehet-
ne egy kicsit871 gondolni és egy pár sorral tudatni hogy én is szeretem anyámat legaláb hitet-
néd el velem hogy ugy van édes leányom én ezt nem szemrehányásképpen mondom de872 
csak kérdeszd meg önmagad hogy nem fogja é szived is azt suggallani hogy irányomba na-
gyon hanyag873 vagy pedig a miként te mások irányába cselekszel majd jön idö mikor velled 
is aszerént cselekszenek874 azért neked mindég figyelmesebnek875 kel876 lenned877 mán ko-
rodnál fogva is mert az sohasem elég mencség hogy nincs878 idöd mert miheljest akarja879 az 
ember mindjárt van ideje. hát a debreczeni nagy templomot880 megnézted é már arra végy 
idöt magadnak nehogy ugy járj hogy rómába881 vóltál és a pápát nem láttad nekünk refor-
mátusoknak debreczen882 róma templomja már csak 49röl is nevezetes azért nézd meg ha 
még nem láttad vólna hát Benköt kihalgatták é már azt is jó vólna azalat míg ott vagytok
Édes Váradra ha írsz Faliczkinénak irnál tudod883 hogy ö a város harangja884 azért nagyon jó 
lenne igaz Etel miután most apád mindég szinészek közt jádczik885 te azért ne elegyegy 
közibek mert azok mind meg anynyi roszszak azért ugyan nem mondom hogy kevély légy 
irányokba886 de neked887 csak távolról kel velök ismerkedni mond meg apádnak888 hogy azon 
kis skatulyába mibe én küldötem nektek a ruhát küldjétek889 haza azon nyári köntösöket mit 
te elvittél890 magad számára ez után ugy sem lesz már reá szükséged és ne maradjon nállad 
egyéb mint a két ször köntös a többit mind haza küldhetitek és a pakkotok meg fog kevesedni 
mert lehet hogy ezután gyors szekéren891 is fogtok járni és igen nagy külömbséget fog tenni 
igaz Édes ha a Fáy andrás bundáját meg vetted azt is küld haza mert kérdezte a napokba 

867 közönseg [Emendálva.]
868 szerencsevel [Emendálva.]
869 kicsi[.] [átírás.]
870 dizony [átírás.]
871 egy egy kicsit [a szóismétlés emendálva.]
872 dé [Emendálva.]
873 ha[.]yag [átírás.]
874 cseleksznek [Emendálva.]
875 figyelmese[.]nek [átírás.]
876 [..]l [átírás.]
877 lended [Emendálva.]
878 nics [Emendálva.]
879 akarja [a „-ka” beszúrva.]
880 tem[.]lomot [átírás.]
881 [.]ómába [átírás.]
882 [.]ebreczen [átírás.]
883 dudod [átírás.]
884 haraggja [átírás.]
885 jadczik [Emendálva.]
886 irányokb[.] [átírás.]
887 [.]eked [átírás.]
888 apádnák [Emendálva.]
889 [.]üldjétek [átírás.]
890 elvittel [Emendálva.]
891 gyors szekeren [Emendálva.]
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hogy írtam é neked hogy vegyél azért ha még novenber végén jösz892 haza küld el édes a 
szekér postán az etel köntösseivel egygyüt miket már nem használ és ha utaztok édes Etel-
nek csináltas egy egyszínü meleg posztó893 köntöst mert ö nem tudja ugy türni a hideget 
mint te meg én és az uton hamaráb is meghülhetni mikor itthon van az ember ámbár894 én 
itthon is fázom mert nincs895 egy meleg kendöm pedig még a köpenyeget nem lehet hordani 
de édes ezért ne haragodjál és ne vádolj azzal hogy telhetetlen vagyok de tudod hogy még 
a896 mult897 öszszel akartunk venni de nem lehetet azért bizony édes most sem kérnélek ha898 
Etel itthon vólna mert az övével majd el járnék de igy bizony csak a nyári kis feketével járok 
akár meleg akár hideg van de már édes nem irok többet hanem isten álgyon meg és öriszen 
benneteket899 édes csókollak Etellel egygyütt 

zsuzsikád

E levelet az estve kezdettem mikor tiedet vettem de most reggel végzem az az 4dikén

131. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1854. október 6.

Debreczen Oct. 6. 1854
Édes zsuzsikám!

E pillanatban veszem leveledet, s rögtön irok. Ide zárok számodra 50 pengőforintot. 
Végy belőle egy öl fát – 20 pf.
takarék pénztárba –––    5 – 
Cselédnek –––––––––    3 – 
nagykendőre ––––––   10 – 
konyhára –––––––––  12 –    
összesen                     50 pft.

Édes, elöérzeted most az egyszer nem jósolt igazat, midőn sejtéd, hogy lear adatásakori 
botrány nem fog ártani utána esö föllépteimnek, mert a mult vasárnap és kedden aránylag 
igen kevés közönség volt ámbár900 a darabok is igen ócskák és itt elkopottak voltak, t. i. 
Falura kell mennie, és kean; tegnap azonban már ujra össze szedte magát a közönség. S 
lássd édes, ha nem csordul még is csak cseppen, ha az ember folyvást játszik, mert az utóbbi 
3 játékból még is 40 pengö jutott reám harmadrészben, s igy jobb hogy itt maradtam e hét-
re, – pedig az igazi vásári napok csak most következnek. tegnap a két kis vigjátékomat szép 
ház elött adtam Másodszor. Holnap XII károly, Vasárnap Gritti, Hétfön Clavigo, – reá 

892 jö[..] [átírás.]
893 dosztó [átírás.]
894 ambár [Emendálva.]
895 nics [Emendálva.]
896 [.] [átírás.]
897 mulf [átírás.]
898 [..] [átírás.]
899 bennekeket [átírás.]
900 ambár [Emendálva.]
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Szombaton othello és vasárnap utolsó, még nem tudom mi. még most sem tudom bizonyo-
san hová megyek innen, azok a Semmirevaló aradi directorok annyira zavarba hoztak, – 
mert olly biztosan számitottam aradra,901 hogy másfelé nem is gondoltam s igy lépéseket902 
sem tevék. Csernovics is igen hidegnek mutatkozik válaszában mellyet titkára által903 iratott, 
ámbár azt iratja, hogy ha szándékom mellett csakugyan megmaradok, s oda megyek, ö 
mindent elkövet érdekemben, de egyszersmind azt mondja, hogy az igazgatókkal tegyem 
magam érintkezésbe, s ugy látszik, hogy az igazgatók már értekeztek Csernovicscsal efölött. 
Egyébiránt hogyha épen akarnám oda mehetnék, s majd meglátnám ki gátolná a komédiá-
sok904 közöl, hogy ott föl ne lépjek. az egész nem egyéb gyáva féltékenységnél. attól tarta-
nak, hogy szinészi semmirevalóságuk egész meztelenségében kitetszenék, s következményét 
soká vagy mindig fognák érezni; más ok az, hogy a bérletböl mellyet már bevettek, osztoz-
tatni kellene. S aztán a Hegedűs féle celebritások napja is letünnék. nagy bajt fog csinálni 
az utlevelem is, mert abban a mellynek meghosszabbitásáért most folyamodtam, csak arad 
és Várad vannak betéve. most ha Bányára és kolosvárra találok menni, azért ujra folyamod-
nom kell. Isten tudja édes hogy lesz? hogy nem megyünk-e innen egyenesen haza! már én 
édes irtam Festeticsnek; azt kérdeztem tőle, nem találná-e összeférhetönek a nemzeti 
szinház érdekeivel, hogy én ott a télen vendégszerepeket adjak? – de nem kevesebbet tizen-
kettőnél és ugy hogy tizenkét hét alatt járja le. Ha elfogadná, akkor még is 120905 pftot ke-
reshetnék hónaponként négyszeri fölléptemmel, 30 pft játékdíjj mellett, mennyit906 a 
multkor is fizettek. majd meg látom mit ir. még Váradtól ujabban nem kaptam határozott 
választ, sem pedig Bányáról. Ha soká nem kapok még édes ugy teszek, mint 1843-ban tet-
tünk, tudod, mikor megindultunk és nyakunkba vettük a világot. Bár907 aradra sem irtam 
volna, csak egyenesen be kellett volna oda állanom… még meg is teszem, ha megharag-
szom. 

most pedig vessük össze adósságunkat édes!
kozmának ugy hiszem, tartozom                                200 pfttal
kostyálnak         120
Sikorné           60
a takarék pénztárba és zálogházba ugy hiszem 250. – vagy valamivel kevesebb.
Gútnak gondolom           20.
krammernének          10.
Balognak talán           10. 

                    
                                 összesen 670 pengöforint.

Singernek itt kifizettem 100 pengöt, mert egy reggeli kabátot kellett töle vennem, s kérte a 
pénzét. Ha még hozzá számitom a 670 pforinthoz azt a mivel még Singernek908 az ujabb 
ruhákért tartozom, ugy 800 pforintnál is többre megy összes tartozásunk. Ha már most én 

901 számitottam <reá> aradra
902 lépeseket [Emendálva.]
903 altal [Emendálva.]
904 comédiások [átírás.]
905 110 [átírás.]
906 mitnyit [átírás.]
907 dár [átírás.]
908 Singern[..] [átírás.]



233

Debreczenböl haza mennék, alig vihetnék többet haza édes 600 pengöforintnál, mert egy 
hónapi909 költségünk itt a fogadóban 100 pengöforintra megy. És ha ezen 600 forintot ki-
osztjuk, mit csinálunk egész télen? Vagy csak azért menjek haza, hogy fizessek, s két hét 
mulva megint induljak vándorolni?… Ha már egyszer haza megyek édes ugy én tavaszig910 
meg sem mozdulok911 sehová, mert már kifáradtam, s ez elég volt erre az esztendőre. nem 
sokára kozmának is kell irnom, s ki kell őt912 fizetnem mert novemberbe majd rá mennek a 
hirdetett könyvért s neki vissza kell adnia az elöfizetéseket, s erröl is hirdetést kell 
kibocsátnom még e hónapban, a lapokban. Sajnálom hogy hon nem lehetek Betlen föllépte-
kor. kár neki julius Caesarban – antoniusban913 lépni föl. az még neki nagy föladat, nem 
is fog benne nagy szerencsét csinálni. jobb lett volna Pénz és becsületben föllépnie, – azért 
jót állok, hogy abban diadallal állott volna meg, s nem mindegy, hogy azt másodszor vagy 
harmadszor adja, inkább antonius lehetett volna harmadik v. negyedik szerepe. Ezt üzend 
meg neki, s azt is hogy helyeslem, hogy most bécsi utjáról letett, hogy késöbbre halasztja ezt, 
és föllépését nem halogatja; e részben látom, tanácsomat követi, mert ezt irtam neki 
Szigetröl. Elég komisz frater, hogy leveleimre nem válaszolt, de hiszen várhatja is mig én 
irásomra méltatom. Édes, a naplóm miatt engem ne féltsen senki: ha van itt ott egy egy 
vészmadár, nekem csak megkell jelennem ott, és mind meghódol. Soha nem is éreztetett914 
még velem efféle idegenséget senki egész utamban, csak Csabainé hazudozott illyesmit, de 
ennek sincs alapja mint már tudom, és egy igen jó barátommal Vajaival volt egy magán915 
vitám e fölött, mi csak egy pár perczig tartott s vége volt. Fáy andrásnak még kis bundát 
nem vettem, de mielött innen elmennék, veszek s felküldöm édes, a felesleges holmivel, 
mert rémitön meg gyült a lomunk, nem916 is tudjuk hová tenni. Etelnek most vettem egy fél 
meleg ruhát. most édes Isten veled! csókollak Gáborod.

Etelnek917 bocsáss meg édes, bizony918 nem szeretetlenségböl nem írt; én tudom és hal-
lom hogy beszél ő terólad, – mindig a leg hálásabb kegyelet és szeretettel de lássd édes ö 
tudod milly lassu, kivált az irásban, és mindig motoz ö, soha sincs dolog nélkül – csakhogy 
kevés a láttatja, most919 az uj ruháját varrja.

909 hó[.]api [átírás.]
910 tavaszi[.] [átírás.]
911 mozdulok<.>
912 őt [Beszúrás.]
913 antoniu[.]ban [átírás.]
914 is <éreztetett> éreztetett
915 egy <per> magán
916 [.]em [átírás.]
917 Etel[.]ek [átírás.]
918 [.]izony [átírás.]
919 [.]ost [átírás.]
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132. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1854. október 6.

Debreczen, october 6 án
854 

Szeretett kedves jó anyám!

Éppen ezelőtt pár orával vettük kedves sorait, bár abban egy kissé korholja is (kedves) 
léányát, de méltán, elismerem hogy hanyag voltam, de csak az irásban!.. a920 gondolatban 
Isten őrizz, távolról sem. És ezért bocsásson meg Szeretett ked. jó anyám, hiszen tudhatja 
ked. anyám hogy gyengeségeim közé tartozik az írásban némi921 restségre való hajlam… 
hanem ezentul igyekezni fogok, e’ csúf hajlamtol menekülni, ’s kedves anyámnak minél 
többször922 irni, hogy ezáltal meg gyözödhessék arról, miszerint léánya nem színleni akarja 
a szüle iránti szeretetet, hanem azt érzi is, bár nem tudom képes leszek e’ szavakban mély 
tiszteletemet ’s határtalan szeretetemet923 mely szivemben lételemtől fogva, él ugy kiőnteni 
hogy azok kedves anyám szívéig924 hassanak, ’s ne csak pusztán az elhitetésig. kedves925 jó 
anyám azt kell hinnem hogy leveleimet nem mind vette, miután, leveleiben semmi az 
enyimekre vonatkozó választ soha nem találtam, pedig, abban az öreg Székelynének egy 
izenetéről, is tettem emlitést, mit ő andris néninek, küldött… aztán egyik levelemben meg 
a rokonokrol ’s azoknak üdvözletéről ’s elágazásinkról,926 ügyemről…927 kedves jó anyám 
mind ezek iránt legközelebbi levelében világositson fel engem pár sorral kérem: kedves jó 
anyám mint van ügyem; kérem erről irjon minél többet, utolsó előtti levelében azt irja ked. 
anyám, hogy az a semmi ember ujra 30 napot kért, a gondolkozásra, hisz az Istenért, mond-
ja meg kérem ked. anyám Simon Florentnek, hogy ne hagyják már ezt a dolgot illyen 
hosszu porászra, és főleg azt a Gazembert, hisz az idő, mondja928 neki ked. anyám, réám 
nézve meg fizethetlen kincs, és ha azt csak ugy könnyen tétlenűl929 futni engedjük, többé 
vissza nem hívhatjuk, hogy meg álj csak most jutott eszembe valami… a Benkő féle 
kihalgattatásbol sem lehet semmi, mert nem az ő bizonyitványát küldte ide az a lelketlen 
ardai, hanem a Benkő nándorét,930 kedves jó anyám ez iránt legyen oly jó megkérdezni 
Polgárt, mit legyek teendő arra nézve hogy Benkő az alatt míg itt leszünk ki legyen halgatva. 
Vagy nem történhetik é meg azalatt a helyes bizonyitvány leküldése míg mi itt leszünk az az 
legfeljebb 16dikáig e’ hónapnak írjon mind ezekről kielégítőleg ked. jo anyám. azt is irja 
kedves jó anyám, hogy Váradi Gáborék ott jártak az olta Pesten, ’s hogy Váradi Gábor 
nálunk is volt, ugyan ha még meglátogatná, anyámat még egyszer, miután most csak Bécs-
be mentek a neje apjához931 hihetőleg, kérdje meg tőle kedves anyám, hogy ha nem beszélt 

920 irásban!.. <de> a
921 némi [Beszúrás.]
922 tö[..]szöd [átírás.]
923 szeretetetet [átírás.]
924 szívél[…] [átírás.]
925 elhitetésig <… … …> kedves
926 elágazásinkról. [az írásjel emendálva.]
927 ügyemről… [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrek-

túrajellel jelezve.]
928 [.]ondja [átírás.]
929 tétle<te>nűl
930 nándoré<r>t
931 apjához [átírás.]
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é Simon Florenttel ügyem állásáról,932 ’s nem felejtette933 é még el e’ nekem tett igéretét, mert 
ő azt igérte nekem Szigeten ott nállok hogy e’ részben beszélni vagy irni fog sógorának Flo-
rentnek, a mely alkalommal őt; ez ügynek mielöbbi sikeres934 kimenetelére fogja serkente-
ni.935 Bár inkább az ő kezében volna ügyem nem félteném azt annyira mint így most… Iste-
nem! ha réá gondolok, elszomorodik szívem hogy mikor lesz ennek vége, ’s hogy kell majd 
lótnom futnom ha haza megyek… hogy valamennyire helyre hozzam, a mit így mulaszta-
nom kell az itt időzés v. is távollétem miatt. kedves, jó anyám kérem legyen olyan jó kérje 
meg igen szépen Polgárt, hogy ő beszéljen Simon Florenttel nevemben, ’s mondja meg neki, 
azt üzenem vegye lelkére egy kicsit ügyemet, ’s ne feledje azok936 közt a száz esztendős ak-
ták közt; mert attól félek, hogy elfelejti szerencsétlen pártfogoltját, ’s mire az937 elválasztási 
vég ítélet kimondhatnék, már én is mamut, mondok a hamu helyett…. Egyszóval hogy 
kétségbe vagyok esve, ha emlékezetének országábol engem kizárt v. felejtett. annak a Gaz-
embernek pedig a 30 napon tul, egy perczet sem várok, mondja meg kedves anyám exequ-
válják938 ha másként nem lehet, rövid bánás modnál ugy sem érdemel egyebet, eleget vártam 
már, nincs itt se gyermek, se semmi hogy osztozkodni kéne, ’s ezzel nehezitve volna a dol-
gom, ez kizárolagosan az enyim, én már szinte két éve lesz hogy várakozom, már megelé-
geltem; és ezért mind a Simon Fl. mind pedig a Polgár mihály uram figyelmébe, ’s emlékökbe 
ajánlom magamat mondja meg nekik kedves anyám,939 hogy én is itt vagyok ’s még élek ha 
bár nem ott helyben is.

kedves jó anyám azt jegyzi meg levelében, hogy ne elegyedjem a szinésznék közé, azt 
nem is cselekszem, ettől meg ovnak a polgári körök, a melybe mindenkor jutok; ha apám 
szinész társulattal játszik és így most is; másnap az igaz a mint940 megérkeztünk mindjárt 
Csabaiéknál voltunk ebéden, de azolta én bizony feléjök sem voltam, kivéve, nehány estve 
játék941 után, minthogy ott laknak a szinháznál, az ő szobájában vártam meg míg apám 
levetkezett, de most már enyire sem vagyok, vele sem pedig a többivel semmi érintkezésbe; 
itt van Balog Pepi is, és a milyen gyenge színésznő, oly gyenge az énekben is; mert tegnap 
közkívánatra ujra a „Párisi ados”, ’s „legjobb az egyenes ut” adatott, ’s a két vígjáték után, 
„luciábol”, azután a kovács Endre magyar dalát énekelte el; de bizony igen czérna hangon, 
’s minden érzés nélkül, ugy elharapva énekel, mint a hogy beszél, egyszoval valami 
kiállhatlan szelességet szenveleg, itt átalában nem szeretik ’s hihetőleg el fog oszlani innen 
az egész társaság mihelyt apám eltávozik, mert már is mondja a közönség hogy ezentul még 
az ördögök sem nézik meg öket… De hogy vissza térjek a polgári körre ide azok által a 
Szathmári Fodor Imréék által jutottam942 a kiknél szálva voltunk ott Szathmárt, ők csak 
kettecskén levén ’s943 fiatal párok eljöttek ide rokonukhoz valami lobmayerékhez, látogató-

932 ügyem<.> <…> állásáról [az „állásáról” az áthúzott rész fölé írva.]
933 felejtetté [az ékezet áthúzva.]
934 sikéres [az ékezet áthúzva.]
935 fogja <őt> serkenteni
936 feledje <ügyemet> azok
937 mire <azt> az
938 e[…]válják [átírás.]
939 anyám [Beszúrás.]
940 a mint [az „a” beszúrva.]
941 játek [Emendálva.]
942 juttttam [átírás.]
943 ’s [Beszúrás.]
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ba, ’s egyszersmind bennünket látni ujra, és így Imréné, vagy is944 hogy rövid legyek Czili 
eljött férjével felkeresett minket ’s másnapra testvére945 lobmayerné nevében meghívott 
ebédre és így ő általa megismerkedtem946 valami, Farkasékkal, kiknek947 szinte valamint a 
fentebb említett lobmayerék vaskereskedést bírnak; és még egy Fűszer kereskedést biró 
családdal valami Berkhofferékkel, mind948 igen derék ’s végtelen gazdag, ’s a színészet 
kifáradhatlan949 pártoloi; ezek950 közt vagyok én kedves anyám a mikor csak időm engedi, 
ezekkel járok a színházba is, ’s játék951 után mindig ők adnak által apámnak,952 ’s büszkél-
kednek benne hogy én társaságokban vagyok…..953 Fodorék már elmentek vissza Szathmárra, 
hová bennünket is retenetesen várnak ’s meg954 hívtak szüretre, ’s apámtol majd elvittek most 
már magokkal, holott pedig ott a szüret még csak e’ ho közepe táján kezdödik, ’s apámnak 
is meg kellett igérni, hogy ha valami rendkivüli akadály nem fogja magát előadni, szüretre 
el is megyünk hozzájok Szathmárra; addig meg itt szüretelnek már Farkasék, ’s lobmayerék 
szüretjére hivatalosok is vagyunk… És e’ családok azért nem zárják körükből a színészeket 
sem ide értve a szolid magaviseletüeket: mint Szákfit ’s valami fiatal, Pesti nevezetű színészt 
ki a színpadon valoságos képmása telepi károlynak sőt még nappal is igen nagy a hasonla-
tosság kettőjök közt, ezeket igen szereti az itteni közönség. Szákfi ő most is a régi ez a 
Pesti955 még fiatal színész de igen értelmes és szorgalmas szinész ez az egy lehet kivétel csak 
e’ közül a sok korhely956 lumpacius vagabundus közül. De erről már elég is volt ennyi, majd 
otthon részletesebben mindenről. kedves any. bizony szeretnék is már otthon lenni nagyon 
meg untam már ezt az örökös ki ’s be pakolodást főleg mikor aztán apám is ingerült akkor 
már aztán éppen végem van reszketek mint a nyárlevél azt se tudom melyik lábomra áljak, 
majd jövőre anyám jön el helyettem ugy is meg igértették apámmal ezek a Vidéki urak ba-
rátai957 ’s tisztelői apámnak hogy jövő évben is meg fogja tenni ezt a körutat hanem már 
akkor majd csak958 anyámmal együtt…. így is mint ismeretlent a család egyik fejét t. i. 
kedves anyámat is a toásztokba foglalták már egy néhányszor, károlyba is Szathmárt is mit 
aztán hangos éljen959 követett ’s mindenki fenékig ürítette réá pohárát, persze hogy aztán 
volt ürügy léányát is felköszönteni hogy sorba menjen és ugy aztán befejezésül, ’s bevezétésül, 
és számtalanszor apámat. Beh véghetetlen szives kedves vendégszerető nép is ez az Ugocsa, 
Szathmár, és máramaros népe azaz a Civilizáltját értem de azt hiszem hogy a többie is, de 
már Bihar v. is inkább Debreczen már e’ vagy rüpök vagy pedig olyan kereskedöi szellem 

944 is [Beszúrás.]
945 testvéré [Emendálva.]
946 mégismerkedtem [az ékezet áthúzva; az „-ismerkedtem” beszúrva.]
947 kiknek [a „-nek” beszúrva.]
948 mind [Beszúrás.]
949 kifáradhatlan [a „ki-” beszúrva.]
950 pártoloi; <is> ezek
951 [..]ték [átírás.]
952 apámnak. [az írásjel emendálva.]
953 ’s büszkélkednek benne hogy én társaságokban vagyok….. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal 

szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
954 [.]eg [átírás.]
955 a <fi…> Pesti
956 körhely [Emendálva.]
957 baratai [Emendálva.]
958 cs[.]k [átírás.]
959 Éljen [átírás.]
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egyszóval nem az az őszinte nyilt szívű kedves vendégszerető, mint a fentebb emlitettek. 
kedves jó anyám ezerszer csokolom kezeit ’s köszönöm a küldötteket különösen az ujjacska 
’s gallér v. is mellénykéért bár több lett volna – kedves anyám bizony már a topánkám is 
mind rongyos ’s960 még csak meg sem fejelik itt ezek azt mondják oda küldjem hol csinálták 
hej be jó volna egy néhány pár keztyü961 is itt az ember csak mind egy gombosakat kap az is 
iszonyu komisz mit se tart szeretném ha kedves anyám oly jó lenne nekem 1 pár szarvas bőr 
keztyüt csináltatna a vén keztyűs asszonyal 3 gombra naményba mikor voltunk a rokonok-
hoz láttam962 a Vladárné963 ‒ naményba bír joszágot964 igen müvelt nő egy estveli Theára 
meghivott volt ’s voltunk is nálla965 ‒ testvérjének966 olyat igen czélszerű az kivált így utra 
mert ha piszkos mindjárt mosni is lehet. Bizony ked. anyám ez az egész vidéki mind Pest-
ről látja el magát ilyesekkel Pest tartja ki ezeket967 a968 Vidékeket a ki csak szerit teheti ha egy 
harmadik által is még is onnan látja el magát. kedves jó anyám csokolom kezeit még egy-
szer a küldöttekért kimondhatlan jól esett már csak azért is hogy otthonról jött. nagyma-
mának fris egészséget kívánok nem különben zsigabácsinak ’s kezeiket is csokolom ezerszer 
Francziskát ’s Ferit is árpádot969 is csokolom kitarto szorgalmat sok szerencsét és egészséget 
kívánok neki is mikor fog nekem egy varró asztalt valjon készítni már látóm hogy ma holnap 
még is csak ugyan megérem hát Sikorék mit csinálnak üdvözlöm öket. kereszt anyámékat is 
ezerszer csokolom, mondja meg ked. any. Hőgyészinének, hogy az ő házassága azért megy 
oly nehezen v. is köttetik hogy annál970 felbonthatlanabb legyen talán ez az én válásom is 
azért megy oly nehezen971 mert ez is oly nehezen köttetett. még megérem, hogy addig ha-
lasztodik az ő egybekelések hogy mi is otthon leszünk ’s így a lakodalombul én sem maradok 
ki. És most még egyszer ezerszer kezeit csokolva ’s ölelve kedves anyámat vagyok szerető 
léánya Etelke….972

Emminéninek is majd irok csak egy kis időm legyen de ugy el vagyok én foglalva apám-
mal hogy az Isten a meg mondhatója mennyit szenvedek973

960 ’s [Beszúrás.]
961 keztyüi [Emendálva.]
962 láttám [az ékezet áthúzva.]
963 [.]ladárné [átírás.]
964 joszagot [Emendálva.]
965 naményba bír joszágot igen müvelt nő egy estveli Theára meghivott volt ’s voltunk is nálla. [a levélpapír 

üresen hagyott felső részére, az ún. tisztelethelyre írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.] 
966 testvé[.]jének [átírás.]
967 ez[…] [átírás.]
968 a [Beszúrás.]
969 Arpádot [Emendálva.]
970 annal [Emendálva.]
971 nehe[.]en [átírás.]
972 csokolom ezerszer Francziskát ’s Ferit is árpádot is csokolom kitarto szorgalmat sok szerencsét és egész-

séget kívánok neki is mikor fog nekem egy varró asztalt valjon készítni már látóm hogy ma holnap még is csak 
ugyan megérem hát Sikorék mit csinálnak üdvözlöm öket. kereszt anyámékat is ezerszer csokolom, mondja meg 
ked. any. Hőgyészinének, hogy az ő házassága azért megy oly nehezen v. is köttetik hogy annál felbonthatlanabb 
legyen talán ez az én válásom is azért megy oly nehezen mert ez is oly nehezen köttetett. még megérem, hogy 
addig halasztodik az ő egybekelések hogy mi is otthon leszünk ’s így a lakodalombul én sem maradok ki. És most 
még egyszer ezerszer kezeit csokolva ’s ölelve kedves anyámat vagyok szerető léánya Etelke…. [a főszövegre 
merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]

973 Emminéninek is majd irok csak egy kis időm legyen de ugy el vagyok én foglalva apámmal hogy az Isten 
a meg mondhatója mennyit szenvedek [a levélpapír felső részére, a főszövegre fejjel lefelé írva.]
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133. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. október 13.

Pest octóber 13án

1854
Édes Gáborom!

Pénzes leveled mit 6án tevél fel nekem küldve tegnap délután kaptam meg és így 6 nap jött 
ide az holot az etelét mi szinte az nap vólt feltéve még 9én meg kaptam tehát lásd974 nem 
hanyagságból nem írtam mert ha975 akkor kapom mint976 Etelét ma már ti olvashatjátok is 
az977 enyimet. köszönöm a pénzt édes és ugyan jó hogy annak a Singernek fizettél978 mert 
igen sokat járt hozzám pénzért mit neked nem akartam meg irni vagy is velle téged nyugta-
lanítani azt írod hogy ugy tész979 mint már egykor sorba venni minden várost hól csak 
szinészek vannak erre én is azt mondom hogy ne is tégy másként980 mert nincs oljan haszon-
talan kis társaság hol féltékenység ne vólna azért édes a szándokod mellet meg maradjál és 
sehová még kolosvárra se írjál csak meny egyenest Gyergyay itt vólt és én elmondám neki 
hogy hozzájok is elmégy azért édes ne ted ki magad elöre megírva meneteledet bizonytalan-
ságnak de édes azokhoz a piszkos981 aradiakhoz ne meny miután ök neked tagadó választ 
küldtek az édes nem a te jellemedhez való vólna tenni hiszen982 másut is isten napja sütt édes 
még pedig neked eddig igen szép napjaid vóltak utadba983 és lesznek is de az olj szemét népet 
kerüld ki irányodba édes sohasem vólt az minek lenni kellet vólna azért csak meg vesd most 
hallom aradon a Fáncsi Etelka ad hangversenyt onnét pedig Váradra megy itt ugy beszéllék 
Édes a haza vagy nem hazajövetellel ugy tégy mint jónak látod én ugyan Festeticstöl984 nem 
várnék985 semmit de azonban986 még is meglehet hogy majd ír neked de ugy tudom hogy azt 
nem ö de a választmány fogja elhatározni hogy elfogadjanak é vagy sem ezek pedig a szinészt 
semmibe sem veszik bátyámtól hallám hogy most ujra rebesgetik hogy987 a drámai988 
szinészeknek a fizetéseket le fogják huzni989 azt minden áron kiküszöbölni990 akarni innen991 
Édes én Bhetlent láttam jádczani de bizony nekem nem teczczet992 a közönség993 megtapsol-

974 lad [Emendálva.]
975 mert <… …> ha
976 min [Emendálva.]
977 a[.] [átírás.]
978 fizetttél [Emendálva.]
979 ugy <…> té[..] [átírás.]
980 masként [Emendálva.]
981 kiszkos [átírás.]
982 hi[..]en [átírás.]
983 udadba [átírás.]
984 Fetteticstöl [átírás.]
985 várnek [Emendálva.]
986 azonba [Emendálva.]
987 hagy [átírás.]
988 dráma<t>i
989 hu[.]ni [átírás.]
990 k[.]küszöbölni [átírás.]
991 i[..]en [átírás.]
992 tecz[.]zet [átírás.]
993 kö[.]önség [átírás.]
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ta kihivták sokszor de édes nincs tisztába magával szavallatába994 téged utánnoz reá995 lehett 
ismérni csak hogy azt mondom reá hogy a mi szabad jupiternek nem szabad az az ökörnek996 
ez örá illik nincs tartása nincs997 benne semmi férfiasság szóval nem lelkemnek embere998 ö 
most Hamletbe fog legközeléb fellépni de az uj neve igy hangzik Bolnay nem Bhetlen a 
színház999 tömve vólt jól számolt feleki velle, most Etelnek kérdéseire felelek Székelyné üze-
netit megmondom a kis ujlaki árpád1000 meg jött de semmit sem hozot mert öt is más hoz-
ta fel de nem sokára Székely Pista jön fel attól küldi a küldendöket Váradi többet1001 nem vólt 
nállam mint mikor bécsbe ment megjött é mán nem tudom én1002 Simonnál többször vól-
tam és nejével is beszélgettem de egygyik sem hozá elö öket és én1003 sem kérdem ami pere-
det illeti Édes leányom én mindent1004 eljártam mert azt ugy érzem1005 velled együt mint 
magam baját a tanukkalli cserét már meg igazították1006 azért míg ott1007 leszel nézd meg és 
ha a ott léted alat nem lehetne meg a1008 kihalgatás kérd meg Szákfyt1009 ö már ott igen is-
merös és jó ember is megfogja tenni hogy a kihalgatást sürgetni fogja hogy emiat ne le-
gyen1010 hátra maradás ami a pénzt illeti igy ál elsö – 30 nap 2dik 30 nap már ekkor Paksi 
ismét kért a törvényszéktöl1011 halasztást1012 de hubay azt mondá hogy többet nem lehet adni 
itt nem sikerült a gaznak Simonhoz fordult és itt bizony Simonnak nem kellet vólna még 
írásba beadni a törvényszékhez hogy ö nem ad halasztást1013 de szóval meg tagadta tőlle és 
tettel megadta1014 mert most már a törvényszékhez menvén a megtagadás idöt engedet a 
másiknak ujra pedig neki azt kellet vólna tenni hogy amint a második 30 nap eltelt rögtön a 
becsomózást1015 kel kérni és amint ö azt beadja amazoktól akármi jött vólna válasz nem ér-
vényes többé de ö mindent igen nagy teketóriával tesz na csak jól mondá az asztal hogy nem 
mind arany ami fénylik ezt akor mondá mikor ö felöle kérdém hogy viszi a te peredet és 
bizony isten igaz is de1016 ez Édes leányom téged ne csüggeszszen mert a szent igasságnak 

994 sza[.]allatába [átírás.]
995 utánnoz <csak> reá [a szó kivakarva.]
996 ökör [Emendálva.]
997 nics [Emendálva.]
998 ebbere [átírás.]
999 színhá[.] [Emendálva.]
1000 Arpád [Emendálva.]
1001 Váradi <…> többet
1002 é[.] [átírás.]
1003 en [átírás.]
1004 én <… …> mindent
1005 [.]rzem [átírás.]
1006 igazítottták [Emendálva.]
1007 azért ott míg ott [a szóismétlés emendálva.]
1008 [.] [átírás.]
1009 Szák[.]yt [átírás.]
1010 lenyen [Emendálva.]
1011 törvenyszéktöl [Emendálva.]
1012 halasztás [Emendálva.]
1013 halasztás [Emendálva.]
1014 megad[.]a [átírás.]
1015 [.]ecsomózást [átírás.]
1016 de<.>
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nem lehet nem szabad elveszni és vannak most1017 jó emberek igaz Paksi1018 Simonnak azt 
nyilvánítá hogyha1019 az ött ezer forintot el engeded hát ugy az a gaz ember beleegygyez az 
elválásba és hogy Simon téged birjon reá de meg mondá neki hogy ha száz ezer forint vólna 
se engednél egy garast itt osztán ujra ki békültem vélle na hát ezt most az egész város 
beszéllé és széltire gazemberezi mindenki és mindenki ezt mondja hogy valami gazság által 
reá ne hadjuk magunkat vetetni még bizay is megállít a minap hogy azt halja1020 hogy az a 
semmi ember a pénzt kéri és hogy akkor el vál de azt ne tegyük1021 és hogy hogy fog az még 
lakolni sok gazságáért és hogy írjam meg gábornak tiszteletét és nagyon örül hogy a vidéken 
jól megy1022 mert neki vidékiek mondák a tavalji 25 pengöt megint elhozták1023 hogy fizes-
sem de bizony én nem fizettem mert el vittem polgárhoz és meg mondá hogy azt aki 
betáblásztatta annak kel meg fizetni az ajándék levelet pedig te már akkor kaptad kezedbe 
mikor be táblászva vólt nem reánk tartozik és épen akor vólt itt Gergyai és ö is azt mondá 
hogy ne fizessem de ha akartam vólna sem vólt miböl. 

zádor lila vagyis rudnyáczkiné lebabázott1024 leánya van és hogy írjam meg neked hogy 
név testvéred kis leánya alvinka is itt vólt de mán az is férjnél van valami Hajagosnál 
dabason laknak üdvezel csókol szeretet vólna látni de majd1025 a télen sokszor bejön pestre és 
megkeres hogy ö1026 sokat gondolt reád de te talán nem anyit ö reá ti szüreteltek engem is 
hivtak fáyék de soha sem mehetek én mindég várom tőlletek a leveleket és most amit haza 
akartok küldeni ha lehet küldjétek el a jövö héten mert ha bár a szüretnek vége lesz is még-
is1027 ki szeretnék1028 péczelre menni de a ti küldeményeteket meg akarom várni és ugy 
osztán kimenni igaz köntöst varsz1029 csak el ne roncsd édes leányom és küldél nekem egy 
darabkát1030 belölle had1031 lássam miljen hólnap küldök neked egy pár topánkát meg egy 
meleg szoknyát a posta szekérren és még hétfön1032 megkapod írd meg milljenre varrod 
köntösöd azon sok jó ismerösöd közt kik közt élsz ne feledkez meg az itthoniakról és az 
ügyedröl jövö levelembe még irok1033 addig megint meg tudok valamit szegény Sikorné na-
gyon1034 beteg de a leánya soha sincs itthon mindég falun barangol az valóságos bolond mert 
az most csak azért nincs itthon hogy ha te hát ö is teheti hogy mullasson isten álgyon ben-
neteket Csókollak szeretö anyátok

zsuzsika

1017 mos [Emendálva.]
1018 igaz <…> Paksi [a szó kivakarva.]
1019 hogy[.]a [átírás.]
1020 [.]alja [átírás.]
1021 [.]együk [átírás.]
1022 meg [Emendálva.]
1023 elhoztá[.] [átírás.]
1024 le<.>babázott
1025 maj [Emendálva.]
1026 o [Emendálva.]
1027 megis [Emendálva.]
1028 [.]zeretnék [átírás.]
1029 va[.]sz [átírás.]
1030 darabkák [Emendálva.]
1031 [..]d [átírás.]
1032 héf fön [átírás.]
1033 irk [Emendálva.]
1034 Nagyon [Emendálva.]



241

Édes az árpád köntössével igy vagyok Slik a szabó egy öltözet ruhát ami ál kabát nadrág 
mellény készít 40 pengön én tehát csak az ákos téli kabátját1035 hagyom meg tisztítani és az 
ö testvére megtsinálná a nadrágja nem jó árpádnak de ha lehet velle valamit tenni 
megprobálunk magyarkát pedig a te kék magyarkádat akarnám neki igazíttatni1036 azt hi-
szem hogy ez nem fog 40 forintba1037 kerülni és még is jó lesz majd ha ki alkudtam megirom 
neked édes hogy mibe kerül

isten álgyon csókollak
zsuzsikád1038

igaz manczi néni idebe vólt ki akart szüretre vinni Samuhoz nagyon sajnálta hogy nem vól-
tál itthon1039 csókol benneteket 
Édes Balohg [sic!] Pepi ott van és Bátyámnak1040 adós 14 pengövel ha lehet kérd meg tölle 
ha nem mondá.

[boríték:]
Egressy Gábor urnak 
a Szinháznál
                         Debreczenbe

134. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1854. október 13.

Debreczen octob. 13. 1854
Édes jó annyokom!

Szathmárról itt voltak a debreczeni vásárra azok, kiknek ott létünk alatt vendégei voltunk, 
az ifju Fodor Imre feleségestől, és bennünket ismételve meghívtak oda Szüretre, magukhoz; 
mi tehát, minthogy körülményeink is épen ugy hozzák magukkal, a jövö kedden, 17dikén 
indulunk Szathmárra. aradról ismét kaptam levelet egy Vajna miklós nevü ügyvéd bará-
tomtól, ki Haviéknak is ügyvéde. azt irja hogy Haviék januáriusban szivesen látnak; hanem 
egész ajánlatuk ismét sértő, és megalázó czélzatu. Hónapi fizetést ajánlanak, a minö most a 
pesti, s hogy az ö játékrendjök szerint játszam, stb. Szóval ezek semmirevaló gazemberek. 
Vajnának, ki irántunk itt is sok barátságot tanusitott (Ezredes1041 volt a forradalomban, s 
azelött alispán erdélyben) megirtam válaszomban hogy én mind e mellett sokkal nagyobb 
kötelességeket érzek az aradi közönség irányában, semhogy oda el ne mennék, majd mikor 
kedvem lesz, s a többit ott majd eligazitjuk. Váradra sem mehetek, mert azok második leve-
lemre nem is válaszoltak, – laczkóczi igen haszontalan frater levén – s mint hallom 
Szathmárra mennek 18-dikán. Gyergyai Firi tegnap ment el innen, sokat beszéltünk vele 

1035 kapátját [átírás.]
1036 igazítt[.]tni [átírás.]
1037 fon [Emendálva.]
1038 zsuzs[..]ád [átírás.]
1039 i[…]on [átírás.]
1040 Batyámnak [Emendálva.]
1041 [.]zredes [átírás.]
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rólatok is. magára vállalta hogy mikóval és károlyival majd eligazítja, s hogy meghivatáso-
mat oda kieszközli, de csak decemberre. És így, – mint látod édes, – a jó Isten parancsolta 
ezt ismét igy, hogy minket Szathmárra szüretre hijjanak, mert különben most nem mehet-
nénk innen máshova, mint haza, – s vajha mehetnénk is már!.. mennyire vágyakozom hoz-
zád abba a szép szállásba.. de hát ismét és ismét csak nyomor és gondokra viradjunk benne 
minden reggel? nem édes! ezer pengöre mulhatlanul szükségünk van tisztán, – hogy füg-
getlenek legyünk és gondtalanok; azért folytatnunk kell keserü vándorutunkat! ne félj 
annyokom, fele már meg van. kerestem ugyan már én összesen többet mint ezerkétszázat 
de kiadásunk is iszonyatos. Csak ezen vendéglöben négy hét alatt mióta itt vagyunk többet 
költünk csak szállás és élelemre mosással együtt 140 pengö forintnál. S ez mindig így megy. 
tehát Isten ugy rendelé hogy Szathmárra menjünk – mert Pázmán nagybányán van – oda 
nehány órányira, – s Bányára különben is hivtak már a mükedvelők, de akkor nem mehet-
tem, mert nem volt utlevelemben, s nem volt színpadjok. Gyergyai levelét Bányán fogom 
kapni, melly ben eljárásáról értesitni fog. Édes, ha Bányán ki lesz az összeg egészitve, ugy 
még kolosvárra sem megyek, hanem rögtön haza, mert már nagyon kifáradtam. Ugyan nem 
tudtál a vásárosokkal lejönni, ha csak ezen egy pár hétre is mig itt idöztünk! de hisz igaz 
hogy magam sem hittem hogy ennyi ideig itt maradjunk. Holnap othellot játszom, holnap-
után utoljára Poplaveczet – 16-ot játsztam egy hijján. És Debreczenben szinte 500 pftot 
kerestem.

most édesse, haladék nélkül járj el azokban, a mik itt következnek. menj el Singerhez, 
és sürgessd azon Próféta köpenyt, mellyet nála itt megrendeltem, mert őszi tisztességes öl-
tözetem nincs. És1042 mihelyt meg lesz, – (3 nap alatt elkészitheti,1043 – tán eddig meg is van) 
rögtön tedd a dilizsánszra, és küld Szathmárra, a Posta mesterhez, Fodor Imre urhoz 
czimezve, kinél szállva leszünk. Ez édes igen dús1044 birtokos; apja: károlyinak nyugalma-
zott directora, apósa pedig: a hires gazdag Weisz (ez volt nálam is Szegedi kormánybiztos 
koromban).1045 Ha ott nem lennénk is már, ö utánunk fogja küldeni. mondd Singernek,1046 
hogy uj évben minden hátra levö contót kifizetek. Hátha egy csinos téli kabátot is küldenél 
töle? – igen ajánlotta ittlétében. továbbá édes, menj el kozmához, kérdezd1047 meg tőle 
mennyivel tartozom még neki, aztán rögtön ird meg, és én a pénzt azonnal küldöm; mert 
november itt van, és az elöfizetési pénzeket vissza kell neki fizetni. a kozma árjegyzéke 
iró-asztalomon van, abból is megláthatod édes mi van még fizetni való. a pénzzel együtt 
majd küldök egy nyilatkozatot is, mellyet te a Pesti napló szerkesztöségéhez viszesz, s meg-
kéred törököt hogy lapjában nyomassa ki…. a könyvemet illetőleg; valamint kozmának is 
át adod hogy a Hölgy futárban közölje. Fáy andrásnak, mielött elmennénk, – talán Vasár-
nap vagy hétfön elinditom a kis bundát; de hozzád czimezem; te aztán magad add át neki 
édes, – ugy legalább az árát rögtön megkapod, és hasznát veheted. a feleslegessé vált lomot 
is akkor tesszük postára. Etel sok mindenféle vásárfiát kapott tőlem. kalapot, két ruhát, sált, 
topánt, keztyüket.1048 Én vettem hat inget és lábra valót, sár czipőt, nagy táskát… stb apró-

1042 Es [Emendálva.]
1043 elkeszitheti [Emendálva.]
1044 d[.]s [átírás.]
1045 Weisz. (ez volt nálam is Szegedi kormánybiztos koromban) [a zárójel előtti és utáni pont emendálva.]
1046 mondd <neki> Singernek [a „Singernek” az áthúzott szó fölé írva.]
1047 kozmához, <…> kérdezd [a „kérdezd” az áthúzott szó fölé írva.]
1048 topánt, <s m> keztyüket
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ságokat. magának édes egy meleg prémes1049 othonkát akartam venni, de sem mértékét, sem 
izlésedet nem tudva bizonyosan, jobbnak láttam az árát küldeni el, hogy otthon izlésed 
szerint végy egyet. a jutalom játékomban1050 két magyar aranyat kaptam, egyik a magáé, a 
másik az Etelé. a kis bunda árán pedig vehetsz egy othonkát. az1051 a háládatlan Betlen 
tehát föllépett a nélkül, hogy ö maga nekem erröl1052 eleve csak sort is írt volna! Semmi 
no!… azt irod édes, ne kérjem pénzemet töle!… Én akár öt magát se lássam soha, – nem 
hogy nekem pénze kellene. oda ajándékozom neki a nyomorultnak. Söt – ha csak egy szó-
val is megköszönte volna fáradságomat, – soha egy fillért sem kivántam volna tőle. – te is-
mét nagyon sokáig késel a válasszal pénzes levelemre. az a komisz Festetics nem válaszolt a 
levelemre. Hogy játszott Betlen? mindezekre válaszolj rögtön, Szathmárra Fodor Imre 
urékhoz utasitva. Etel csókolja kezedet s én téged, – Isten1053 veled édes…. Gáborod

                         sk

135. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1854. október 16.

Debreczen, Octob. 16.1054 1854.
Édes zsuzsikám!

13-dikán írt leveledet, mellyet már rég várok, megkaptam. a pénzes levél azért érkezett 
meg olly későre édes, mert nem mindennap megy innen Pestre szekérposta,1055 s én hihető-
leg két nappal is korábban föltettem a levelet az1056 indulás napja elött, s meglehet hogy ez is 
olly soká megy, mert biz én nem tudom hogy miféle napokon indul innen a dilizsánsz. 

megjártam a kis bundával édes; vásárkor nem vettem, mert igen sok dolgom volt s min-
den nap nagy és új szerepeket játsztam, s gondoltam, hogy bundát Debreczenben! – akármi-
kor kaphatok, azonban most már alig találok annyira elkelt a vásárban, s a mi van, azt olly 
drágán tartják hogy alig merek bele vágni, félvén hogy az öreg Fáy andrás nem fogja-e majd 
sokallani az árát. azonban még folyvást kerestetek, s ha kapok ide pakolom,1057 ha pedig 
nem kapok kedvem szerintit, majd megbízom Csabait vagy Szákfit, hogy a mit én meg fo-
gok itt rendelni egy szücsnél ök pakolják be s küldjék el hozzád; vagy tán még jobb lesz 
lobmayert, vagy Farkas Ferenczet (mind a kettö vasárus és igen jó háznép nagy szinház-
pártolók családostól, nagyban szüreteltünk náluk tegnap és tegnapelött, pedig mind a két 
nap játsztam, még is ki kellett mennem hozzájok játék után, kocsit küldöttek értem, 
lobmayer1058 pedig a feleségéröl rokona a Szathmári Fodor Imrének, minthogy mind a 
kettöjöknek Weisz leány a neje.) tehát vagy egyik vagy másik hiszem1059 hogy elvállalja. 

1049 prémes [Beszúrás.] 
1050 játekomban [Emendálva.]
1051 othonkát. <… … …> az
1052 e[..]öl [átírás.]
1053 Is[.]en [átírás.]
1054 Octob. <…> 16. 
1055 szeké[.]posta [átírás.]
1056 levelet <mint sem> az
1057 [.]a[.]olom [átírás.]
1058 lobm[.]yer [átírás.]
1059 másik <ma> hiszem
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a felesleges holmit pedig ide pakolva küldjük édes, ámbár nem tudom hogy hová tesszük a 
még itt levö lomot, pedig egy nagy uti táskát is vettem. Igen helyeslem édes az árpád ruhá-
ja iránti intézkedésedet, hanem Slikknek elég lesz 14 pft – a ruhák átigazitásaért; egyébiránt 
ha ö nyiratja meg a posztót és mindent ád hozzá, rá adhatsz még egy forintot, söt kettöt 
is.1060 mi holnap reggel tehát édes neki megyünk vaktába a világnak, mert mióta Várad és 
aradban igy csalatkoztam, azóta egy betüt sem irok komédiásnak.1061 Szathmáron kell be-
várnunk az ujabb utlevelemet, mellyel igen sok bajom van, s az itteni fö rendör-biztos vilá-
gosan megmondta, hogy Szathmárról egy lépést1062 sem tehetek sehová addig mig ö 
utlevelemet meg nem kapja s oda nem küldi, mert most csak ideiglenest ád. Ezt a1063 zavart 
is Várad és arad okozta. De azt mondta, hogy 8 10 nap alatt megkapom. Csupán az a sze-
rencsénk hogy Szathmáron semmibe sem kerül az ottlétünk. E perczben is alkuban vagyok 
egy szücscsel, de fekete bárány vagy birkából egy sem akar 50 váltó forintnál alább késziteni. 
azt mondják mások is hogy az illyenek vásárkor is így keltek, söt a virágokkal himzettek 
még 60 vforinton is.

még sem kaptál a fiutól levelet? a közelebbi levelemben is irtam édes, hogy sürgessd 
Singernél a Proféta-köpenyemet, és küldjed rögtön Szathmárra Fodor Imréhez. azonban 
téli kabátot ne küldj, hanem csak asték öszi és tavaszi viseletűt, – béllés nélküli vastag posz-
tóból, s mind a két felére használhatót; lehet akárminö szinü, csak sárga ne legyen. Ha ezt 
nem kapnál készen valami jó izlésüt, és olcsóbbszerüt, ugy elhagyhatod.

Végre e perczben veszem meg a kis bundát sok utána való járás után 20 pengö forinton. 
már készittetni akartam egyet, hanem miután egy szücs sem csinált volna olcsobban 20 
pftnál, tehát egyre megy, ezt legalább magam indithatom utnak rögtön. a vitelbér egy forint 
és 30 xr pengö lesz, mert a te küldeményedért is annyit fizettem; itt fizetem ki ezt is; tehát 
édes te Fáy andrástól 21 pft és 30 xrt fogsz kapni, – ebböl édes zsuzsikám 11 ft 30 xron szép 
meleg otthonkát készittethetsz, nyul bélléssel, – 10 pengö forintod megmarad konyhára. az 
én itteni kiadásom itt édes rémséges volt, többre megy 400 pengönél; a fogadó költség a 
mosással 140 pengöft, mert vásár alatt háromszoros a szobabér,

     Singernek                  100 –
     neked –––                    70 – 
     Etelnek két ruha           24. – 
     kis bunda –                   21.
     bekecsem prémére         10 – sinórja 3 pft
     fejérnemü 6 pár             20.
     alsó nadrágok és reklik       14
     táska –                5
     sárczipö                          4                         
                                           408 pft vagy 411.
aztán a kocsibér, ajándékok, nyakravalók, Etel kalapja, nekem kalap, lábbelik, esernyö, 

az Isten tudná még mennyi apróság. Édes ezt a levelet postán küldöm, hogy hamarább meg-
kapd és addig is járj el a fent irottakban; a holmit két csomagban küldöm, egyikben a bundát 
és egy skatulyát, másik a nagy skatulya benne a mi holmink; még ez orában teszem fel de 

1060 söt kettöt is [Beszúrás.]
1061 k[.]médiásnak [átírás.]
1062 lepést [Emendálva.]
1063 […] [átírás.]
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mikor indul nem tudom. mi holnap reggel indulunk Szatmárra, ha kocsit kapunk, mert 
eddig 301064 pengöt kértek Szathmárig, Etel is fog irni, s1065 majd a holmivel együtt megy 
levele. a magyar aranyat a mit magának küldök, a gyöngyös kis bársony tojásban keresse, 
mert Etel haza küldi a gyöngyét, mit egy mükedvelöné kiszakasztott. Csókollak édes Gá-
borod sk

136. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1854. október 16.

Debreczen october 16 án
854 

Szeretett kedves jó anyám!

Várva várt levelét tegnap vettük, ma még 17 én 
a  a lábbelit, 3 pár keztyűt, 2 zsebkendőt, 1 

Szoknyát, 1 törülközőt, 3 pár ször kapczát, a szinlapot és a kis irott czédulát, mikért, ezer-
szer csokolom1066 kezeit,1067 kedves jó anyám ’s fogadja ezzel gyermeki forró hálámat is, 
azért a számtalan, igen kedves aprolékos gyönge1068 figyelemért, a mikre tán érdemetlen is 
vagyok, ámbár akarva semmi esetre sem, bár csak némileg is1069 meghálálni képes volnék1070 
azon fölötte sok jót mit már irányomban tanusitott kedves egy jó anyám, igazán ha most, 
örömem és hála érzetem1071 ki tudnám szavakban tenni nem volna e’ papír elég, de hiszen 
nem is vagyok1072 én kénytelen arra szorulni hogy én kedves anyámnak egy egész dictiot, 
mondjak, pár szó elég arra hogy engem ked. jó anyám megértsen ’s azokbol százszorosan 
viszhangozanak ’s viszhangozni is fognak a tiszta gyermeki szeretet ’s hála mely lelkem 
táplálja, mert miért élnem nekem e’ világon szülöi szeretet nélkül, ’s mi más feladatom le-
hetne nekem ez életben egyéb mint1073 azt tölök ki érdemelni, kedves jó anyám az igaz hogy 
nagy örömömre szolgáltak minden küldött aproságok1074 de az hogy ez által magátol vonja 
el a legszükségesbbeket igen rosszul esik, és pénzét melyek1075 saját szükségeinek1076 fedezé-
sére vannak1077 szánva réánk költi, sőt apámnak haragját is magamra vontam e’ miatt en-
gem1078 okozva1079 a küldöttekért, miket én kértem ki anyámtól részemre de ugyé1080 az én 

1064 [..] [átírás.]
1065 s [Beszúrás.]
1066 ksokolom [átírás.]
1067 kezejt [átírás.]
1068 gyönge [Beszúrás.]
1069 is [Beszúrás.]
1070 volnek [Emendálva.]
1071 érze[.]em [átírás.]
1072 [.]agyok [átírás.]
1073 m[..]t [átírás.]
1074 ap[.]oságok [átírás.]
1075 pénzét <. …> melye[.] [átírás.]
1076 szüksege[.]nek [Emendálva; átírás.]
1077 vannak [az „-ak” beszúrva.]
1078 [.]ngem [átírás.]
1079 oko[.]va [átírás.]
1080 részemre de ugyé [Beszúrás.]
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részemről ezzel1081 nem vádolhatom magam, sem kedves anyám engemet, ’s ez az mi meg 
nyugtatt, ’s kitűrésre kitartásra bír. Szeretett kedves jó anyám tegnap indítottunk el két 
skatulyát a feleslegesebb holmikkal és ma ujra egyett, a melyben ruháimbol is küldöttem egy 
kis mustrát, miket itt vett nekem kedves apám egyiket a vásárban t. i. a vereskoczkást, a 
másikat, meg az előtt vettem Fodornéval míg még itt voltak, rőfét 3 vfrtjával, mint látni 
fogja ked.1082 anyám nem a legfinomabb kazsmir ugyan, de e’ szövetben itt ez volt legolcsobb 
a melyik már kissé finomabb mind másfélszer1083 drágább és igy leg czélszerűbbnek találtam 
ezt venni; miután már rég ohajtottam1084 valamiféle egyszínű kazsmir ruhát, ennek ugyan a 
színe nem sokat igért sőt mikor meg vettem apámnak nem tetszett ’s most miolta készen van 
igen szolid kis ruha azt mondja, ’s1085 az ő tetszését1086 is meg nyerte, varva1087 pedig ugy van 
mint a pepita féle ruhám t. i. a szoknyája külön az otthonkája szinte, a kettö közt a külömbség 
az; hogy: elöször1088 is az alyja v. is szoknyája egésszen, sima minden pipere nélkül kivéve 
elől 4 bársonyszallagbol készült máslikat, aztán az1089 otthonkája szintugy czaklis mint má-
sik csak hogy elől egészen végig begombolható ’s ki is hajtható tetszés szerint, ha begombo-
lom végig 3 máslit tiszék 1 felülre 1et1090 középre, ’s egyet a gyomromra másként1091 nem 
tudom érthetőleg kitenni hiszen majd fogja anyám érteni ’s képzelni; az ujját ugy vartam 
mint a barna selyem ruhámé van, a bevágások fölibe1092 egy egy máslit tettem mint az emmi 
nénié van a kék pettyes. a másik ruhámat azt a1093 fél vatmol koczkást pedig egy itteni be-
csületes magyar szabóval varattuk meg miután uti ruhának levén1094 szánva sietve kellett el 
készítni;1095 ’s én akkor még a barna ruhámat vartam, az egész ruha szoknyája meg van bé-
lelve damisszal, hogy annál melegebb legyen, otthonkája külön van, de semmi féle aufputz 
nincs az1096 egész ruhán a legegyszerübb, és alkalmasbb uti ruha, otthonkája dereka még 
testhez áll a seszlijé pedig halcsont nélküli, kereken, olyan bőségű mint milyen kiterjedésű 
vagyok csípőn alól, v. mint mennyit aránylag felvesz a ráncz; ujja egészen szük, elöl végig 
bekapcsolodik.1097 Ebből mint hogy maradék volt 9 rőf1098 jött 8 pft.ba. a1099 kazsmírból 
vettem 7 rőföt, ’s 3 frtval jött 21 váltóforintba amaz 81100 pengöbe 24 x. amazt meg varták 

1081 ezze[.] [átírás.]
1082 [.]ed [átírás.]
1083 [.]ásfélszer [átírás.]
1084 [.]hajtottam [átírás.]
1085 [.] [átírás.]
1086 tetszéset [Emendálva.]
1087 várva [az ékezet áthúzva.]
1088 e[.]öször [átírás.]
1089 a[.] [átírás.]
1090 1e[.] [átírás.]
1091 [.]ásként [átírás.]
1092 f[.]li[.]e [átírás.]
1093 [.] [átírás.]
1094 [.]evén [átírás.]
1095 kellett <meg> el készítni [az „el” az áthúzott szó fölé írva.]
1096 [..] [átírás.]
1097 beka[..]solodik [átírás.]
1098 9 rő[.] [átírás.]
1099 [.] [átírás.]
1100 [.] [átírás.]
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61101 pftért,1102 és így az egész ruha 14 pfrtba jött a1103 szabóval együtt;1104 de nem drágáltuk, 
mert a matérián kívül mindent a szabó adott, hozzá, még fel maradt belüle jó két rőf, mit 
nem adtam oda ’s még haza is küldött belőle mert egy három1105 tenyérnyi fótnak valót, és 
egész télen mindég eljárhatok benne ha ugyan nagyon hidegek lesznek majd meg kérem 
apámat vegyen valami melegebb ruhát v. is valami jó meleg otthonkát de most már nem 
terhelem őt azzal ámbár lett volna itt a vásárba egy csinos egyszerű prémes hamuszín ott-
honka 12 pengőért, de most igen sokat adott már ki apám és igy majd1106 máskor nekem. 
Vettünk ingeket apámnak 6tot pamutbol, de igen csinosak 2 30 xr1107 ptjával senki sem1108 
mondaná hogy nem batiszt, 4 vászon lábra1109 valót, Singertől több ruhákat minden1110 ne-
műeket, ’s száz pftot adosságba adott neki apám, azon kívül a Bekeccsit ujjonnan prémeztet-
te sínoroztatta, ’s most sokkal csinosabb mint volt, azután lábbelit, ’s nekem is 1 pár topánkát 
nagy nehezen kaptam a lábomra, keztyűket, attól a Pesti österreichertől vettünk a ki a 
kigyo utczába lakik v. is van boltja, arra nézve elláttuk magunkat, ámbár mind csak egy 
gombos volt nálla, mi nekem jo volt 1 pár szarvasbőrt is vettem az utra és így tőle 3 párt és 
ked. anyámtol is szinte annyit, de mi értékre ’s joságra1111 nézve hasonlitásba sem jöhet 
azokkal miket mi vettünk eszerint1112 keztyükben hála1113 Istennek bövelkedünk ’s nekem 
részemről egész télen elég lesz…. és még több aproságokat is1114 vettünk, um. also rekliket 
nadrágot, nyakkendőket s. a. t. miknek elősorolásával nem akarom a papírt vesztegetni mi-
után még1115 egyébb fontosabb dolgokrol is akarnék beszélni egyszoval a lehetőségig el va-
gyunk látva egy időre a legszükségesbbekkel; és most szeretnők meg szüntetni minden el-
kerülhető kiadásokat, hogy haza annál többet vihessünk, mert míg együtt nem lesz az 
ezerpengő addig haza nem megyünk ’s nem is mehetünk mert csak ugy tölthetnénk egy kis 
nyugalomban a telet otthon, és igy most Szathmárra ott még bizonytalan idözésünk,1116 
miután ott kell bevárnunk utlevelünk meg érkeztét Pestről1117 hova hosszabbitás végett kül-
detett, onnan azután mindenesetre Bányára megyünk ’s ott v. mükedvellőkkel v. pedig tár-
sasággal játszani, ugy haljuk hogy ott van a Pázmán társasága1118 ’s meg lehet tán még 
Szathmáron is fog apám ujra játszani lehet hogy a mükedvellőkkel de lehet hogy akkorra ott 
lesz a laczkoczy társasága is ’s ugy1119 azokkal. Gyergyai Firi itt volt szálva a fehér lóba ’s 

1101 [.] [átírás.]
1102 pftért. [az írásjel átírva.]
1103 [.] [átírás.]
1104 eg[.]ü[..] [átírás.]
1105 [.]árom [átírás.]
1106 [.]ajd [átírás.]
1107 30 xr [Beszúrás.]
1108 s[..] [átírás.]
1109 l[.]bra [átírás.]
1110 minde [Emendálva.]
1111 ’s joságra [Beszúrás.]
1112 észerint [az ékezet áthúzva.]
1113 hala [Emendálva.]
1114 is [Beszúrás.]
1115 meg [Emendálva.]
1116 bizonytalan <az> idözésünk
1117 pestről [átírás.]
1118 társaság[.] [átírás.]
1119 […] [átírás.]
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apámmal értekeztek is a kolozsvárra való menetelről ’s1120 ő magára vállalta az ottani intéz-
kedéseket meg teendő arra nézve1121 hogy apám oda meghívassék ’s ha bár meg várakoztat-
juk is mind magunkat mind ked. anyámat a haza menetellel, de legalább ha otthon leszünk 
nyugalomban lehetünk majd. Éppen jó hogy még ma el nem indultunk innen, mert ma1122 
délben kaptuk meg mind a Fesztetics levelét mind1123 azokat mit kedves anyám küldött, de 
hogy a Feszt. féle levél tartalmát elmondjam azt irja hogy majd mire haza megy apám érte-
kezhetnek1124 a föllépésről1125 addig1126 bizonyost nem irhat. Ez1127 olyan1128 nesze semmi 
fogd meg jól ’s úgy írta magát alá köteles szolgája – ’s barátja… én egy kis észrevételt tettem 
az első kitételre…. gondolhatja ked. anyám hogy mi volt az……. 

kedves jó anyám ügyemet illetőleg alig várom a tudosítást legyen az bár mily rövid, azt 
írja ked. anyám hogy a Benkő kálmán féle kihallgatás elvan intézve1129 csak itt kell szor-
galmazni majd rajta leszek fel szolitom Szákfit1130 ha megtenné de én hiszem, leg alább ha 
nem teszi is, megigéri.. – csak otthon is kedves jó anyám legyen rajta, hogy tétlenűl ne 
mul jék az idő ügyemben, és Simon Florentnek üzzenem hogy feltételeket az alperes részéről 
ha elfogad, igen fontolja meg mert1131 hej ravasz állat a róka; ’s csak az idővel mindenkor 
gazdálkodva bánjon1132 mert drága… ámbár ezek az én figyelmeztetésim egészen feleslege-
sek de sokszor azt hiszi az ember hogy ha beszélt hát már tett is pedig nem is az….1133 az 
nekem.. Polgárt üdvözlöm ne feledkezzen róllam, andris néniék1134 kezeit csokolom írnék 
nekik is de1135 nem érek réá mondjá meg ked. anyám1136 de azért nem feledkeztünk el 
róllok, Idának is1137 írnék de ugy látom nem igen érdekli1138 őt az én mint1139 létem azért 
pedig hogy idejét lopjam tőle írásommal nem fog neheztelni, bár1140 én nekem igen rosszul 
esik hogy annyi érdekkel nem bírok előtte ha nem mint barátné csak1141 legalább mint 
egyik1142 ismerőse hogy hol vagy mint létemről tudakozodnék, ámbár én magamat sem ba-
rátságára sem emlékezetébe fel tolni nem akarom senkinek sem ’s lehet hogy ő művészeté-

1120 [.] [átírás.]
1121 nézvé [átírás.]
1122 [.]a [átírás.]
1123 levelét <és> mind [a „mind” az áthúzott szó fölé írva.]
1124 ertekezhetnek [Emendálva.]
1125 föllépés<nek>ről [a „-ről” az áthúzott rész fölé írva.]
1126 föllépésről ről addig [Emendálva.]
1127 [..] [átírás.]
1128 [.]lyan [átírás.]
1129 intézva [átírás.]
1130 Szá[..]it [átírás.]
1131 fontolja meg <’s ha> mert
1132 bánjan [átírás.]
1133 ámbár ezek az én figyelmeztetésim egészen feleslegesek de sokszor azt hiszi az ember hogy ha beszélt hát 

már tett is pedig nem is az…. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben 
korrektúrajellel jelezve.]

1134 neniék [Emendálva.]
1135 [.]e [átírás.]
1136 anyám [átírás.]
1137 i[.] [átírás.]
1138 igen <nagy> érde[…] [átírás.]
1139 érdekli <…. iránta> őt az én mint [az „őt az én mint” az áthúzott rész fölé írva.]
1140 b[.]r [átírás.]
1141 barátné <is> csak
1142 igyik [átírás.]
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nek élve, egyedül, ilyen prózai kis1143 trücsökkel1144 mint én nem vesztegeti gondolatit. …… 
mert mindennek inkább szeretem tartattni mint1145 tolakodonak……1146

kedves jó anyám andrás bácsiéknak elküldtük a kis bundát 20 pft volt az a Debreczeni 
bárányka, de majd igyekezék ked. anyám annak árát az andris1147 bácsi kezeiből megkapni 
mert ha andris nénétől kell várnia el hegedőlt arrol szent Dávid azt lehet arra mondani a 
mibe a kis Bundát pakoltuk azt az abroszt a kis zizától v. zsuzsikától kaptam 3 szakasz-
toruhával együtt a naményi papnétől Gerzsenyi Gábornétól1148 saját készítményök az nekik, 
nagy nénitől pedig egy nagy törülközőt kaptam mire ő saját maga kötötte a csipkét, éppen 
olyan ő mint nagymama, beszéltük neki hogy nagymama még milyen czifrán tud kötni és 
azért adta ő is a csipkés törülközőt mint saját kézi munkáját, szeretné még egyszer nagyma-
mát látni csak hogy nagynéni még dohányzik is, Borcsa nénivel együtt1149 ’s apám azt ígér-
te ott létünkkor, nekiek rokoninknak, hogy jövö tavaszt ha megérnünk engedi a jó Isten, a 
legelső hajoval engem küld le nagymamával hozzájok ’s akkorra1150 Borcsa1151 néni is készít 
nekem párnát, valamint nagy néni is, és később aztán1152 az ittenieknek1153 ígért, kőr utat 
megteendő anyámmal jőn le majd apám, még eddig igy volna, ha az öreg Uristen1154 is így 
akarja majd.

azt a Skatulja só faragványt száraz helyen tartsa ked. anyám mert majd elolvad, a polczon 
elállhat, itt küldjük levelemben zárva egy levelét Váradi Gábornak mit apámhoz1155 irt ki-
felejtettük a többi közül, társalogjón velök kedves anyám is azok1156 azon sok szép lelkű 
tisztelőivel apámnak kiket nem láthat ugyan de legalább képzelni1157 fogja őket, ’s fogalma 
lesz roluk haza küldtük a sok kószorukat is v.1158 is babérait1159 melyeket itt aratott, a 
babérokrol jut eszembe a kis tojásba mibe az én jól féle kis gyöngyöm áll1160 küldi apám 
anyámnak1161 az egyik aranyat mit itt jutalomjátékára kapott valami Hőke nevű fiatal em-
bertől, ki jegyéért küldött kettött ’s egyik az enyém másik anyámé lőn. a kis Gyöngyöm oda 
van, de tán még1162 meglehet igazíttatni, ezzel meg fizették1163 szíves készségemet, de hadd 

1143 k[.]s [átírás.]
1144 trücsökk[..] [átírás.]
1145 mind [átírás.]
1146 tolakodonák [az ékezet áthúzva.]
1147 andris [átírás.]
1148 Gabornétól [Emendálva.]
1149 csak hogy nagynéni még dohányzik is, Borcsa nénivel együtt [a levélpapír üresen hagyott felső részére, az 

ún. tisztelethelyre írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.] 
1150 akko[.]ra [átírás.]
1151 [.]orcsa [átírás.]
1152 az[..]n [átírás.]
1153 ittenieknek [Beszúrás.]
1154 uristen [átírás.]
1155 apamhoz [Emendálva.]
1156 […]k [átírás.]
1157 ké[.]zelni [átírás.]
1158 is <mely> v.
1159 baberait [Emendálva.]
1160 all [Emendálva.]
1161 anyamnak [Emendálva.]
1162 meg [Emendálva.]
1163 fizettek [átírás.]
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mondjam el hogy volt Ujlakon. Hamletet játszták és én minthogy opheliának, Ujhelyi lau-
rának, nem levén semmi nyakba valoja1164 ’s nekem mint egyik udvarhölgynek a többi 
lyánkák közt1165 kikkel társné voltam legtöbb volt egyiknek tehát egyik nyakbavalomat má-
siknak gyöngyömet s. a. t. adtam, és így a mint mondom oda adom laurának nyakába a 
gyöngyöm és ő vetkezés közbe a1166 mint őrültnek1167 öltözik le vette nyakábol ’s mint afféle 
szeleburdi a nagy sietésbe trémába1168 elhányták1169 ’s ugy keresgélve leltük meg a földön 
összetaposva ’s nagy örömében hogy meg leltük még csak azt sem mondta köszönöm, ezen-
túl az én szivességemre1170 nem igen számolhatnak1171 a mükedvellő nök ugy bizony. kedves 
anyám én is szerepeltem már mint udvari Dáma v. harmadmagammal Ujlakon és azolta már 
többen nyilatkoztaták ki abbeli ohajtásokat hogy szerepelnék velők, de azt feleltem hogy 
nem értem mesterségét valamint igaz is kontár pedig csak kontár marad, de ezt azért nem 
irtam meg előbb, ne hogy híre menjen ked. anyám és most is csak ugy csellegesen 
potyantottam ki. És most ki csevegtem magam egy1172 kis időre, majd a mit most elfelejtet-
tem jövöben kipotlom, azért tehát ujjolag vegye ked. jo anyám forró hálámat és kézcsokomat 
jóságáért de réánk többet ne költse pénzét ked. jó anyám fordítsa azt csak magára arra való 
az… azt mondja apám irjam meg hogy itt most ma menydörgött legalább n. mamát érde-
kelni fogja egész családunkat csokolom1173 szerető léánya E. Etelke, e’ levelet tegnap kezd-
tem estve de részint a láda pakolása miatt részint álmatlanság miatt mit1174 a szüreti táncz 
okozott nem folytathattam levelem látni fogja ruháimon1175 ’s topánkáimon is […]1176

137. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1854. október 17.

Debreczen. Octob. 17. 1854.
Édes zsuzsikám!

Szekér hiányában még ma itt kellett maradnunk, de holnap megyünk azon szekéren, mel y-
lyen az öreg Weisz, Fodor apósa, Szathmárról ma estve ide megérkezik. az aranyat a szürke 
magyarkám zsebében keressd. tömérdeket kell e holmiért a postán fizetnem, de mindegy, 

1164 semmi <a> nyakba valoja
1165 lyánkák <el> közt
1166 [.] [átírás.]
1167 [.]rültnek [átírás.]
1168 tré[.]ába [átírás.]
1169 elhánytak [Emendálva.]
1170 én <…> szivességemre
1171 szamolha[.]nak [Emendálva; átírás.]
1172 eg[.] [átírás.]
1173 És most ki csevegtem magam egy kis időre, majd a mit most elfelejtettem jövöben kipotlom, azért tehát 

ujjolag vegye ked. jo anyám forró hálámat és kézcsokomat jóságáért de réánk többet ne költse pénzét ked. jó 
anyám fordítsa azt csak magára arra való az… azt mondja apám irjam meg hogy itt most ma menydörgött leg-
alább n. mamát érdekelni fogja egész családunkat csokolom [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére 
írva.]

1174 miatt <.> mit
1175 ruhaimon [Emendálva.]
1176 [olvashatatlan szó.]
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legalább valamivel kevesebb a lom nálam. a Fáy andrás bundájaért ne kérj több vitelbért 
édes mint egy pforintot. a hozzá pakolt skatulyában azon sókristály faragványok vannak, 
miket Etel és én kaptunk emlékül Váradiéktól Szigeten; nem tudom épségben jutnak-e 
haza? Egy csomag levelet is fogsz itt találni, miket utazásunk közben kaptunk, – mulassd 
velök1177 magadat, aztán tedd el, mert azok1178 becses emlékeink. Itt egy kereskedö jóbará-
tunknál igen jó Theát fedeztem fel, és igen olcsót, – fontja 5 pft, tehát vettem egy fél fontot 
belőle a jövö télire, azt is a skatulyába tettem 2 üvegben. a szakasztó ruhákat, mikbe a 
bunda van begöngyölve, Gerzseniné adta Etelnek. Ujra kérlek édes, sürgessd Singert a kö-
penyért, és küldd rögtön Szathmárra, mert a Szathmári dilizsánsz 8 vagy 9 nap alatt1179 ér-
kezik meg Pestről, minthogy az1180 igen nagy kerületeket tesz. a levelek közt1181 van Vajai 
károly barátom1182 arczképe is mit nekem emlékül adott, tetess reá édes uj üveget és akasszd 
iró asztalom fölébe. Vad gyerek, de aranytiszta jellemü és szép lelkü férfi.

Fáyékat mindíg üdvezeld nevünkben édes, akár irjuk akár nem. aztán édes, kell még egy 
othello darabnak lenni ott, a hol ez a többi volt; nincs1183 bekötve, és ugy van irva, hogy a 
jago szerepének1184 üres helyek vannak hagyva, – az a jobb fordítás – a Gondolé, – azt küldd 
el, ha még a köpenyt föl nem tetted postára, söt még akkor is, ha1185 föltetted, csak küldd azt 
is Szathmárra, – dilizsánszon. – Bár volna még több darabom és szerepem, hogy 12-töre 
kivihetném, mert ha tovább mulatok egy helyt, nem tudok mit játszani. othelloval elküld-
heted Coriolánt is, – majd jó lesz kolosvárt. az1186 a gaz Festetics válasz nélkül hagyta leve-
lemet. Irj Betlenröl és a Szinházról. Van itt is egy afféle bárómüvész ki1187 fölkért hogy 
hangversenyében szavaljak. Iszonyu nyegle frater, csak naturalista, nem tud semmit, és még 
is elég vakmerö vagy inkább szemtelen föllépni! – Ezt már még a nyomor sem menti ki. az 
utlevéllel félek hogy meggyül a bajom. Szathmáron kell bevárnom. 

most Isten veled édes, csókollak Gáborod sk

Csak irj minél gyakrabban.

1177 vel[..] [átírás.]
1178 ezok [átírás.]
1179 alatt [Beszúrás.]
1180 minthogy <…> az
1181 k[.]zt [átírás.]
1182 bar[.]tom [átírás.]
1183 volt; <kotet> nincs
1184 szerepé[.]ek [átírás.]
1185 is, <ha> ha
1186 kolosvárt. <azt o> az
1187 ki<t>
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138. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. október 18.

Pest october 18án 

1854
Édes Gáborom!

13án irt leveled 161188 vettem 4 és 5 óra közt mert mindég iljen tájba kapom meg másnap az 
az tegnap eljártam a reám bizottakba Singernél még a kabát 2 hét mulva lesz meg a köpenyt 
pedig csak mert tegnap még nem vólt egészszen készen1189 szombaton 21én teszem 
póstakocsira1190 tehát1191 még belé kerül 10 vagy 12 nap mig megkapod a kabát pedig vagy 
egy hólnap kozmánál vóltam és majd el küldi a számadást de mint irod hogy az asztalodon 
megtalálhatom számadását meg is találtam1192 és még kel fizetned 2401193 f pengöt és 57 x 
kozmának a bundát1194 a többi holmikkel egygyüt még nem1195 kaptam meg hiszem hogy 
majd a köpeny küldésekor meg irhatom hogy megjött a holmi kérlek édes ha kozmának irsz 
és pénzét küldöd küld el akkor a Sikorné 60 forintját is mert most mán kérette egy pár hét 
alat kétczer azt mondván hogy a mit azon pénzért a zálog házba adot igen nagyon szüksége 
van reá ök most férjével egygyüt igen nagy betegek ti is az istenért vigyázzatok1196 magatok-
ra1197 és meg ne hüljetek mert hülés miatt most igen sok beteg van ujságul írhatom az öreg 
pribék megházasodot minek én1198 igen örülök mert bizony megvallom féltem hogy1199 hoz-
zá ment1200 vólna etel ha szabad lesz de1201 igy igen jól van multkor írtam hogy Szigeti német 
szinész akar1202 lenni és már az mert a német szinházhoz szerzödött Bhetlen is szerzödött de 
a nemzetihez1203 nem tudom menynyi idöre1204 de fizetés nélkül1205 5 pengö fellépti dijj mit 
ö a nyugdijnak ád mindég lendvait1206 800 pengövel nyugdijazták kovácsnét1207 500 fáncsy 
pedig már nem hiszem hogy soká vigye a hasa egészszen feldagat azt mondja bátyám már 
oljan mintha koporsóba vólna hát gyergyai csak ugyan felkereset édes ha ö neked jó választ 

1188 [.]6 [átírás.]
1189 tegnap még nem vólt egészszen készen [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, 

helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
1190 p[.]stakocsira [átírás.]
1191 tl[.]át [átírás.]
1192 kabát [átírás.]
1193 fizetned <…> 240
1194 bun[.]át [átírás.]
1195 ne[.] [átírás.]
1196 vigyá[..]atok [átírás.]
1197 magatokr[.] [átírás.]
1198 é[.] [átírás.]
1199 bizony <… … …> megvallom féltem hogy [a „megvallom féltem hogy” az áthúzott rész fölé írva.]
1200 me[.]t [átírás.]
1201 [.]e [átírás.]
1202 aka[.] [átírás.]
1203 de a nemzetihez [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben 

korrektúrajellel jelezve.]
1204 id[.]re [átírás.]
1205 nékü [Emendálva.]
1206 [.]endvait [átírás.]
1207 kovacsnét [Emendálva.]
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fog küldeni csak fogad el ha mindjárt meg lenne is nállad feltett summa mentül töb annál 
job de igaz hogy az borzasztó hosszu idö de ha már három hólnapig el vagyunk is még arra 
lehet ráadást adni na édes most1208 én vagyok török országba mert nem hiszem hogy1209 már 
ott neked roszab let vólna az egyedüliség hát id addák vissza a köcsönt Fáy andrás már azon 
busul hogy ha az az Etel nagyon elhizik azt mondja bizony még haza sem eresztik ugy belé-
szeretnek1210 az alföldiek1211 de ha haza jön majd ki is kel neki gyónni a szive titkát igy tréfál 
az öreg ur és alig várja már a bundát is
Édes a szállással van egy kis bajom a konyha csak szabad tüzheljü és a házi ur nem akar belé 
takarék tüszheljt tudni igaz itt minden lakó maga vett magának és hogy a télen én meg ne 
fadjok tehát kozma kissaszszonynak van egy eladó mert a hol most lakik ott vólt a hászba és 
a magáét miután már nem használja eladja és nekem jó volna 25 pért tartja de ha lehet én 20 
fért1212 meg szeretném venni mint mondasz hozzá

kozma éppen most küldi1213 az árjegyzéket tehát levelembe zárom és küldöm isten ál-
gyon meg csókollak mind kettötöket1214

zsuzsikád

Előfizetés van az uj1215 könyvre 65 f pengö

[címzés:]
            Egressy Gábor urnak
tekintetes Fodor Ímre urnál
                           Szathmáron

139. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. október 21.

Pest october1216 21én
1854

Édes Gáborom!

ma indítám el hozzád a proféta köpenyeget1217 és egy barna1218 őszi kabátot Singernek nem 
vólt más kabáttya kész és ha neked1219 nem fog jó lenni küld vissza mingyárt és írd meg 
miljen legyen és ö 2 hét alat elfogja készíteni a debreczenböl küldött pakkot még most sem 
kaptam meg de egy pár nap alat hiszem hogy itt lesz és kézbe adhatom a bundát is igen 

1208 [.]ost [átírás.]
1209 [.]ogy [átírás.]
1210 be[.]észeretnek [átírás.]
1211 al[.]öldiek [átírás.]
1212 én <…> 20 fért [a szó kivakarva.]
1213 üldi [Emendálva.]
1214 kettötökek [átírás.]
1215 az a<.> uj [Emendálva.]
1216 octob[..] [átírás.]
1217 köpe[.]yeget [átírás.]
1218 b[.]rna [átírás.]
1219 ne[.]ed [átírás.]
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örülök hogy debreczenbe olj jól mulattatok1220 hiszem hogy Szatmáron is ugy lesz de1221 az 
utleveled hogy lesz most hátha kolosvárra akarsz1222 menni azért megint ujra kel fojamodnod 
vagy már a most fojamodott uj utlevélbe benne van az is az itteni komédiások vagyis nék 
tegnap az uttczán elfogtak és kérdék hol vagy igaz é hogy nagyon jól megy dolgod a vidéken 
hogy hallották egy heljen 400 pengö vólt jutalom játékod igaz é én bizony nem tudom mert 
Gábor nem irta nekem azt csak hogy vannak bizony neki szép jövedelmei de erröl semmit se 
tudok ezek kérdék hogy hát Etel hogy van de ezek közöt nem vólt Ida ott1223 én miólta el-
mentetek soha sem láttam kivéve kéttczer színpadon az egész komédiás seregtöl el veszhet-
ne az ember de én ugyan nem is várom töllök a felkeresést mert én sem tudok róllok semmit 
sem Etel ügyéröl most nem irhatok mert nem tudok egyebet minthogy a törvényszék e 
hólnap 28án lesz ujra rendbe mert most igyik megy másik jön de majd sürgetem Simont és 
írni fogok rólla Etelnek vettetek é neki sár czipöt1224 mert majd eljönnek az öszi sáros idök 
és ott nem hiszem hogy kapjatok egypár ujjat is küldök Etelnek mit én rég készitek de ezért 
ne haragudjál apjok mert ö azt nem kéri töllem de én tudom hogy mire van szüksége ha ot 
nem vagyok is látom és én azt nem1225 adhatnám senkinek másnak szivesebben ha bár ma-
gamtól szakoztom is el mint neki mert mibe örömét leli az nekem is örömem édes és én 
többet is nélkülöztem már az életbe mint azon néhány garas vagy forint mivel neki és1226 
magamnak örömet szerzek Édes hogy1227 vagytok én1228 nem a legjob egésségbe vagyok 
mindég van1229 változásom de ez1230 igy vólt1231 egész nyáron át eddig igen sáppat vóltam 
most ugyan már jön meg a szinem de azért oljan1232 gunyasztó vagyok nem tudom én hogy 
mi bajom ákos Édes nekem nem irt augustus1233 ólta soha nem foghatom meg mert én irtam 
neki és hogyha levelem veszi rögtön feleljen nekem de én1234 bizony hiába írtam azt neki igaz 
hogy én is igen dorgálló modorba irtam és talán az nem teczczet neki de nem tehetek rólla 
meg érdemli ö azt aszt ugyan megírta hogy cseh országba micsoda1235 városba van a század-
ja1236 és majd oda irni is fogok neki térítvény mellet árpád mán egy hete rajzolni jár minden-
nap és még egy hétig jár akkor kész lesz és fel szabadíttják1237 addig itthon eszik most isten 
álgyon csókollak mindketötöket

zsuzsikád

1220 mulatta[.]ok [átírás.]
1221 d[.] [átírás.]
1222 aka[.]sz [átírás.]
1223 ótt [az ékezet áthúzva.]
1224 sár czipö [Emendálva.]
1225 azt <…> nem
1226 és [Beszúrás.]
1227 [.]ogy [átírás.]
1228 vagytok <.> én
1229 [.]a[.] [átírás.]
1230 [.]z [átírás.]
1231 fólt [átírás.]
1232 o[.]jan [átírás.]
1233 augstus [Emendálva.]
1234 dén [Emendálva.]
1235 mi[.]sod[.] [átírás.]
1236 szászadja [Emendálva.]
1237 sza[.]atíttják [átírás; emendálva.]
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Etelnek Ida talán ha apád rendezö vólna majd meg kérdezné hogy vagy érdek vezeti most az 
embereket és nem érzés iljen a világ édes leányom kivált az ö egész családja tudod miljen a 
mi külczködés van1238 benne az sem jó ferde nem természetes az egész leány szegeletes szen-
velgés borzasztó modoru 
Édes ha bányára1239 mentek örizkedjél atól a piszkos haraitól mert az oda való lakos az ö csuf 
nyelvének ne adjatok hitelt mátraynéval1240 is találkoztam1241 Váradról jött borzasztó dicsek-
véssel hogy az ö laurája1242 miljen aranykarpereczet kapot egy hólnapig mint vendég jádczot 
most pedig már szerzödött tagjai Gócsnak édes mikor hazafelé jösz Váradon akkor jádcz-
hatnál nade majd meglátod1243 még hogy lesz csókollak

az Etel levelét el olvastam bátyám és anyámnak azt mondta bátyám hogy ezt nem maga irta 
etel hanem az apja diktálta neki ugy meglepte a levele fogalmazása

140. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szatmár, 1854. október 26.

Szathmár, octob. 26. 1854.
Édes zsuzsikám!

tegnap estve két leveledet kaptam itt egyszerre, s az egyikben kozma árjegyzékét. öt nap 
óta vagyunk itt, vesztegetve1244 a drága időt, és unatkozva, mert az egész szüreti mulatság 
nyomoruság volt. Fodor nem látott olly szivesen mint meghivása után várni lehetett. Csak 
hiába, igaz marad az a közmondás, hogy a hol igen szivesen láttak, oda nem kell hamar 
vissza menni.1245 Igaz, hogy sok boszuság érte most, mert házát oskolának foglalták el, őt 
kidobták, és most sógoránál lakik, vagy nyomorog két szük szobában, s e miatt minket sem 
fogadhatott el, azért mi Vajai károlynál vagyunk szállva. azonban leveleidet vagy küldemé-
nyedet édes csak Fodorhoz utasitsd addig, mig utam megállapitva nem lesz. mert ugy lát-
szik, mintha el akarna hagyni bennünket szerencsénk csillaga, melly eddig olly hiven kisért. 
Pázmán társasága nincs többé nagybányán, hanem valami faluhelyen, Várallján játszik. 
Irattam innen a nelli férje1246 kovács által a bányai mükedvelöknek, hogy most elmehetek 
hozzájok játszani, de még mindeddig senki sem válaszolt.

aradról1247 azért kellett elmaradnom mert előre irtam, Bányáról talán azért,1248 mert 
nem irtam, Pázmánnak elöbb, csak a mint ide érkeztem, de azután tudtam meg, hogy már 
onnan elment. Gyergyai ugy biztatott, hogy véleménye szerint csak decemberben lennék 

1238 va[.] [átírás.]
1239 banyára [Emendálva.]
1240 matraynéval [Emendálva.]
1241 tal[..]koztam [átírás.]
1242 lauraja [Emendálva.]
1243 megláto[.] [átírás.]
1244 veszteget[..] [átírás.]
1245 menni, [az írásjel emendálva.]
1246 a nelli férje [a lap aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
1247 arad[.]ól [átírás.]
1248 [..]ért [átírás.]



256

ko los várt szivesen látott vendég: tehát már most mit csináljak egész novemberben ezen a 
vidéken? Váradra azért nem mentem1249 édes, mert mikor már mehettem volna, akkor 
laczkóczy még csak nem is válaszolt levelemre, s mint utóbb hallottam, társaságuk két vagy 
több felé is oszlott. (a mátray leányok karpereczöket aligha szinpadi érdemökért kapták.) 
mint látod tehát édes, helyzetem most igen aggasztó. Itt a Vajai nyakán nem1250 élösködhe-
tünk soká, s innen tovább kell mennünk, de hová? Ujlakra ugyan átmehetünk, mert oda is 
szüretre hivtak bennünket, az az nagyszöllösre, az Ujhelyi család és kallósék1251 hanem 
egypár napnál többet ott sem időzhetünk, és ámbár1252 nincs1253 messze innen, de még is 
pénzbe kerül. nem jöhetett volna tehát ez a pénzküldés roszabb időben, mint most,1254 
midön nem vagyok keresetben. nagy szükségem volna édes illyenkor a te tanácsodra min-
den tekintetben, – az az elöérzeted sugalmára. azonban a kozma pénzét és a Sikornéét 
holnap dilizsánszra adom, s te azt 8 nap mulva, az az november 4dikén okvetlenül megka-
pod. talán csak nem látogat meg a jó1255 Isten betegséggel vagy más csapással, melly ben-
nünket pénzzavarba hozhatna, mielött valami állomásra érkezhetnénk. Bánom már hogy 
téli kabátot is hozattam mert azt még elkerülhettem volna, s attól tartok hogy az uj conto 
majd igen sokra megy. Ujlakról irták valamellyik ujságnak, hogy ott négyszáz1256 pengöt 
vettem be; én ugyan kétszázat sem vettem be tisztán, hanem hiszen azért higyje a kinek 
tetszik azt a mi az ujságban van, nem árt vele. a vas tüzhelyet édes csak ugy veheted át 
kozma kisasszonytól, ha vár a pénzére míg haza megyek, mert én addig senkinek sem fize-
tek már semmit; és igy is elég lesz érte 20 pft. képzeld, folyamodványomat kolosvárra 
szóló utlevelemért Debreczenböl az itteni főnökséghez küldték, s ide fog leérkezni, s azt 
nekem itt kell bevárnom, és nem is tudom, hogy adnak-e kolosvárra; miután Protman ne-
kem otthon azt mondta, hogy neki nincs joga Erdélybe utlevelet adni. Bányára azonban 
talán kapok 8 napra szólló ideiglenes passirscheint. Ha pedig1257 Erdélybe1258 nem bocsátnak 
édes, akkor nem marad más hátra mint haza menni, s pár hét mulva onnan indulni ismét 
más vidékre… garderob nélkül. Szabadkára lenne jó lemenni ha majd az1259 ottani szinház 
megnyilik. mihelyt a holmit megkapod mit Debreczenböl küldtem, azonnal válaszolj édes! 
csókollak Etellel együtt 

Gáborod
sk

U. i. a szőrkapczákat köszönöm édes, de ugyan miért költesz rám?1260

1249 me[.]tem [átírás.]
1250 [.]em [átírás.]
1251 és kallósék [a lap aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
1252 ambár [Emendálva.]
1253 nin[..] [átírás.]
1254 mo[.]t [átírás.]
1255 az ó [a „z” „j”-re átírva és az „ó”-hoz kapcsolva.]
1256 [.]égyszáz [átírás.]
1257 Ha <azonban> pedig [a „pedig” az áthúzott szó fölé írva.]
1258 erdélybe [átírás.]
1259 [..] [átírás.]
1260 U. i. a szőrkapczákat köszönöm édes, de ugyan miért költesz rám? [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír 

bal szélére írva.]
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141. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szatmár, 1854. október 27.

october 27    én
854 Szathmár.

Szeretett kedves jó anyám!

tegnap vettük mind a 18dikárol mind pedig 21dikéről kelt levelét kedves anyámnak, melyben 
irja ked. anyám hogy a Debreczenből küldötteket még mind akkorig meg nem kapta, de 
reménylem talán nem valami szerencsétlenség az mi azt oda megérkezni akadályoztatja. 
kedves jó anyám azt írja hogy utobbi levelem’ felolvasta zsiga bácsinak, ’s ő nem akarja 
hinni hogy azt én fogalmaztam volna, mondja meg neki ked. anyám, hogy ezt aprehen-
dálom tőle, róllam annyit sem feltételezni hogy szivem még van, és hogy az még minden 
szépre ’s jóra fogékony tud lenni, bár azt fitogtatni nem tudom ’s nem is akarom, de most 
miután távol vagyok az én szeretett ked. jó anyám dolga ki ugyan a távolból sem szűnik 
meg soha szeretetének ’s jóságának jeleit irántam kimutatni, hogy ne igyekezném tehát én 
is meggyőzni őt a távolbol is arról1261 miszerint a gyermeki szeretet v tiszteletet a távolság 
csak1262 inkább nőveli ’s határtalanabbá teszi bennem ’s ha tudom hogy e’ tiszta szinte1263 
gyermeki szeretetem által csak némileg is viszonozva van kedves anyámnak azon végtelen 
jósága mikkel halmoz boldogtalanságom daczára is elégült ’s boldog volnék. kedves anyám 
azt irja továbbá hogy most jelenleg ügyemről mit sem tud, de ne feledkezzék meg azért 
kérem arról és irjon mielőbb valami bizonyost, mert oly nyugtalan vagyok e’ miatt hiszen 
tudhatja1264 azt1265 kedves anyám is. Hát az öreg Pribék csak ugyan megházasodott csak 
nem várhatott már hiába, az a bizonyos levél is mintegy olyan visszautasitásforma1266 volt 
most tökélletesen meg vagyok gyözödve róla na de legyen boldog én is csak az lesszek csak 
most segítne rajtam az Uristen egy kicsit. azt1267 olvasom az oct. 10diki Divatcsarnokban 
hogy telepi károly valami más külföldi festő kiséretében keresztül ment Pesten mint an-
nak tanítványa, nem tud rólla egyebet kedves anyám?1268 irja meg majd – nagyon kandi 
vagyok réá…… Debreczenben létünk alatt1269 nem tudom irt e’ rólla apám, hogy ott valami 
„báró jozsika kálmán” hangversenyt adván fölkérte apámat lenne szíves abba1270 részt 
venni ’s apám vissza nem utasítva kérelmét abban részt is vőn, a Vörösmarty „Szép Ilonka” 
czímű balladáját elszavalván, meg kell jegyeznem erről a jozsikárol levén szó: hogy biz ő 
kissé sarlatán abba a részbe hogy ő csak naturalista, soha senkitől nem tanult zongorázni; 
hiszen1271 igen szép tőle hogy saját erejétől annyira vitte, mennyire van; de még is kissé 
nagy nyegleség kívántatik hozzá hogy ő Concerteket mer adni azzal a szabálytalan fülsértő 

1261 is <őt> arról
1262 távolság <…> csak [a „csak” az áthúzott szó fölé írva.]
1263 szinte [Beszúrás.]
1264 tudh[.]tja [átírás.]
1265 azt [Beszúrás.]
1266 visszautasitásforma [a „-forma” beszúrva.]
1267 azt [átírás.]
1268 anyá[.] [átírás.]
1269 al[.]tt [átírás.]
1270 [.]bba [átírás.]
1271 zongorázni; <de még is> hiszen
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játékkal mit véghez viszen, ámbár egy Debreczeni közönség tetszését még csak1272 azért is 
meg nyeri hogy Báró,1273 minthogy még ott a finom ízlésü ember1274 nagyon „Fehér holló”, 
de már egy finom ízlésű szakértő közönség elött alig ha ki segiti őt az a1275 kis „br.” czím1276 
a mit neve elébe teszen azonban csinos érdekes arcz, ’s már1277 ez is előmozdítja szerencsé-
jét e’ vidékeken ’s ugy látszik ebbe sokat bízik. kedves jó anyám mi Debreczenben vígan 
töltöttük a szüretet azt mondhatjuk, de itt annál1278 több alkalmunk van azt meg unni majd 
otthon elmondom a többit mert azt mondja a példaszó hogy: „mindennek oka foka van még 
a riskásának is”, bár csak belé tennék az apám utlevelébe kolozsvárt hogy Bányárol oda 
mehetnénk mert bizony ha onnan kell Hazamennünk1279 nagyon laposan visszük haza az 
erszényt, én nagyon is szeretnék kolozsvárra elmenni ha már itt vagyunk.1280 kedves 
anyám mi most itt nem Weiszéknál, hanem Vajjai károlynál vagyunk szálva hogy miért 
nem Weiszéknál azt hiszem meg irta apám, biz ez egy kissé réá nézve genant dolog hogy 
egy nőtlen embernél kell lennünk, ámbár1281 hiszen van neki egy öreg édes anyja és az 
egész család egy födél alatt lakik ’s itt nem csak ő lakik egyedül kizárolagosan ’s ez fordit a 
dolgon. kedves anyám kezeit csokolom az ujjacskáért mit alkalmasint holnap fogunk meg 
kapni a köpennyel együtt mint Fodor Imre mondja, bizony a Smizliknek ’s ujjacskáknak 
szükébe vagyok de nem akartam apámat illyenekérti1282 kiadásokkal terhelni1283 mert tu-
dom ugy is nem örömest teszi azért ha lehet kedves anyám férczeljen nekem egy néhány 
gallért és ujjacskákat össze ha lehet de1284 csak azt is ha1285 nem kerül sokba, olyan igen 
egyszerü gallért legyen szíves anyám nekem csinálni perkálbol csak, a milyen a férfi ing 
Gallér ’s az ujjacskát is ugy kézelővel. Szeretett kedves jó anyám ne nehezteljen hogy ha 
terhelem de ha gondolja hogy sok fáradságába kerülne inkább hadja el ked. anyám jaj beh 
szépek ezek a kis bolond zsebkendők a miket küldött kedves anyám a kis Fodorné nem 
gyözi elégé dícsérni ez a kis eleven asszonyka szörnyen szeret engem, ’s ha volna több ilyen 
kis zsebkendő ’s nekem is oly kedves nem volna… adnék neki is egyet… kedves jó anyám 
a bársony kalapommal mit csinál csinosítassa ki valahogy ha sokba nem jönne hogy mire 
haza kerülök legyen mit feltennem. És most semmi egyébb ujdonságot nem irhatván keze-
it csokolván1286 valamint a nagymamáét is ezerszer csokolom, nem külömben a zsiga bácsi-

1272 csak [Beszúrás.]
1273 [..]ró [átírás.]
1274 ember [Beszúrás.]
1275 [.] [átírás.]
1276 czím [Beszúrás.]
1277 [.]ár [átírás.]
1278 annal [Emendálva.]
1279 [.]azamennünk [átírás.]
1280 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
1281 ambár [Emendálva.]
1282 illyenekérti [az „-érti” beszúrva.]
1283 terhel[.]i [átírás.]
1284 de [Beszúrás.]
1285 a [Emendálva.]
1286 csokolvan [Emendálva.]
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ét, árpádot is csokolom ha jól viseli magát, keresztanyámékat üdvözlöm nem külömben 
andris bácsiékat1287 is.. és most kezeit még1288 egyszer és ezerszer csokolva, 

vagyok szerető léánya, 
E. Etelke. 

U. i. Vajai károly kezeit csokolja mint ismeretlen is és üdvözletét küldi, a Szathmár he-
gyen ujra kedves anyámat is éltették1289 néhány baráti apámnak Fodor Imrééknél.1290

[boríték:]
t. Egressy Gáborné asszonyságnak
tisztelettel.
                                 Pesten
Kerepesi ut 17szám.

142. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szatmár, 1854. október 27.

Szathmár octob. 27. 1854.
Édes zsuzsikám!

Itt küldök kozma Vazul számára 250 az az kétszázötven pengöforintot, egy hozzá szólló 
levél kiséretében. Vidd el neki magának rögtön a pénzt a levéllel együtt, s kérj tőle nyugtat-
ványt róla, s ezt vagy küldd el nekem, vagy jó helyre tedd el. Sikorné számára szinte itt 
küldök 60 pengöforintot; kérdezd meg töle, mennyi1291 kamatot kell érette fizetnie, majd azt 
is megküldöm.

összesen tehát kapni fogsz e levéllel 310, az az háromszáz tíz pengö forintot. mi pedig 
magunkat a jó Istenre bizzuk; mert az ut sokat emészt, s valjon ki jövünk-e megmaradt 
pénzünkkel, mig ismét kereshetek: nem tudom. azért édes, mig1292 azt nem irhatom, hogy 
játszom, addig tőlem pénzt ne kérj. Holnap vagy holnapután indulok Bányára, bizonytalan 
jövö elébe, mert itt nincs mit keresnem,1293 ha Bányán lesz kivel föllépnem, jó, ha pedig nem, 
ugy megyek egyenesen kolosvárra, – ha ugyan utlevelem engedni fogja, melly még most 
sincs kezemben, ’s nem is tudják mikor jön meg, – tehát utlevelem vételével megyek 
kolosvárra, vagy haza üres kézzel.

Válaszodat édes – de sietve, – csak ide ird, mert Fodor Imrét fölkértem hogy küldje rög-
tön utánam oda, a hol leszek.

1287 bácsiekat [Emendálva.]
1288 meg [Emendálva.]
1289 eltették [Emendálva.]
1290 Imrééknék [átírás.]
1291 minnyi [átírás.]
1292 édes, <most t> mig
1293 keresnem. [az írásjel emendálva.]
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a Pesti naplóba igtatandó jelentést könyvemröl egyenesen török jánosnak irom meg, 
kihez még egyébb irni valóm is van, könyvem érdekében.

most édes Isten veled, Csókollak Etellel együtt
Gáborod

sk

143. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. október 28.

Pest octobr 28án

18541294

Édes Gáborom!

a bundát1295 23án meg kaptam a többi holmikkel egygyüt minden hiba nélkül által is adtam 
és meg van vélle elégedve az öreg ur hanem azt mondja1296 hogy csak azt tudná Etel valjon 
felvette é magára mert ugy ö hiszi hogy mikor hordja meg fog ifjodni a só faragványokból1297 
sem tört el semmi de az istenért miféle mosónékat1298 kaptok hogy ugy elrontja a ruhát az 
Etel köntösseit 3–4 mosás sem lesz képes megfejériteni és ha olj csuful mosnak nagyon gaz-
dálkodjatok a fehér1299 ruhával mert olj mosásért fizetni vétek és a ruha mennyire romlik 
csudálkozom rajta hogy Etel látva hogy miljen csuf a ruha még is mosat és költ reá ha a 
gallérjaid is oljan csufok inkáb ne is hord mert az a vékonyság mire fejér lesz mind el is fog 
szakadni a köntösöknek valóból csak az a koczkás jó a másik szörnyü1300 durva már inkáb 
3–41301 forintal1302 többet adtál1303 vólna1304 érte de ez nem tartós igen ritka jobb let vólna 
heljébe egy orlean köntös1305 fekete
Édes azt írod hogy a bunda árából vegyek 11 forinton1306 egy nyullal béllet reklit 10 forint 
pedig konyhára reklinek az ára itt 20–251307 p1308 de ez még nem valami különös és nem is 
vettem legjob let vólna debreczenbe venni bunda félét mert az öreg ur is azt mondja hogy1309 
ö itt oljan kis bundát mint küldél 35 forint1310 pp adtak vólna és még1311 sem egészszen1312 olj 

1294 18[.]4 [átírás.]
1295 b[.]nd[.]t [átírás.]
1296 modja [Emendálva.]
1297 f[.]ragványokból [átírás.]
1298 mosóné[.]at [átírás.]
1299 fejjr [átírás.]
1300 szürnyö [Emendálva.]
1301 3[.]4 [átírás.]
1302 forintal [a „-rint” beszúrva.]
1303 ad[.]á[.] [átírás.]
1304 vól [Emendálva.]
1305 [.]öntös [átírás.]
1306 frinto[.] [átírás; emendálva.]
1307 2[.]–25 [átírás.]
1308 itt <.. … …> 20–25 p [az áthúzott rész beszúrás.]
1309 hog[.] [átírás.]
1310 fo [Emendálva.]
1311 meg [Emendálva.]
1312 eg<.>eszszen [Emendálva.]
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vólt magadra is vehettél vólna mert válba én nem vagyok szélesseb de1313 ugyan már mindegy 
ami halad nem marad ugyi Édes hogy vagytok ha mullattok jussak eszetekbe én is hogy én 
meg hogy kuttogok1314 itthon egyedül ámbár zeném is van mert éjjelenként1315 ugy süvült a 
szél hogy néha már szinte meg ijjedek az éjjel álmomba Etel itthon vólt és zongorázot mit 
igazán szeretnék is már hallani Édes én semmi nemü darabot nem találok az asztalba vagy 
könyves szekrénybe mint Coriolánt és azt küldöm is hogy még eddig nem küldhettem azért 
vólt mert a szekér posta innen csak egyszer megy egy héten Szonbaton az az ma és ma egy 
hete küldötem el a köpenyt is kabátott mit te már meg is kaptál
Én a Theát engedelmedből megkóstolám és én is igen jónak találtam és ha meg nem hara-
gudnál a kissebbik üveggel a sógornénak adom miután tudod hogy miljen thea fogyasztó 
ugy is miólta ezen a szálláson vagyok mindég odajárok enni de ne gondold hogy talán in-
gyen minden napra egy 20at fizetek mert kostot akartam1316 hordatni mit egy holnapra 10 
forintért1317 adtak mert itthon fözni nem lehet enynyiből és még a fa is mennyi kellene tehát 
francziska halotta hogy én mit akarok és ugy meghivott hogy oda adjam anyámnak a pénzt 
és ö föz nekem is tehát igy job is mert míg magam föztem kevesebböl nem jöttem ki mint 
30 krból1318 és még a kenyér reggeli nem vólt benne igaz hogy a reggeli és kenyér most is 
külön van kenyér minden héten 1f 41319 pengö hát még a sok apróság szappan viz1320 gyertya 
vagy olaj most vettem káposztát 100 fontot 5 fp legaláb lesz itthon egy kicsi a1321 mult héten 
Bhetlen1322 kérdezteté hogy hol vagy mert irni akar neked és én meg mondám irt é igazán 
Feleki debreczenbe ment vendégjátékra és Váradra itt édes már kezdik szerzödtetni a tago-
kat és hogy neked Festetics nem felelt1323 könynyen lehet tudni hogy miért mert ha még egy 
évig lesz itt Dráma de továb bajosan hiszem azért nem is akarnak ök jó tagokat szerezni 
mert mindenképpen el akarják nyomni1324 a Drámát azért édes te csak igyekez hogy uj évre 
hazajöj de ha hasznod lesz1325 benne hogy kolosvárra meny ugy csak ne mulaszd el azt sem-
mi1326 esetre mindent használj fel most mikor közelibe vagy1327 és hazajöve te1328 is tudatod 
hogy mit akarsz és majd mások is fognak felöled beszélni
kérlek édes ha még nem küldötted el a pénzt Sikornénak1329 csak kérlek küld el mert bizony 
már nagyon szégyellem mert tegnap elöt ismét kérette ugy látom hogy nem akarja azt hinni 
hogy nekem nem vólna a kezemnél annyi pénz mivel öt ki elégithetném mert ugy látom 
hogy klári férhesz megyen és készítik1330 de most én töllem nagyon visza huzodtak valamint 

1313 [..] [átírás.]
1314 kuttokog [átírás.]
1315 ejjelenként [Emendálva.]
1316 akarta[.] [átírás.]
1317 forintér[.] [átírás.]
1318 [..]ból [átírás.]
1319 [.] [átírás.]
1320 vi[.] [átírás.]
1321 [.] [átírás.]
1322 B[.]etlen [átírás.]
1323 felet [Emendálva.]
1324 [.]yomni [átírás.]
1325 lensz [Emendálva.]
1326 semmi [a „-mi” beszúrva.]
1327 vágy [Emendálva.]
1328 hazajöve <… …> te
1329 Sikorné[.]ak [átírás.]
1330 keszítik [Emendálva.]
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én is nem kötöm reájok1331 magamat Etel ügyiröl1332 nem írhatok semmit mert egy holnapig 
nincs1333 törvény szék de nekem nem tetczik Simon hogy jár el a dologba ö nem kóser ember 
jövö levelembe majd írni fogok rólla adig utánna járok jobban mindennek Csókollak mind 
ketötöket igaz Etel megkért e valakit az ügyibe eljárni debreczenbe zsuzsikád1334

144. EGrESSy ákoS ‒ EGrESSy GáBornak
[1854. október vége]

[Elveszett.]

145. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. november 6.

Pest novemb 6án

854 
Édes Gáborom!

Válaszom 26án írt leveledre azért nem küldém eddig mert azt írád hogy a pénzt1335 4én bizo-
nyosan megfogom kapni de én mind eddig nem kapám és csak 9én vagy 10én fogom meg 
kapni mert így mondák a postahivatalba és meg is nyugszom benne de nem tudok ám abba 
hogy te édes ott minden kilátás nélkül vesztegelsz azért édes kérlek ha épen nem kapnál 
vagy1336 nincs1337 reményed az utlevél megkapásához kolosvárra gyertek haza a menynyit 
hozhatol anynyit hozol és1338 jó lesz de amiat édes ne aggódjál hogy hát osztán hogy élünk 
meg mi mán jólétet1339 nyomort megprobáltunk1340 azért a jó isten csak1341 megsegítt és ben-
ne bísztunk és bízunk1342 nem hágy el. Édes egy öröklét már az hogy1343 elmentél és eddig 
csak meg is vóltam de most már rendkivül1344 nyugtalan vagyok miattatok az egésségeteket1345 
is igen féltem mert már itt igen hidegek vannak hát ha még ti uton lesztek soha sem nyug-
szom meg míg itthon nem lesztek és nem látlak neked édes még is könyeb de én egyedül te 

1331 reáok [Emendálva.]
1332 ugyiröl [Emendálva.]
1333 nics [Emendálva.]
1334 jövö levelembe majd írni fogok rólla adig utánna járok jobban mindennek Csókollak mind ketötöket igaz 

Etel megkért e valakit az ügyibe eljárni debreczenbe zsuzsikád [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szé-
lére írva.]

1335 pénzt [a „z” beszúrva.]
1336 vag[.] [átírás.]
1337 nics [Emendálva.]
1338 hozhatol <… …> annyit hozol <.> és [az „annyit hozol” az áthúzott rész fölé írva.]
1339 [.]óléte[.] [átírás.]
1340 meg[.]ro[.]áltukk [átírás.]
1341 [.]sak [átírás.]
1342 bíz[..]k [átírás.]
1343 [.]ogy [átírás.]
1344 rendk[.]v[.]l [átírás.]
1345 egéssegeteket [Emendálva.]
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tudhatod miljen dolog magába lenni az embernek1346 én már csak ha reá gondolok is félek 
hogyha még ujévig haza nem jöttök mert én sehol sem lelem heljemet ezen1347 a nagy1348 
szálláson is csak ugy járok kelek mint a fecske a fészke körül mert az sem leli helyét ha a 
családja kívül rebdes1349 igy vagyok én édes bizony bánom is már hogy nem valami kicsi 
szállást vettem ki mert ez a sok szoba hijába van itt árpád tegnap szabadult föl a köntösöket 
a szabó jól meg csinálta ákos is levelet írt mit itt küldök neked Várady Gábor itt vólt a nejét 
most sem láttam mert ö maga hamaréb lejött pestre mondá hogy fog neked írni még az 
utjából Ez ember igen mivelt egyén és azt láttam ki belölle1350 hogy csupa megelözés és irá-
nyotokba kébzelem minö vólt édes ugyan jó gondolat vólt tölled hogy el küldted az ot kapot 
leveleidet1351 azok1352 nekem idö töltésemre1353 vannak én már a tölled kapot leveleket 10–20or 

el olvastam és soha sem jön egy leveled sem ugy hogy már én azt ne várnám és ne volnék 
nyugtalan hátha1354 ma nem jön? Etelnek nem tudok még1355 most semmit írni de nehogy azt 
gondolja hogy nem járok ügyébe mert ö maga sem1356 tehetne többet de a törvényszéknél 
még most sincsenek rendbe és az nem is megy egy hamar mert minden1357 tisztviselöknek1358 
elöbb1359 meg kel a tárgyakkal ismerkedniek a napokba fogok ujra elmenni hozzá és igazán 
megfogom neki mondani hanyagságát mert hogy az azt mindenki és minden mutatja mint 
én nektek nem is írhatok ugy meg szórul1360 szóra de hogy ö nem szegény embernek való 
ügyvéd azt mán isten ember elöt merem mondani és ha a dologról beszéllek vélle nagyon1361 
szereti azt más tárgyra vinni már igazán restellek is hozzá menni mert még eddig semmi 
sükerét nem látom az irodájába megint1362 mind uj egyének vannak azoktól1363 ha kérdezek 
valamit mikor hon nem találom nem tudnak1364 semmiröl semmit mert ha csak reá gondolok 
is méregbe jövök most édes leányom a nevedbe fogok velle beszélni és te akaratodat mon-
dani neki a pénzre való nézve a követelésre tudod hogy 30 nap vólt adva és kértek ismét 
3 napot azt is megadta a törvényszék és1365 választ akkor sem adot az alperes már ekkor Si-
mon kötelessége1366 az lett vólna hogy becsomózást kérjen fojamodványba de ö nem azt tevé 

1346 [.]mbernek [átírás.]
1347 Ezen [átírás.]
1348 nggy [átírás.]
1349 repdes [átírás.]
1350 belöl[.]e [átírás.]
1351 leve[.]eidet [átírás.]
1352 leveleidet <…> azok
1353 nekem <… …> idö töltésemre
1354 nyugtalan <hogy> hátha
1355 meg [Emendálva.]
1356 nem [átírás.]
1357 mind<…>en [az „-en” az áthúzott rész fölé írva.]
1358 tisztviselö[.]nek [a „-nek” beszúrva.]
1359 tisztviselöknek <is> elöbb
1360 szó[.]ul [átírás.]
1361 n[..]yon [átírás.]
1362 meg[.]nt [átírás.]
1363 azok[.]ól [átírás.]
1364 tudn[.]k [átírás.]
1365 [.]s [átírás.]
1366 kötele<.>ssége
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ha nem nagy teketóriával1367 írásba adta be1368 a törvény székhez hogy ö nem engedi meg-
hosszabbítani a feleletre való idöt tehát szóval nem adot idöt de tettel megadta mert már 
harmincz1369 napból 90 nap let és még most sem kért csomózást tehát ezért mengyek el 
hozzá hogy ezt megmondjam neki hogy a te1370 ohajtásod és továb nem engedek egy perczet 
sem az alperesnek az a gaz ember1371 kholerába vólt és még is meg gyógyult most pedig az 
isten álgyon meg benneteket szeretö anyád csókollak anynyokod1372

Édes1373 apjokom neked 3án születés napod vólt én egész nap reád gondoltam és a mi jót isten 
adhat az emberek bóldogítására én kértem hogy neked adjon és álgyon meg csókollak édes 
anynyokod1374

kedves Etelem neked varrok perkálból belsö ingelöt de még bizony nincsenek meg mert egy 
kicsit roszul vagyok még kapsz 2 kicsi zsebkendöt is azért1375 az egygyiket ad át a barátnédnak 
a kisebbik czaklist mert olyan a mi itthon van még annak egygyike csókollak Szerető 
anyád1376

 
[boríték:]
Egressy Gábor urnak
tekintetes 
NBányán1377

Poste restante1378

1367 teketóriaval [Emendálva.]
1368 [.]e [átírás.]
1369 harmicz [Emendálva.]
1370 t [Emendálva.]
1371 e[.]ber [átírás.]
1372 egy perczet sem az alperesnek az a gaz ember kholerába vólt és még is meg gyógyult most pedig az isten 

álgyon meg benneteket szeretö anyád csókollak anynyokod [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére 
írva.]

1373 É[.]es [átírás.]
1374 Édes apjokom neked 3án születés napod vólt én egész nap reád gondoltam és a mi jót isten adhat az embe-

rek bóldogítására én kértem hogy neked adjon és álgyon meg csókollak édes anynyokod [a főszövegre merőlege-
sen, a levél első rektójának bal szélére írva.]

1375 azérért [Emendálva.]
1376 kedves Etelem neked varrok perkálból belsö ingelöt de még bizony nincsenek meg mert egy kicsit roszul 

vagyok még kapsz 2 kicsi zsebkendöt is azért az egygyiket ad át a barátnédnak a kisebbik czaklist mert olyan a mi 
itthon van még annak egygyike csókollak Szerető anyád [a borítékra írva.]

1377 tekintetes <Fodor Ímre urnál,> NBányán
1378 Nbányán <Szathmáron> Poste restante



265

146. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
tiszaújlak, 1854. november 6.

t. Ujlak, nov. 6. 1854.
Édes zsuzsikám!

az ugocsai meghivásokat csakugyan elfogadtuk, s miután csekély áldozatba került, – közel 
levén Szathmárhoz – utba ejtök Ujlakot, Ujhelyt, mátyfalvát és Szirmát, nagy bányára 
menöben. Ez ugyan meglehetös vargabetü mint a magyar mondja, de hiszen épen szün-
idönkre esett az itt mulatás, nem levén müködési állomásunk, mint közelebbi levelemböl 
tudod. Szathmárróli elindulásunkkor még nem kaptuk meg a ruhaféle küldeményt, s ugy 
intézkedtem ott, hogy mind azt mind leveleidet Bányára küldjék utánunk, hová innen hol-
nap kedden, 7-dikén1379 indulunk, s 8.dikán ott is leszünk. reménylem hogy az ottani mü-
kedvelökkel vagy hármat csak játszhatom, mi körülbelöl két hétbe kerül, azért e levelemre 
már oda ird válaszodat. még az utlevél sincs kezemben mit Peströl várok, csak egy passir 
schein, 8 napra. Szathmáron tettem postára hozzád 3101380 pengö forintot ugyanakkor1381 
5 font kávét, mellyet Etelkének Fodor Imréné adott; megkaptad-e már, s eljártál-e1382 dol-
godban, nyugtass meg felöle. Etelkém rosszul volt, három nap feküdt1383 Ujhelyben, Ujhelyi 
ágostonnénál, ez igen áldott jó családnál, és szorgalmas ápolásuk következtében szerencsé-
sen jobban is lett, s most semmi baja. meghűtötte magát, és a gyomrát is elrontotta, mert 
torokgyuladása és hideglelése volt egyszerre; hanem tegnap estve egy kis gyermek furcsasá-
gain olly jó izün kezdett nevetni betegen, hogy az orra vére elindult belé, s miután egy 
félmeszenynyi1384 sürü vére elfolyt, tökéletesen1385 jobban lett, ma már tánczolt is ezekkel a 
bohó Ujhelyi fiukkal. ámbár1386 az itteni szüretekröl már elkéstünk mikor megérkezénk, de 
azért ezek az áldott jó családok igen szivesen láttak bennünket, s alig tudunk tölük szaba-
dulni; Ujlakon mózerék, Ujhelyben az Ujhelyi család, mátyfalván Székely1387 Pista (mert az 
annyok elment legnagyobbik fiához lajoshoz Sugatagra1388 máramarosba) Szirmában pe-
dig kallós károlyék. Ha nkárolyba valami rongyos társaság vetödött volna, még ott is 
játszhatnám nehányat, mielött kolosvárra megyünk, s ha ebböl lesz valami, ugy látom 
édes, hogy csak karácson táján foglak téged láthatni, söt talán csak uj év elején, mert haza 
menet Debreczenben1389 is számitnak rám. most Isten veled. Etel is fog irni. Csókolunk 
mindketten

Gáborod
sk

1379 8-dikán [átírás.]
1380 hozzád <35> 310
1381 pengö forintot <késöbb> ugyanakkor
1382 eljártál a e [az „a” kötőjellé átírva.]
1383 Feküdt [Emendálva.]
1384 egy <jó> félmeszenynyi
1385 tökeletesen [Emendálva.]
1386 Ambár [Emendálva.]
1387 Szekely [Emendálva.]
1388 Sugatag[.]a [átírás.]
1389 Debrecze[.]ben [átírás.]
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[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak.
kerepesi ut, 17d. szám.                Pesten

147. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
tiszaújlak, 1854. november 7.

Szeretett kedves jó anyám!

Itt vagyunk ujra e’ kedvességben páratlan nép között a kis Ugocsaiak1390 körében, hova a 
Szathmári szüretről rándultunk át, de már akkor mi az itteniről elkéstünk1391 bár azt a mi 
meg érkezésünkig mindig halasztották volna ha arról bizonyost tudnak ’s így is érettünk 
egész egy héttel1392 később kezdették el mint annak előtte szokták volt. az egész Ujhelyi 
család várt bennünket a Szőllösi hegyen hol az öreg Ujhelyi Gusztiné léányának kallosnénak 
szőllője van, na de így sem voltunk váratlanok mert oly szívesen láttak bennünket mintha 
csak családjokhoz tartozandok lettünk volna, de a nagy szeretetnek szinte meg adtam az 
árát, a mint ide érkeztünk Szath.ról, Ujlakra az1393 idő igen hideg1394 és esős volt ’s én által-
fáztam ámbár apám is réám adta köppenyét, másként talán nem is éreztem volna meg ezt az 
át hűlést anyira ha a bajom nem lett volna éppen akkor, de ez1395 nem volt elég1396 hanem, 
mondom a mint1397 ide megérkezünk ide szálunk, valami mozer Vilmosékhoz az itteni fő 
mérnökhöz,1398 másnap kimentünk mátyfalvára Székely1399 Pistáékhoz, de utba esvén Uj-
hely, be szollottunk1400 az öreg Ujhelyi Gusztinéhoz az árpád1401 anyjához1402 itt volt 
kallos  né is ezek1403 éppen természetesen lefoglaltak ’s az nap tovább nem bocsájtottak, csak 
másnap mehettünk át mátyfalvára, onnan értünk jöttek másnap, ’s elvittek, Szirmába 
kallosnéhoz ott ültünk három nap, igazán elmondhatom hogy tejbe vajba mézbe förösz-
töttek, ez a kallosné vagy rövidebben tilka engem kimondhatlanul szeret, ’s mint afféle 
természetes magyar asszony örökké étetett egész nap ugy hogy aztán a lett a vége hogy meg 
betegedtem kilelt a hideg ’s hozzá még az az uti meghűlés is, képzelheti kedves jó anyám 
mivé lettem na de aztán ujra át vittek bennünket ujhelybe az öreg Gusztinéhoz és ezek 
ápoltak de mondhatom ugy ápolt az egész család Gnénak a léánya, lauri, kálmán, a legna-

1390 Ugocsai[.]k [átírás.]
1391 e[.]késtünk [átírás.]
1392 héttél [az ékezet áthúzva.]
1393 az [Beszúrás.]
1394 higeg [átírás.]
1395 e[.] [átírás.]
1396 e[.]ég [átírás.]
1397 a min[.] [átírás.]
1398 fő fő mérnökhöz [a szóismétlés emendálva.]
1399 Székely [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúra-

jellel jelezve.]
1400 be szollottünk [Emendálva.]
1401 Arpád [Emendálva.]
1402 anyjáho[.] [átírás.]
1403 ezek [Beszúrás.]
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gyobb fiu, és ödön de sőt, még utobb tilka is át jött apro pereputyaival ápolásomra1404 
Ujhelybe.1405 mind1406 mind a legnagyobb szívességel ’s fáradhatlanúl, mint testvéröket, ’s 
már szinte pioczáztak volna mert azt hittük hogy agyvelő gyuladásom van, de szerencsémre 
elindította az ur Isten az orrom vérét és hála legyen szent nevének most már jobban vagyok 
az olta egészen, kivéve egy kevés gyöngeséget, ’s holnap reggel indulunk Bányára bár a jó 
Isten adna szerencsét apámnak, hogy ezt a holnapot valahogy eltölthessük mert aztán rá1407 
a jövöbe vár réánk Erdély visza menet v. is haza menet aztán károly,1408 Debreczen, csak ez 
a holnap telne le minél előbb mert Erdélybe csak Decem. közepe felé mehetne apám1409 
hogy azután egy kis pénzhez jutva haza mehetnénk. az utlevelet még se kaptuk meg – – – 
kedves jó anyám bizony szeretnék már otthon lenni de addig nem megyünk akárhogy mint 
is míg pénzt1410 nem viszünk haza1411 én mindig is arra ösztönzöm apámat, hogy addig csak 
ne menjünk……. ámbár most kivannak elégítve Sikorné, és kozma hála Istennek, ’s nem 
maradt hátra egyébb kostyál, Singer, Gut, ’s a zálogház1412 vagyis zálogban lévők……. de 
elég ez, hát még az élelem, házbér. Bár csak azon a Gazemberen1413 meg vennénk már azt a 
pénzt, nem volna semmi baj, de csak sürgesse is kedves anyám azokat az embereket, most 
betegségembe is mind azon tünödtem, nem annyira a pénzen ugyan, de azon is, hanem1414 
átalában ezen a dolgon, hogy menyire semennyire sincs ez ’s csak akkor fogom én azt át 
látni ’s elájulni belé ha otthon leszek; de azért ne hogy azt gondolja ked. anyám hogy ezért 
kedves jó anyámat csak távulról is okozom,1415 Isten őrizzen csak kérem kezeit ezerszer 
csokolva nézen utána néha néha, azt hallom hogy Váradi Gábor jön vissza felé valjon beszélt 
e’ Simonnal szeretném tudni. kedves jó anyám nem látná jónak azzal a Péczeli asztalossal 
azt az ágyat, meg kredenczet a mit akart volt kedves anyám csináltatni ’s oly olcsoért ké-
szítette volna el, most meg csináltatni, mert ezek a kik itt Vidéken meg igérték hogy hoz-
zánk jönnek Pesten csak ugy eljönnek a mint hogy hiszem is, nem tudom hova tesszük őket 
majd, ’s azt1416 hiszem ennek szükségét akkor apám is átlátva helyeselni fogja azt, majd 
egyébaránt ked. anyám tegyen a mint legjobbnak látja azt. És most már be is zárom leve-
lem mert nincs papírom se, de a mult levelem kissé tán rendezetlen is volt ugyé kedves 
anyám ’s nem sok volt értelme, bocsásson meg érte valamint ezért is ha olyan kedves jó 
anyám de akkor Vajai károly beszélt mindig a fülembe, most meg ezek az öreg Ujhelyiné 
fiai zaklatnak innen a mellék1417 szobábol hogy végezzem már levelem ne lopjam el tőlök az 
időt ezzel is mikor holnap már ugy is megyünk. De az én kedves anyámnak egy pár orát 

1404 apolásomra [Emendálva.]
1405 de sőt, még utobb tilka is át jött apro pereputyaival ápolásomra Ujhelybe. [a főszövegre merőlegesen, a 

levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
1406 mind [Emendálva.]
1407 [.]á [átírás.]
1408 káloly [átírás.]
1409 mert Erdélybe csak Decem. közepe felé mehetne apám [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szé-

lére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
1410 pé[.]zt [átírás.]
1411 [.]aza [átírás.]
1412 zálogház [átírás.]
1413 Ga[.]emberen [átírás.]
1414 han[.]m [átírás.]
1415 is <okolnám> okozom
1416 a[.]t [átírás.]
1417 méllék [az ékezet áthúzva.]
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szentelni oly lelki1418 szükség1419 mint az Imádság. kedves jó egyetlen anyám az öreg Uj-
helyiné csokoltatja mint ismeretlent is, gyermekei pedig kezeit csokolják a kis árpád nem 
volt ott.

kezeit ezerszer csokolom vagyok
szerető léánya, 

E. Etelke.

Ui. családunkat üdvözlöm, ’s csokolom.

t. Ujlak. nov. 7 én
854 

148. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagybánya, 1854. november 9.

nagyBánya, novemb. 9. 1854.
Édes zsuzsikám!

tegnap óta itt vagyunk: de itt lendvai szelleme van, melly engem egész éltemen át üldö-
zött, és ármánnyal font körül. Fogadónk ebédlőjébe1420 a mint beléptem rögtön rám ismer-
tek, és igen jól fogadtak némely itteni urak; azonnal felszólitottak a föllépésre reménylve1421 
hogy egypár elöadást rendezni fognak nekem a műkedvelők. ma reggel rögtön utána is lá-
tott egy két buzgó mübarát, hogy játszókat szerezzen, de semmi eredménye nem lett fára-
dozásuknak. nekem tehát itt tovább nincs mit keresnem. mint látod édes, szerencsém elha-
gyott, s az öszi komor napokkal az én életem borus napjai ujra megjelentek. mikor a 310 
pengöforintot hozzád utnak inditám, maradt még 100 pengö forintom kevés hián.1422 
Fodoréknál kártyázni hivtak, s 16 pengöt elvesztettem. E pillanatban nincs több 50 
pengöforintomnál. Sietnem kell tehát kolosvárra, míg a fogadó ezt is föl nem emészti. 
töled két hét óta nem kaptam levelet; a köpenyt sem kaptam meg mindeddig. Szathmárra 
még Ujlakról írtam, hogy küldjék ide ha ott van. De legnagyobb baj az, hogy még az uj 
utlevelet sem kaptam meg, s a legborzasztóbb volna, ha e miatt feltartanának. Voltam ugyan 
ma a zsandár parancsnoknál, s elöadtam neki a dolgot. ö azt mondta, hogy várjak még 
egypár napig s ha nem jön az utlevél, majd segitnek a dolgon valahogy.

Holnap estére Pap zsigmond hivott meg vacsorára, igen derék ember, ügyvéd, és ideig-
lenes hivatalnok. Elöfizetés-gyüjtöm volt a naplómra. Harai nincs itthon, elment gróf 
Degendfeldhez a1423 kinek itt közel van a birtoka. Holnap után pedig egy itteni derék tanár, 
és többen falura hivtak meg Etellel együtt, egy rényi nevü dus, müvelt és lelkes emberhez; 
más fél napot fogunk ott tölteni. mire vissza térünk a posta is épen akkor fog Szathmárról 

1418 lelki [Beszúrás.]
1419 szükség<es>
1420 ebédlőjébe<n>
1421 felszólitottak <…> a föllépésre reménylve [az „a föllépésre reménylve” az áthúzott szó fölé írva.]
1422 kevés hián [Beszúrás.]
1423 [.] [átírás.]



269

megérkezni, s talán akkor megkapunk utlevelet, köpenyt, mindent.1424 azonban akár kapjuk 
meg a mit várunk, akár nem, én Hétfön, vagy legfeljebb kedden innen mindenesetre me-
gyek; a zsandárnak el kell bocsátnia. Igaz, hogy kolosvárra csak Decemberre hivott Gyer-
gyai Firi, de inkább ott várok1425 nehány napot, mert legalább helyben leszek, s könnyebben 
segithetek magamon. rettenetesen meg untam már ezt a csavargást édes, azért akármint 
lesz: én kolosvárról December közepe táján megyek haza. Isten otthon csak meg segit. tö-
rök jánosnak írtam, hogy könyvemet oda adom a Pesti napló számára, hogy részenként 
közöljék, ha tudniillik Emich becsületesen fogja díjazni. még nem kaptam tőle választ. Ha 
elfogadják: akkor december1426 közepén1427 okvetlenül haza kell mennem hogy rendbe szed-
jem irataimat, mert uj évre1428 igértem átadását az elsö közleményeknek. Édes, küldd el ne-
kem dilizsánszon Coriolánt (az enyimet, az irottat), és egy jó csomó barna szőrt, de nem 
feketét, – kolosvárra:1429 mert miután tizenkettőt kell ott játszanom: rá fogok szorulni Co-
rio lánra, s igy is nem tudom hogy futja ki. most Isten veled édes, csókollak Etellel együtt 
Gáborod 

       sk

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
kerepesi ut. 17d. szám.        Pesten

149. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. november 11.

Pest 11 novenb 1854
Édes Gáborom!

a kozmának és Sikornénak a pénzeitt1430 7én estve a kávéval egygyütt megkaptam még 
estve1431 elvittem kozmának a pénzt1432 és nyugtatványt1433 vettem vagyis1434 adott rólla hogy 
másnap rögtön nem írtam oka nekem egy kis változásom vólt az az két nap feküdtem oljan 
khollera1435 forma bajom vólt minek már hálá istennek vége van azért kérlek édese vigyáza-
tok magatokra meg1436 ne hüljetek mert az abból jön és én mindég is nyugtalankodom miat-

1424 köpenyt, <…> mindent
1425 várom [átírás.]
1426 december<ben>
1427 közepén [Beszúrás.]
1428 mert <az> uj évre
1429 kolosvárra; [az írásjel átírva.]
1430 pénzeit[.] [átírás.]
1431 [.]stve [átírás.]
1432 pé[..]t [átírás.]
1433 gyutatványt [átírás; emendálva.]
1434 [.]agyis [átírás.]
1435 kholler[.] [átírás.]
1436 magatokra <…> meg
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tatok hát1437 az utlevéllel hogy vagy édes miért nem írsz olj sokáig ha mentek kolosvárra1438 
ird meg és hogy mikorába várjalak haza mert én ki akarok menni péczelre Fáyékhoz hogy 
mán egész nyáron készültem de mán most csak1439 ugyan ki is megyek hólnap a vásár1440 
napja és Feri bejön velle kimegyek hétfön vagy kedden mikor Feri el végzi a dolgait igy 
legaláb míg haza nem jösz nem kel pénzt1441 kérnem tölled mert nem lesz annyi kölcségem 
azért édes írd meg hazajöveteledet hogy akkorra bejöjek mert a szobát be kel fütteni is mert 
még nem fütöttem tehát hogy én mán várhassalak itthon benneteket meleg szobával. Édes 
kozma igen nagy panaszszal vólt valami német lap1442 azt írta hogy a könyved már nem is 
fog megjelenni ö azt mielöt leveled vette már olvasta a sikorné pénzére mi1443 kamat kel nem 
mondja de látom hogy várja de ezt csak ha haza1444 jösz akkor majd beszéllünk felölle ujságot 
nem tudok semmit ma vóltam Simonnál de Bécsbe van a fönöke azt mondá most nem ér reá 
Simon mert az almásy féle per igen el foglalta a miat kellet neki bécsbe is meni én csak azt 
látom hogy ö igen nagy ur a mi ügyünkhöz Váradi meg igérte Etelnek és nekem is1445 hogy 
beszélni fognak nejével egygyütt és megkérik hogy1446 egy kicsit fogja lelkesebben az ügyet 
de én bizony semmi sükerét sem látom a megkérésnek1447 polgárt meg kértem hogy a tanu 
kihalgatásnál legyen jelen ha addig meg lesz míg én vagy Etel ithon1448 nem lesz1449 és meg 
ígérte meg1450 fogja tenni1451 jaj minden is jobban1452 menne már csak hogy itt vólnátok az 
isten álgyon meg benneteket csókollak

zsuzsikád

Édes ma 46 éve kereszteltek téged és ma 22 éve ákost

Édes kérlek öszintén nincs1453 é valami bajotok én olj sokszor álmodom velletek kivált Etelt 
olj1454 különösen látom oh istenem hogy nem lehetek velletek kérlek1455 édes végy egy bundát 
akár miljen ólcsót Etelnek mert igen1456 gyenge ö inkáb itthon osztán el adjuk tudod hogy 
mikor azzal a rosz emberrel1457 élt is a meghülés okozta a legnagyob baját miböl csak a szülei 

1437 h[..] [átírás.]
1438 k[.]losvárra [átírás.]
1439 most <…> csak
1440 vasár [Emendálva.]
1441 pén[.]t [átírás.]
1442 la[.] [átírás.]
1443 [.]i [átírás.]
1444 haza [a „-ha” beszúrva.]
1445 és nekem is [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrek-

túrajellel jelezve.]
1446 de [átírás.]
1447 kegkérésnek [átírás.]
1448 [.]thon [átírás.]
1449 nemlesz [Emendálva.]
1450 ígérte <.> meg
1451 [.]enni [átírás.]
1452 jobb[.]n [átírás.]
1453 nics [Emendálva.]
1454 o[.]j [átírás.]
1455 [.]érlek [átírás.]
1456 igen<.>
1457 e[.]berrel [átírás.]
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szeretet vólt képes kimenteni de édes ne haragudjál hogy terhellek kérésemmel de én nem is 
tudom hogy mit érzek de csupa nyugtalanság szorongás vagyok csókollak édes 

zsuzsikád

[boríték:]
Egressy Gábor urnak
tekintetes1458

Poste restante    nBányán1459

150. EGrESSy EtElka ÉS EGrESSy GáBor –
SzEntPÉtEry zSUzSannának

nagybánya, 1854. november 13.

n. Bánya nov. 13  án 854Szeretett kedves jó anyám!

meg fog ütközni levelem tartalmán azt hiszem kedves jó anyám, miután ez egészen ellen-
kezik azzal, mit ked. apám ezelőtt pár nappal írt ked. anyámnak, a mi dolgunk más for-
dulatot vőn, a műkedvellők itt marasztották apámat, ’s éppen alkuban is1460 volt már 
apám1461 a fuvarossal bennünket, ma kolozsvárra viendő, ha egyik mükedvellő, a többiek 
nevében föl nem kéri apámat az itt maradásra, velők, nehányat játszani. És igy már most a 
helyett hogy be pakolnék inkább az ellenkezőt kell tennem, pedig bizony kedves any. na-
gyon vágynám már haza felé pakolodni –

nem tudom mi ösztönzé a játszásra ezeket az itteni mükedvellőket, miután eleintén 
egyik közöllök ugy nyilatkozott, hogy nagy akadályok miatt ezuttal elmarad az elöadás, de 
hogy miben állhatott azon akadály az még mai napig sem tudatik hanem alkalmasint egy 
kis1462 félszből állott az egész1463 akadály t. i.1464 apámmal föllépni, egyebbiránt azt hiszem 
hogy meg szégyenelték magokat, „a Pesti napló” azon rovatát olvasva melyben török jános 
tudatja1465 a1466 közönséggel ’s apám tisztelöivel1467 hollétét, ’s így folytatja „jeles müvészünk 
jelenleg n. Bányán nagy hatással szerepel” holott ezzel bizony kissé bakot lőtt t. j. uram, 
mert mikor lapjának e’ számát itt olvastuk, még csak képzeletben szerepelt apám; a 
mükedvellők még akkor nem is jelentkeztek, vagy is lételöket sem tudatták kivéve ezt a Papp 
zsigmond nevű hű elöfizetőjét apámnak a t. o. naplojára, ki kedveskedni akarván ujságával 
mit még akkor maga sem olvasott, adta át azon föntebb említett lapot is, de a mit későbben 
maga is elolvasván azon hatást szülte, hogy magokat meg szégyenelve közremunkálásokat 

1458 tekintetes <Fodor Imre urnál> Poste restante 
1459 Poste restante <Szathmáron> nBányán [az „nBányán” az áthúzott szó fölé írva.]
1460 is [Beszúrás.]
1461 apám [Beszúrás.]
1462 egy <i> kis
1463 agész [átírás.]
1464 t. i. [Beszúrás.]
1465 tudatni [átírás.]
1466 tudatja <akarja> a
1467 tisztelóivel [Emendálva.]
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az előadásra rögtön ajánlák: gondolván magokban hogy miután a lapok így ki1468 kürtölik itt 
létünket, csak illő volna tán a kedvezö alkalmat fölhasználni, ’s legalább elmondhatják majd 
hogy ők is szerepeltek E. Gáborral már hogy nagy hatással é vagy sem azt következés fogja 
meg mutatni ’s a ”kritikusok” meg itélni. annyi bizonyos hogy a dolgok illy állása réánk 
nézve csak kedvező lehet annyival is inkább ha mint szándékuk vagy 3 előadást kisüthetné-
nek1469 mi1470 azt hiszem nem lesz nehéz ha az első véghez megy, a mi alkalmasint1471 csö-
törtökre van határozva, a 2dik tán Vasárnapra a 3dik ’s 4dik1472 szinte oly hamar fog véghez 
menni, a mily1473 gyors elkészülést mükedvellöktől várni lehet…… na tán körülbelől két hét 
alatt le foly a négy játék;1474 szinte elfeledtem ked. any.nak elösorolni az előadandó1475 játé-
kokat,1476 1ször Hamlet. 2szor Gárrick, 3szor Párisi ados, ’s legj. az. egyenes ut, 4diknek még tán 
apám se tudja mit lesz legkönnyebb1477 itt lévö darabjai közül előadni. külömben ha nem 
lesz mit elöadni 4diknek ugy elmarad ’s e’ honap vége felé kolozsvárra rukolunk be ’s ott 
kezdjük el ujra ezt hi hogy „Eduárdo és kunigunda” vagy. kun. és Eduárdo Vissza jövet 
alkalmasint Szathmár felé jövünk ’s ott levén a laczkoczy társasága egy pár elöadásra ott is 
maradunk, minthogy Vajai, a Szatmáriak nevében irja hogy1478 már előre számolnak akkora 
apámat megnyerhetni ujra, és onnan1479 alkalmasint n. károlyon át megyünk Debreczenben 
’s ugy aztán repülünk haza, éppen most kapott apám valami Fok nevezetü n. károlyi orvos-
tól levelet a melyben irja hogy az ottani1480 mükedvellök bár mely időben készek apámmal 
játszani a legnagyobb örömmel ’s igy Debreczenbe is még onnan eljöttünkkor kikérték ma-
goknak hogy vissza jövet számolniok lehessen egy pár játékra,1481 de már itt nem a mü-
kedvellök’ hanem a Csabai szerencsétlen társaságával, lesz ujra1482 kénytelen kínlodni, ám-
bár szegény apám bizony a mükedvellökkel is azt lehet mondani inkább kínlodik mint él-
vez, ’s1483 mindezt családjáért,…. fárad, szenved, csak hogy annak némi kis jollétet biztosítson, 
bár csak mi gyermekei tudnok neki ezért hálánkat tettleg is nem csak szóval kimutatni, 
hogy ha egykor majd csendes1484 családi tüzhelyénél,1485 munkásságának fáradalmait kipi-
henni akarná, minden mi gondolható kényelmet biztosíthatnánk számára, de1486 nem1487 
csupán az ő számára hanem a ked. anyáméra is kit házi gondjaitol fölmentve adunk át a 
családi nyugalmas tüzhelynek, ’s azontul szülőink gyermekeikben találják fel mind azon 

1468 ki [Beszúrás.]
1469 kisüthet[..]nek [átírás.]
1470 mi<t>
1471 a mi <lesz> alkalmasint
1472 [.]dik [átírás.]
1473 a mily<et>
1474 játek [Emendálva.]
1475 az előadandó [Beszúrás.]
1476 az előadandó <a> játekokat [Emendálva.]
1477 legkö[.]nyebb [átírás.]
1478 irja hogy [Beszúrás.]
1479 onn[.]n [átírás.]
1480 ottani [Beszúrás.]
1481 játekra [Emendálva.]
1482 ujra [Beszúrás.]
1483 élvez, <.> ’s
1484 csendes [Beszúrás.]
1485 tüzhelyénel [Emendálva.]
1486 [..] [átírás.]
1487 […] [átírás.]
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örömöket miktöl addig fosztva voltak, ’s nélkülöztek,1488 és én hiszem hogy a jó Isten sokkal 
inkább szereti a mi családunkat sem hogy annak ezt meg érni ne engedné, miután minden-
kor bármi időben1489 járuljunk hozzá kérelemmel soha vissza nem utasit bennünket, sőt 
mindig a leg kétesebb perczben mikor már reményünk szinte haldoklik1490 adja jelét végtelen 
jóságának1491 szeretetének irántunk. De tán már igen hosszadalmas vagyok, ’s a dologrol mit 
sem szolok, kedves anyám azt üzeni apám, hogy ha volna valami olyan jó1492 uj darab mi-
ben nem sok személyzet, ’s neki jó, de egyszersmind nem volna öreg szerepe mert itt mint 
öreg atyus, v. ur nem járja.. a Vidéken1493 küldené el ide nekünk ked. any. természetesen 
azt egészen az apám számára leíratva. kedves anyám a felsöruháit1494 apámnak az én uj-
jacskámmal együtt mikért [a levél megszakad.]

Édes! mit értesz leveledben az alatt hogy: „haza jöve te is tudod mit akarsz, és majd mások 
is fognak felöled beszélni”… a szerzödést érted alatta, és az ujságirókat? magyarázd ki jövö 
leveledben… csókollak – – – Gáborod

     sk

151. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. november 14. 

Pest 14dik Nov 854
Édes Gáborom!

tisza Ujlakról írt leveleiteket kaptam az Etelét még egy nappal hamaréb mint a tiedet az 
utleveled1495 nem kapása engem igen aggasztott és bizonyost akarván tudni felölle elmentem 
a policzájra1496 és khirner tanácsos urat felkerestem és tölle tudakoztam meg hogy fognak 
é adni vagy sem és ö1497 igen meg vólt lepve kérdésemen mert azt mondja1498 ma már 13dik 
és mi már van két hete hogy el küldöttük1499 és ö bizonyos is benne hogy már most a kezed-
nél is van az utlevél tehát édes hogyha történetesen még most sem kaptad vólna meg tehát 
ott hól fojamodtál csak kérd mert ot fog heverni ut leveled édes most elö érzetem nem csalt 
meg mert csakugyan beteg vólt Etel és ugyan isteni gondviselés vólt hogy épen olyan jó 
ápolókra talált kiket sohasem kel hogy el felejcsen1500

1488 ’s <…> nélkülöztek [a „nélkülöztek” az áthúzott szó fölé írva.]
1489 bármi <minden> időben
1490 haldoklik [az „-ik” beszúrva.]
1491 jóságának [Beszúrás.]
1492 jó [Beszúrás.]
1493 mert itt mint öreg atyus, v. ur nem járja.. a Vidéken [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt 

beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
1494 felsöruhait [Emendálva.]
1495 utleved [Emendálva.]
1496 policzáj[..] [átírás.]
1497 a [átírás.]
1498 modja [Emendálva.]
1499 el <…> küldöttük
1500 és ugyan isteni gondviselés vólt hogy épen olyan jó ápolókra talált kiket sohasem kel hogy el felejcsen [a 

főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]



274

az álmaim igen különösek vóltak hát neked édes nincs1501 semmi bajod vagy nem vólt é 
az éjjel velled is nem1502 jól álmodám vigyázzatok1503 az egéségetekre1504 a mult levelemben 
arra kértelek édes hogy végy Etelnek egy bundát de ne csak neki hanem magadnak is vegyél 
mert osztán ha megbetegszel bunda nem léte miat édes akkor több kár lesz miatta mint egy 
két bunda ára a bundárol1505 jut eszembe hogy Fáy andrás miljen kómisz a kis bundával 
akárki megy hozzá azt mindjárt fölveszi és ugy sonfordál körüttök míg meg nem látják1506 
és akkor nincs1507 vége hoszsza a dícsérésnek igen a jósága de most már azt kel tudni hogy 
hol vettem és találgattatja míg végre is maga mondja meg de hogy Egressy1508 Etel küldötte 
neki debreczeni vásár fiába iljet fillent az öreg ur Édes írd meg hogy a ruhát meg kaptad é az 
után küldötem más levelet az ákos levelébe zárva az ákos levele elküldése ólta ez már máso-
dik levelem azokat még mind Szathmárra küldötem én ezt bányára fogom Édes én hólnap 
megyek ki Péczelre de azért csak írjál mindég mert ki fogja bátyám küldeni utánnam bá-
tyám a jövö hétfön Szegedre megyen vendég szerepre vagy 10 napra a szabadkai színház 
diszitménynyét telepi festi ma két hólnapja hogy oda van a minap meg emlité bátyám hogy 
oda téged óhajt a közönség ezt még1509 akkor mondák neki mikor a mult évben ott vólt és 
hogy neked ez majd szinte igen jó lesz elmeni a szinház talán januariusba fog kinyílni ha 
telepi addig készen lesz a hozzávalókkal1510 Feleki egynehány napja hogy debreczenböl 
megjött ezt ugyan tegnap olvastam a Hölgy Futárba Fáyéknál hogy mindég tele szinházban 
jádczot és hogy1511 még az is dicséretes1512 hogy mindég uj darabokban lépet fel persze hogy 
mind igen jó francziákba és egyet1513 a kövérét én ugyan semegyiket sem másikat nem isme-
rem a könyvedröli1514 jelentés1515 is ki vólt már hirdetve1516 olvastam1517 most pedig ujságot is 
irok az öreg pribék meg hólt 1sö nov= na1518 hiszen csak most kéne meg Etelnek hallania a 
klári sok ostoba beszédeit a napokba itt vólt de már a fejem megfájdolt1519 tölle anynyit be-
szélt hogy miért is nem ment hozzá most miljen gazdag1520 lenne Sikorné szavából1521 meg 
ki vettem hogy mikor tóni neked írt Etel ö akkor is1522 valami1523 Brohhinét egy öszvegy 

1501 nics [Emendálva.]
1502 dem [átírás.]
1503 álmodám <is> vigyázzatok
1504 egésegetekre [Emendálva.]
1505 b[.]ndárol [átírás.]
1506 lá[..]ák [átírás.]
1507 nics [Emendálva.]
1508 de hogy hogy Egressy [a szóismétlés emendálva.]
1509 meg [Emendálva.]
1510 hozzákalókkal [átírás.]
1511 [.]ogy [átírás.]
1512 dicseretes [Emendálva.]
1513 egyt [Emendálva.]
1514 könyvedröli [a „-röli” beszúrva.]
1515 jelentés<.>
1516 [.]irdetve [átírás.]
1517 olvast[..] [átírás.]
1518 na [átírás.]
1519 megfájolt [Emendálva.]
1520 gazdad [átírás.]
1521 szavaból [Emendálva.]
1522 [..] [átírás.]
1523 [.]alami [átírás.]
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nöt1524 ajánlot mert igen nevelt jó gazdasszony az az ö fogalma szerinti nö az az jezsuita mint 
ök vallamenynyien erröl ugyan már elég is a többit1525 majd ha hon lesztek édes ha kolosvárra 
mentek talán jó lenne ha Gyergyaiékhoz szálnátok nekik is jó lenne egy nehány forint nek-
tek meg job lenne mert nem kerülne oljan sokba mint a vendéglöbe menjetek el édes 
tompáékhoz1526 is tudod a kinél vellem vóltunk szállva és ha az öreg Szidorné még élne 
majd el vinné etelt azokhoz a házakhoz kikel én is ismerös vóltam mikor ott laktunk. de 
majd az ott lét jobban ki mutat mindent isten velletek édes csókollak zsuzsikátok1527

[boríték:]
Egressy Gábor urnak
            Nagy Bányán

152. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagybánya, 1854. november 16.

nagyBánya, nov. 16. 1854.
Édes zsuzsikám!

novemb. 6-dikán írt leveledet most veszem. 
Itt1528 én édes még csak Vasárnap, az az 19én játszom az elsöt – Hamletet, – a mükedve lök-
kel. Borzasztó nekem látnom azon kelletlenséget, azon erötetést a játszók nagyobb részéről, 
kiket három négy lelkes, hazafias buzgalmu egyén ugy szólva összefogdos, hogy a szerepe-
ket köztök kioszthassa! Ha Isten ezen utamból haza visz soha sem is lépek fel többé 
mükedvelökkel, – bármilly előnyökkel s kellemekkel birjon is ez különben, – vagy csak ugy 
lépek föl, hogyha már egészen készre mehetek közibök. Egy szerep öt hat kézen megy át, – 
mind egyre visszaküldözik, ugy hogy még a játék napján is lehet tartani a visszaküldözéstöl. 
Ime három nyomoru elöadásért, mellynek1529 ketteje az én részemre alig fog itt többet jöve-
delmezhetni 60–70 – pforintnál, – három egész hetet kell itt töltenem, unatkoznom és köl-
tenem, mert a legszigorubban élve, nem reggelizve és fázlódva nem jövök ki kevesebböl 
másodmagammal 2 pft 30 xrnál naponként. Borzasztó az édes, mit az ut fölemészt. nem 
hinném másnak, ha nem tapasztalnám. Valóban ha kénytelen nem lennék vele, itt nem ma-
radtam volna e zugban kétannyi anyagi haszonért sem. De mit vala mit tennem?! Sem állo-
más sem kilátás e vidéken más nem volt, s pénzem fogyatékán; mert Gyergyai csak decem-
berre adott kilátást, hogy kolosvárt elfogadnak, – bár1530 láttam, hogy akkor sem szivesen, 
mert a szinház és szinészek mind ujak, s elég érdekkel birnak magokra is. Gyergyainak 
irtam innen mihelyt megjöttem, de választ mindeddig nem kaptam. 450 pftot emliték neki, 

1524 [.]öt [átírás.]
1525 t[.]bbit [átírás.]
1526 tomfáékhoz [átírás.]
1527 kikel én is ismerös vóltam mikor ott laktunk. de majd az ott lét jobban ki mutat mindent isten velletek édes 

csókollak zsuzsikátok [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
1528 veszem. <… … …> Itt [az áthúzott rész nyolc sor.]
1529 mellyne[.] [átírás.]
1530 [.]ar [átírás; emendálva.]
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feltételül, 12 elöadásért, melly egy hónapig tartana; de nem hiszem hogy megajánlják, és1531 
ha meg ajánlanák is, most már azt mondom reá hogy: „már késö” mert ezen leveled édes 
rögtön már határozatra birt. ohajtásod édes találkozott az enyimmel, és én sietek haza felé. 
átgondoltam, hogy ha én innen 28.dikán kolosvárra indulván ott egy hónapot töltenék, s 
visszajövet Debreczenben, – hol igéretem szerint ismét meg kellene állanom, – két hetet 
idözném, csak január utólja vetne haza. már pedig újév elején, – mint igen helyesen irád a 
mult kor, – mulhatlanul otthon kell lennem. Szerencsémre Szathmárra ismét meghivást 
kaptam, – a közönség részéröl; ott most laczkóczyék vannak. Vajai sürget hogy haza felé 
mulhatlanul arra menjek, s ott vagy hatot játszam. a károlyi mükedvelők szinte hivnak, 
minthogy ezeknek csakugyan tartozom is még két elöadással. amott Vajai, itt Fok Ignácz 
orvos ajánlják vendégszeretö házaikat szállásul. károlyhoz Debreczen közel van, s vagy né-
gyet ötöt hamarjában itt is le1532 játszatom,1533 s azzal sietek hozzád, – családi tüzhelyemhez, 
hová már mondhatlanul vágyakozom. mit Isten az utamban adni fog: azt viszem haza, 
házbérre, Singernek és kostyálnak, mert csak ezektöl félek haza menni üres kézzel.
Ugye édes, hogy e tervet te is helyben hagyod? Hiszen kolosvárt ugy is megtalálom én a1534 
jövö évben is midön ott bizonnyal ohajtottabb vendég leszek mint most, csak addig más 
vendég meg ne elözzön, mint szokott. Szintugy megtalálom aradot, söt Ujlakot is mul-
hatlanul számolnak rám a jövö nyáron, valamint az egész Szathmármegye. De minthogy ide 
most ujra visszamegyek: azt hiszem ezek megeléglik látásomat nehány évre. 

tehát1535 e percztöl fogva minden1536 további habozás nélkül ugy teszem intézkedéseimet 
hogy innen Szathmárra károlyon1537 és Debreczenen át megyek haza, és reménylem hogy 
Szatmáron 12 napot, károlyban ugyananyit, Debreczenben1538 szinte nem többet töltve, 
január közepe felé nálad lehetendek, söt talán hamarább is azon esetben, ha károlyban nem 
játszhatom többet kettönél, – és ha Debreczenben1539 társaságot1540 nem kapok, minthogy 
eljövetelem után oszlófélben volt.

köszönöm édesse, hogy maga rólam megemlékezett nov. 3-án…..
az a komisz Bethlen mind eddig nem írt. adott-e azóta ismét valamit magának?
a viszontlátásig – hat hét mulva, csókollak édes – Etelkéddel együtt – Gáborod
          sk

1531 megajánlják, <de> és
1532 le [Beszúrás.]
1533 játszat[.]m [átírás.]
1534 én <.> a
1535 évre, <…> tehát [az írásjel átírva.]
1536 [.]inden [átírás.]
1537 Szathmárra <és> károlyon
1538 Debrec[..]nben [átírás.]
1539 Debrec[.]enben [átírás.]
1540 tá[..]aságot [átírás.]
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153. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagybánya, 1854. november 20.

nagyBánya, nov. 20. 1854.
Édes zsuzsikám!

mivel érdemeljük, hogy a végtelen jóságu Isten bennünket ennyire szeret: nem tudom; ha-
nem családunk jelszava, hogy „mikor a szükség legnagyobb, az Isteni segély akkor van hoz-
zánk legközelebb” ismét bebizonyult. Dolgaim már a lehetö legszomorubban állottak, s mi 
ketten, Etelkémmel, töled és családomtol általában illy messziségre: a legkétesebb helyzetbe 
jutottunk. Pénzünk majd nem elfogyott, – miután szép jövedelmünket régi tartozásink, s az 
ut fölemészték, – állomás söt kilátás nélkül valánk. Gyergyaitól kérdezö1541 levelemre vá-
laszt kaptam, mellyben irja, hogy a kolosváriak csak farsangon, vagy Husvét után fogadhat-
nak el vendéget. Itt esze ágában sem volt senkinek hogy mükedvelö társulatot lehessen 
alakitani, s velem játékot rendezni,1542 mert a régi társulat,1543 melly 4 év óta nem játszik már, 
szét van oszolva, s ujabb vállalkozók nincsenek, fiatalság nincs… Utlevelem már 51544 napi 
létem után megjött: de már most merre, hová? Elhatárzám, hogy kolosvárra megyek bármit 
irtak legyen onnan, s ott fogom az idöt bevárni, mig fölléphetek, gondolva, hogy ottani 
barátim és jó embereim között, kiknél hitelem van, baj nem érhet. Pap zsigmond, egy itte-
ni Gyüjtöje naplóm elöfizetéseinek, épen jelen volt nálam, midön a kocsissal alkudtam, ki 
bennünket kolosvárra viendett; s azt mondja nekem: „ne siessen ön, itt holnapután vásár 
van, akkor félannyi áron is elviszik, ha netalán addig nem sükerülne társulatot szerkeszte-
nünk, s önt egy pár elöadásra megnyerhetnünk.” Vártam tehát, s ime más1545 nap azon hirrel 
jönnek hozzám, hogy a társulat alakulóban van, a vállalkozók az ebédlőben együtt vannak, 
s1546 kérnek, mennék be közéjök és értekeznénk a dologról, darabról, idöröl stb. az ebédlöben 
9–10 derék lelkes férfit találok, kik közremüködésöket egész készséggel ajánlják, s megha-
tározzuk elsö darabnak Hamletet, másodiknak Garriket, harmadiknak melly az itteni kór-
ház javára lesz adandó: két vigjátékot. De még ezentul tömérdek nehézség jött közbe; a 
szerepeket minduntalan visszaküldözték, s majd egyik mondott le majd a másik. Végre, 13 
napi bizonytalanság és veszödések után Hamlet, tegnap Vasárnap, roppant számu közönség 
elött szinre jött. Szerepét mindenki könyv nélkül tudta és sugó nélkül játszott; soha még 
Hamlet a vidéken igy össze nem vágott mint itt ezen derék mükedvelökkel. a közönség 
bámult és tapsolt. Csupán a legvégsö szavaknál történt zavar de a közönség1547 között; t.i.1548 
valami részeg gazok alant a korcsma1549 elött verekedvén: egyik gyilkost és tüzet kiáltott; 
erre a közönség közül valaki elkiáltja „tüz van” s a legnagyobb zavar támad; mindenki ro-
han, merre tud. Hiába kiáltják nehányan, hogy nincs semmi, nem igaz: nem halgattak 

1541 ké[.]dezö [átírás.]
1542 rendez<het>ni
1543 tarsulat [Emendálva.]
1544 3 [átírás.]
1545 […] [átírás.]
1546 vannak, <men> s
1547 közönség<be>
1548 t.i [Emendálva.]
1549 korcs[.]a [átírás.]
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reájok, s futottak haza pedig az esö majdnem szakadt. az esti bevétel, mellyet nekem 
kézbesitettek 80 pengöforint vólt (de nem a tiszta): ez itt Bányán hallatlan eset, mert a terem 
igen kicsiny, s a bemenetár igen csekély, t. i. 30 és 20 xr pengö…….. nagyot fohászkodám, 
s lelkem a nehéz gondoktól ismét könyűlve van. ámbár testem rendkivül fáradt, lankadt,1550 
törödött, a tömérdek baj, veszödés, nyugtalanság, játék és örökös beszéd miatt, mellyet a sok 
probán és játékon kivül még tennem kellett, miután a szinpad épitéstöl1551 kezdve mindent 
magam rendeztem. meg is látszik rajtam nagyon; söt mit már évek óta nem tapasztaltam a 
mellem is fájni kezdett. most is, valamint a játék elött, mindenki ismerkedni kiván velünk, 
nem győzzük a látogatásokat. Etelt mindenki szereti, s társaságát keresi: ma1552 délután el-
szállásoltak bennünket a fogadóból, a városi Perceptor kovács józsef házához, ki igen derék 
özvegy ember, s nekünk házát ajánlá. Valami ismeretlen pártfogók pedig korcsmai költsé-
günket, az utóbbi hat napról, kifizették, s azt mondták a vendéglösnek, kár volt kifizetnem 
a többit, mert ök szégyellik, hogy én itt közöttök korcsmában kőltök.1553 Csütörtökre van 
Garrick kijelölve, most már van kedv, buzgalom, annyi, hogy fele is elég volna, s kijelenték 
nekem, hogy ne is álmodjam innen szabadulhatni mielőtt legalább négyet játsztam. Én 
ugyan szabadkoztam, hogy már másként intézkedtem időmre nézve, – minthogy ugy is van; 
azonban ezen én még változtathatok, és szivesen itt maradok 3-ik, vagy 4dik decemberig, 
mert elöbb a 4 darab elöadható nem lesz. Szathmárra megyünk aztán,1554 hová Vajai régen 
hiv, és laczkóczyékkal hatot vagy hetet játszva sietek hozzád édes; nem állok meg sem ká-
rolyban sem Debreczenben, mert a legközelebb vett levelek szerint sem egyik sem másik 
helyen nem játszhatom: amott a mükedvelök oszlottak szét, emitt pedig Csabai 
szinésztársasága. ö irja, hogy Szákfi és Pesti, onnan Szathmárra jönnek laczkóczyékhoz. 
E szerint reménylem édes, hogy Szatmári játékaimat decemb. 20-dikáig legfeljebb, bevég-
zem, s még uj év elött látni fogunk. telepinek írtam innen Szabadkára, kérdezősködvén az 
ottani uj szinház megnyitásáról, és az akkorra tervezett ünnepélyröl. milly jó lenne oda le-
rándulni akkor ha holmi silány latabárok meg nem hiusitanák a Szabadkaiak ebbeli 
ohajtását. Igen jól teszed édes, ha Péczelen maradsz mig haza nem megyünk, mert ott leg-
alább jó kedves társaságban vagy s az egyedülség nem gyötör. tiszteljük a nagyságos asszo-
nyokat és Ferit, Etelkémmel együtt ki keresztanyjának most készül irni. Isten veled édes, 
Csókollak Etellel, Gáborod

                                   sk

lássd az Utóiratot is.

U. i. …. Nov. 21.

Egy fő dolgot szinte kifeledék levelemből. az ujlaki műkedvelők igazgatója, Mózer Vilmos, 
volt tüzér őrnagy, most tisza-szabályozási fömérnök, kinél Ujlakon két izben szállva vol-
tunk, s ki bennünket leány testvérével és anyjával együtt szives vendégszeretettel fogadott, 
Pestre szándékozik egypár hét mulva menni, s ott szinte egypár hetet tölteni. mikor elöttem 

1550 lankatdt [Emendálva.]
1551 epitéstöl [Emendálva.]
1552 keresi: <ten> ma
1553 korcsmában <aluk> kőltök
1554 megyünk <innen ha …> aztán
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e szándékát emlité, felkértem őt, hogy Pesten egyenesen hozzám szálljon, akár leszek hon 
akár nem. azért édes olly szivesen lássd őt, mint egyikét legigazabb barátimnak, ki iránt 
hálával tartozom, és szegénységünkhöz képest lássd el öt minden kényelemmel, mi a szál-
láshoz és asztali ellátáshoz tartozik. ö Székelyéknek különben is rokonuk. legközelebb 
levelet várok töle, miben meg fogja az idejét határozottan irhatni, mikor megy Pestre, és 
neked azt1555 rögtön megirom, hogy otthon találhasson.

ma reggel gyomor görcs kinzott, de már elmult. Etelnek semmi baja. a jövö postán, – 
még e héten, – irok ákosnak is. Etel levélben fog az andris bátyjának „szivből gratulál-
ni.”…. már ma is négy látogatást tettünk, hová bennünket mükedvelö urak és nők vezettek 
be; s még holnap is folytatnunk kell, az itteni Hotvolénál….. kik különben igen derék nép, – 
többnyire fesztelenek, családiasok. tegnap estve az itteni elsö rangu tisztviselönél, a 
föszolgabirónál voltam én magam, minthogy csupa férfitársaság volt együtt, nötlen levén a 
házi ur… Holnap a bányák fö1556 igazgatójához fog bevezetni Ujfalusi miklós, volt Szatmá-
ri követ ki teleki grófnőt bir második nejéül.1557

tehát leveleidet édes, December 3-dikáig ide utasitsd, azontul Szathmárra. Servus!.. 1558 
Gábor

sk

154. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1854. november 21.

[Elveszett.]

155. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagybánya, 1854. november 24.

nagyBánya, novemb. 24. 1854.
Édes zsuzsikám!

ollyan szinü kedvem van Édes, mint ez a papiros, hogy a sors valahára haza mennem kény-
szerit; mert ugy áll a dolgunk e pillanatban, hogy két hét mulva otthon lehetek.

Ugyanis, miután kolosvári utam elmaradt, az volt szándékom, hogy innen hazafelé for-
dulok, s utba esvén Szathmár, károly és Debreczen, nehányat mindenütt játszom, hogy igy 
egypár száz forintot haza vihessek, s uti költségem is fedezve legyen. azonban Szathmáron 
laczkóczy ur nem fogadhat el, károlyban a műkedvelők szétmentek, a debreczeni társaság 
pedig szétoszlott, s így innen egyenesen mennem kell haza, mihelyt itt a még hátra levö két 
szerepet eljátsztam, melly talán december 4-dikéig meg fog történni. Ha itt most föl nem 
léphettem volna: haza sem tudnék menni; igy azonban talán marad is egypár forintunk az 
uti költségen kivül, mivel az elsö napok szükségeit otthon fedezhetjük; aztán pedig az Isten 

1555 azt [Beszúrás.]
1556 fö [Beszúrás.]
1557 nejeül [Emendálva.]
1558 Se[.]vus [átírás.]
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majd megsegit! Hármat játszom itt a magam részére, s egyet az itteni kórházéra. a tiszta 
jövedelmet estvénként csak1559 60 pforintra1560 tehetni, minthogy a1561 terem igen kicsiny. 
tehát összes jövedelmem itt a legjobb esetben sem lesz több 180 pforintnál, miböl talán 100 
tisztán megmaradhat. ákosnak küldtem 10 pftot.

különben itt is, valamint mindenütt, a közönség elökelöbbjei majdnem tenyereiken hor-
doznak bennünket; a1562 látogatásoknak és ismerkedéseknek vége hossza nincs. Föllépésem 
utáni nap Ujfalusi miklós, hajdan híres országgyülési követ és jeles honfi, kit meglátogat-
tam, bevezetett hat vagy hét uri családhoz az itteni aristocratia föbbjeihez, és ugyanaz nap 
nagy estvélyen voltunk egyik1563 rokonánál, hol több mint 30 urnő és ur volt jelen. ma estve 
ismét Etelkét hivta egyik műkedvelö nö, mezeyné estvélyre, egyik barátnője névnapjára…. 
bizonyos Hámoriné, özvegy tanácsnoknéhoz. tegnap adtuk Garrick-et ismét tele ház előtt. 
El voltak és vannak ragadtatva. most azonban az a bajunk van, hogy az Egyenes ut mellé 
nincs mit adnunk, – még e perczben nem tudom hogy segitünk magunkon. az utolsó játék 
othello vagy Clavigo lesz, decemb. 3-dikán, vagy ha akkorra el nem mehetne, – 5-dikén. 
Etel is most ir andris bátyjának köszöntő levelet; talán andrás estvéjére még megkapja. 
Válaszod e levélre édes, ha sietsz, még itt találhat. több levelet aztán nem is kaphatok tőled. 
Én1564 is csak egyet irok még ezen kivül, mellyben indulásunkat pontosabban meghatároz-
hatom, addig is édes Servus! Csókolunk mindketten

Gáborod
sk

Fáy andrást köszöntsd meg az én nevemben is.1565

156. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pécel, 1854. november 28.

Péczel nov- 28. 1854
Édes Gáborom!

öröm hirrel telt leveledet1566 tegnap éstve kaptam mi nekem végtelen jól eset mert nyugta-
lanságom igen nagy vólt bizonytalan heljzeted miat tehát isten meg halgatá az én minden 
napi imámat hogy téged segítcsen óltalmazzon édes Gáborom és hogy mielöbb láthassalak 
titeket mit lelkemböl óhajtok mán és1567 ti is1568 ohajtotok édes 21én bent vóltam pesten1569 és 
írtam neked hogy hogy vagyunk és hogy édes anyám igen el gyengült állapotba van Feri 
reggel megyen be andrás estvéjére és édes anyámnak is visz be a maga borából két üveget én 

1559 csak [Beszúrás.]
1560 pfori[.]tra [átírás.]
1561 [.] [átírás.]
1562 bennünket; <…> a
1563 voltunk <…> egyik
1564 En [Emendálva.]
1565 Fáy andrást köszöntsd meg az én nevemben is. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
1566 leveleded [átírás.]
1567 [.]s [átírás.]
1568 tiis [Emendálva.]
1569 pe[.]ten [átírás.]
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meg egy kis lépes mézet küldök neki Szegény öreg igen sokat aggodik értetek de öt is meg 
vigasztalom hogy tölletek miljen jó híreket kaptam hiszem mindjárt jobban lesz Édes én 
deczember1570 elején mégyek1571 haza és1572 mint jó madár a fészkébe várja be fiait mint1573 
petöfi mondá de neki könyü vólt azt mondani mert ö szellemileg mindég velletek vólt és 
beszélgethetet veletek de én – igaz1574 hogy én is mindég csak velletek foglalkoztam és fog-
lalkozom1575 fojvást még sem elég az nekem csak az benne jó hogy már nem soká lesz kis 
fészkünk üres haza jönnek1576 csevegö madarai ugyi édes? itt édes az egész háznép1577 üdvö-
zöl és csókoljuk Etelt azok kiknek szabad téged pedig azok csókolnak kiknek nem szabad is 
ez az Emmi1578 ha Szathmárra1579 mégy üdvözöljétek nevembe1580 ottani ösmeröiteket1581 
édes ti is irjatok nekem sokat igen sokat csókollak édes mind kettötöket igaz tegnap éstve 
vólt ráday1582 laczinak a bucsu vacsorája itt és ma1583 már az apjával1584 el ment óvárra 
gazdászatot tanulni Högyészinét még sem akarják meg esketni talán ki is fog tavaszodni 
míg lesz belölle valami de mán élég a mendemonda ugyi édes csókollak

zsuzsikád1585

[boríték:]
Egressy Gábor urnak
          Nagy Bányán

157. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagybánya, 1854. december 5.

nagybánya, Decemb. 5. 1854
Édes zsuzsikám!

nekünk innen már tegnap el kellett volna indulnunk, miután tegnapelött Vasárnap utol-
szor1586 léptem fel, othelloban, azonban ezek az itteni jó emberek annyira leköteleztek s olly 
szivesen marasztottak, hogy kivánatukat megtagadnom nem lehetett; t. i.1587 azért1588 tar-

1570 én <még> deczember
1571 elején <…> mégyek [a „mégyek” az áthúzott szó fölé írva.]
1572 haza <megyek> és
1573 [.]int [átírás.]
1574 de én én – igaz [a szóismétlés emendálva.]
1575 foglalko[.]om [átírás.]
1576 jönne[.] [átírás.]
1577 háznep [Emendálva.]
1578 Emyyi [átírás.]
1579 [..]athmárra [átírás.]
1580 neve[.]be [átírás.]
1581 ottani <… …> ösmeröiteket
1582 raday [Emendálva.]
1583 m[.] [átírás.]
1584 a[.]jával [átírás.]
1585 [.]suzsikád [átírás.]
1586 utolsz[.]r [átírás.]
1587 t. i. [Beszúrás.]
1588 azért<,>
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tóztattak, hogy még egy elöadást rendezhessenek velem Szombaton, dec. 9-én, Clavigot. 
Ezt a nehány napi maradást anyagi érdek is javalta, mert hiszen e fölléptem is fog számom-
ra legalább 60 pengöforintot jövedelmezni a mi nem megvetendö a mi helyzetünkben. 
Haray nem volt eddig itthon, csak most jött meg, s ö vállalta el a szerepek kiosztását, melly 
legtöbb bajjal és kellemetlenséggel jár; én nem kértem öt erre, hanem maga ajánlta föl szol-
gálatát ismételve, mit én eleinte egyáltalában nem akartam elfogadni, de látom hogy az it-
teni fensöbb köröknél nagyon bent van, s alig lehetne az elöadásnál nélkülözni, miután 
Clavigo szerepét ö fogja játszani, mire nem találkozott volna különben vállalkozó.

azonban Vasárnap, vagy Hétfön mulhatlanul indulunk a dilizsánszon, a hol1589 már he-
lyet is váltottam nagykárolyig. más alkalommal nem mernénk elindulni, mert itt édes egy 
hónap óta folyvást esö és hó esik, s a Szathmári utok olly borzasztók, hogy fogadott szeké-
ren1590 két hétig sem érnénk innen károlyig. Igen valószinű, hogy károlyban még kettöt 
fogok játszani a mükedvelökkel, mert egy játékkal adósuk maradtam, jótékony czélra, s igen 
szeretném ha ezt ezuttal leróhatnám. De még e két elöadás nem egészen bizonyos, mert azt 
irták nekem onnan, hogy férfira csak ötre számolhatok biztosan, pedig nekem legalább hét 
kellene Clavigohoz, othellohoz pedig 9. nö van elég, azt irják. Ha lesz valami e két játékból 
e miatt 8–10 napot kellend károlyban töltenem, – ha nem lesz: akkor rögtön megyek 
Eszlárba, hogy ott a tiszai gözösre üljek, melly decemb. 16-dikán teszi utolsó utját tokajból 
Szolnokra. Ez1591 utóbbi esetben 17dikén már hon lehetnénk, ellenben ha játszom károly-
ban ugy csak karácsony szombatján várhatsz édes. Péczelen és jó kedvedben írott leveledet 
ma vettük, de1592 ha erre válaszolni1593 fogsz, csak károlyba küldd, hová 13-dikán fogunk 
megérkezni. Ha károlyban meg nem állunk, több levelet ne várj tölünk ez utunkbol édes. 
Csókollak Etellel együtt 

Gáborod
sk

158. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagybánya, 1854. december 6.

Szeretett kedves jó anyám!

(Folyo hó) vagy is akarám mondani nov. 28dik-áról szoló levelét tegnap vettük, ’s örömmel 
olvastam annak derülten irt tartalmát, a melyen látható volt1594 azon kedves körnek szelle-
me, melyet oly régólta nélkülöznöm kell, – azt irja továbbá kedves anyám hogy e’ hó elején 
be megyen ujra Pestre az üress szállásba, de én azt mondom kedves anyámnak hogy kár 
lesz még most azt1595 tennie, ’s azt hiszem sem ked. anyámnak sem keresztmamának nem 
esik roszul az együtt lét. – – mert mire mi haza vetődünk akkora tán a karácsonyi ünnepek 

1589 […] [átírás.]
1590 szekeren [Emendálva.]
1591 [.]z [átírás.]
1592 [.]e [átírás.]
1593 [.]álaszolni [átírás.]
1594 [.]olt [átírás.]
1595 most <a magányért el hagyni> azt
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is elmulnak,1596 ámbár mi innen e’ hó 4én elmenendők voltunk miután apám 3án az az Va-
sárnap már utolsót játszotta1597 ha ez részünkről némi1598 áldozat1599 lett volna is minthogy 
apám egészen fáradtan ült volna kocsira, azután a brutális, othelló szerepe után, én 
hasonlag az egész éjjeli pakolás és álmatlanság1600 miatt. De mi ezt mondom mind meg 
tettük volna, anyival is inkább hogy a Diligenceon mehettünk1601 volna.1602 Ha az itteniek 
anyira nem marasztanak ’s Harait abban meg nem bizzák hogy szolitna1603 fel a műkedvellöség 
közül nehányat ’s szedné öket össze1604 az ujjabbi játékra,1605 ’s így „méltánylat” a Harai vál-
lalkozó szellemének a mely mindezt véghez, ’s ki vitte, miszerint Vasárnap az az 10én 
„Clavigo” meg születvén előadatik a czimszerepet természetesen ő játszván. És így mi ked-
ves anyám 11én a Diligenceon1606 innen n. károlyig két, vagy harmadfélnap alatt, elme-
gyünk, ’s azt hiszem ott bajosan fogunk tovább időzni mint mennyit az ottani gyorsszekére 
való át pakolás igényelni fog, hogyan éppen akkora már más nem foglalta1607 el azt. Ha pedig 
már ily alkalommal nem mehetnénk, abba az esetbe paraszt szekeret fogadunk de nem1608 
Debreczen felé, hanem tokajnak, ott Gőzösre üllnénk Szolnókig ’s onnan aztán csak hamar 
ott teremhetnénk kedves anyám karjai között ’s tán még az ünnepeket1609 is együtt 
töltnénk.1610 – –

a napokban írtam kereszt mamának is, de még azt hiszem nem kapta meg, jó lesz tuda-
kozni a n. híd utczai Fáy háznál utána mint hogy a czím esetén oda utasitottam a levél-
hordót. andris bácsinak is – „Gratulláltam” nem tudom meg kapta é, idejében1611 a lapos 
czipót  – kedves jó anyám végtelen örömöt szerez minden betűjével mit nekünk küld, 
csak egyben nem elégített ki, leg közelebbi levele.. ügyemről szó sincs; – pedig oly nyugta-
lanul vártam e’ levelét kedves anyámnak, meg vallom leginkább álmaimért1612 melyben 
ügyem nem legjobb lábon láttam állani, ’s e’ levelében mintegy azoknak meg fejtését véltem 
olvashatni. De ezért ne hogy nehezteljen kedves jó anyám hiszen már mindegy – nem so-
kára otthon leszünk már, és akkor majd lesz modom az1613 ügyemmeli foglalkozásba belé 
fáradni előre1614 is félek tőle.

1596 el<telnek>mulnak
1597 játszott[.] [átírás.]
1598 némi [Beszúrás.]
1599 áldozat<.>
1600 és álmatlanság [Beszúrás.]
1601 mehe[…]nk [átírás.]
1602 v[…] [átírás.]
1603 szolitná [az ékezet áthúzva.]
1604 ’s szedné öket össze [Beszúrás.]
1605 játekra [Emendálva.]
1606 Diligenceon [a második „e” beszúrva.]
1607 fol lalta [átírás.]
1608 nem [Beszúrás.]
1609 ünnepeke[..] [átírás.]
1610 tölt[.]énk [átírás.]
1611 idéjében [az ékezet áthúzva.]
1612 leginkább <azért> álmaimért
1613 modom <az> az [az „az” az áthúzott szó fölé írva.]
1614 élőre [Emendálva.]
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kedves jó anyám már párszor írja hogy nagymama beteg ez1615 igen leverő volt rám 
nézve ’s azolta gyakran tépelődöm azon gondolattal, hogy ha őt életbe nem találnánk mitől 
kérem naponta a jó Isten ovjon meg bennünket ez1616 igazán1617 végtelenül1618 lesujtna ’s1619 
engem azólta százszorta jobban üldöz a honvágy bár1620 itt oly szép szellemdús és irántunk 
a legnagyobb figyelemmel viseltető körökben vagyunk, milyet1621 egész körutunk alatt tán 
másodszor élvezünk, ’s tapasztalunk,1622 névszerint elő sorolom őket, kik eszembe juttnak: 
Ujfalusi miklos ennek neje teleki comtesse, ’s ugyan ennek1623 van egy mostoha nevendék 
léánya „árpádie” ez engem fölötte szeretni látszik és a1624 Sympathia köztünk kölcsönös, 
épp a napokban tette azon1625 észrevételt ked. apám hogy e’ Vidéki körutunkban,1626 vala-
menyi fiatal léány, mind belém szeretett, kivel csak némi1627 érintkezésbe1628 voltam) Swei-
zerék, szathmári fő inspectorék, koszkának neje meg valami szül bároné szinte. a Plébános 
is egy nagyszerű ebédet adott az apám tiszteletére, mult vasárnap 3án ez nagy Bánya1629 ’s1630 
tán itt1631 az egész Vidék legjelesbb szónoka, ’s papja igen derék ember, olyan toásztot mon-
dott az ebéd alatt ked. apámnak, hogy e’ Vidéken tán még1632 oly jelest ’s még is röviden1633 
nem is igen mondtak. még többen, és számtalanok vannak kik bennünket, v. ebédre, v. 
soiréjokba hivtak, de a kikről majd csak otthon részletesebben, most pedig kedves anyám-
nak, ’s egész családunknak ked.1634 keresztanyámékat1635 sem kivéve, a legjobb ’s tar tosbb 
egészséget, kivánva, ’s ezer csokjaimat küldve mindnyájoknak különösen pedig kedves jó 
anyámnak, 

vagyok szerető léánya,
E. Etelke.

n. Bánya Dec. 6 án
854 

U. i. Én is csak azokat csokolom kiket szabad,1636 a viszontlátásig, ’s minthogy kedves 
anyámat tudom, hogy szabad, tehát ujjolag és ezerszer ölelve csokolom.

andris bácsiékat üdvözlöm.
E. E.

1615 beteg <.> ez
1616 bennünket <mert> ez
1617 igázán [az ékezet áthúzva.]
1618 <.>végtelenül
1619 lesujtna <bennünket> ’s
1620 honvágy <bár> bár
1621 milye[…] [átírás.]
1622 ’s tapasztalunk, [Beszúrás.]
1623 ’s ugyan ennek [Beszúrás.]
1624 [.] [átírás.]
1625 tette <azt> azon
1626 körütünkban [az ékezetek áthúzva.]
1627 némi [Beszúrás.]
1628 érintkezésbe [Beszúrás.]
1629 nagy Bánya [átírás.]
1630 nagy Bánya <le> ’s
1631 itt [Beszúrás.]
1632 meg [Emendálva.]
1633 jelest <…> ’s még is röviden [a „’s még is röviden” beszúrva; a „’s még” az áthúzott szó fölé írva.]
1634 családunknak <és> ked.
1635 keresztanyámekat [Emendálva.]
1636 szadad [átírás.]
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[boríték:]
t. Egressy Gáborné asszonynak tisztelettel.
Kerepesi ut 17 szám,
Pesten.

159. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pécel, 1854. december 9.

[Elveszett.]

160. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagykároly, 1854. december 14.

nagykároly, dec. 14. 1854.
Édes zsuzsikám!

Decemb. 9-én írt leveledet ideérkezésünk órájában vettem, és ámbár e válaszom talán fél 
nappal sem fog bennünket megelözni Pesten, de azért csak irok, hogy addig is megnyugtas-
salak miszerint nehány nap mulva ölelni fogunk. Itt nem sükerült annyi férfi mükedvelőt 
ezuttal összehozni hogy csak egy darabot is elöadhattunk volna, mellyben pedig én tisztán 
hálábol, minden igény nélkül1637 müködtem volna.1638 oka az, hogy az itteni föbíró valami 
kuthy nevü, rokona lajosnak, megintette őket, hogy fel fog rovatni nekik, ha játszanak. 
jelenleg Fok Ignácz nevü itteni orvosnál vagyunk szállva, ki nöstöl együtt ritka becsü-
letességü magyar ember, vendégszerető, mübarát s irányomban a legöszintébb vonzalmat1639 
s előzékenységet tanusiták ezelött1640 is, most is. Szándékozván ök is Pestre a jövö october-
ben meglátogatni, szinte vendégeimül1641 hiván meg öket hogy szivességeiket mi is viszonoz-
hassuk.

Ha teljességgel nem találnánk olcsó alkalmat innen Debreczenig, kénytelenek leszünk a 
dilizsánszot bevárni, melly azonban innen csak a jövő szerdán, az az 20-dikán induland, s 
ez esetben nem lehetünk otthon elöbb mint 24-dikén, mint már elébbi levelemben irám. Ha 
pedig még e héten elindulhatunk, akkor természetesen a jövö hét közepén megérkezünk.

telepitöl választ kaptam egy levelemre mellyben a szabadkai szinház viszonyai felöl 
kérdezösködtem tőle. Irja, hogy ott rólam igen jó1642 emlékezettel vannak, s hogy bátyádat 
várják a szinház megnyitására; levelét majd olvashatod.

nyugtalanságodban édes, mi is osztozunk, mert már valóban izzó1643 parázson állunk, 
ámbár a merre lépünk és mozdulunk mindenütt a legmelegebb becsüléssel tisztelet és szere-
tettel találkozunk ezen romlatlan keblü családoknál, kik ittlétünket igyekeznek a lehetö 

1637 nelkül [Emendálva.]
1638 voln[.] [átírás.]
1639 vo[.]zalmat [átírás.]
1640 [.]zelött [átírás.]
1641 vendegeimül [Emendálva.]
1642 jó<l>
1643 izzó [Beszúrás.]
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legkellemesbbé tenni: ámde édes, mi pótolhatja ki a családot, a mi szegény tüzhelyünk csen-
des örömeit?! azért illy hosszu időre soha sem is válok meg töled.

most tehát minden gondunk csak a szekér, az alkalom, melly e sárfészekböl kivigyen, 
talán majd csak ád a jó Isten, ki legyen veled a viszontlátásig csókollak Etellel

Gáborod
sk

[címzés:]
Egre[ssy]1644 Gáborné asszonynak
kerepesi ut, 17d. szám. Pesten.

1644 [Szakadt levélpapír.]
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1855

161. EGrESSy EtElka – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1855. január 30.

kedves ákosom!

aggodalmad mint lételünk felől egészen alaptalan hála legyen a mindenhatónak érette, bár 
kedves anyámat körútunkból haza térve nem a1 legjobb egészségben találtuk, ’s azólta nagy 
orvoslaton is ment ő keresztül, szegény anyám! mert mint tudod te is kedves ákosom a 
miatt a csuf szalag féreg miatt kelle neki sokat szenvednie, de mitől hála jó Istenünknek 
végképpen meg szabaditá egy ügyes valami magocsi nevezetü orvos ki2 több ily betegségben 
sínlödöket – mentett már fel. most átláthatod okát hosszas hallgatásunknak, ámbár meg 
vallom még is én vagyok hibás3 mert minden foglalatosságaim mellett is4 kell vala anyi idöt 
szentelnem mi alatt téged tudosíthatálak de bocsáss meg érette kedves ákosom. mi ked. 
apám jeleni helyzetét illeti, ez: haza érkezve a körutbol hol5 őt minden várakozáson fölül jól 
fogadták; – itt is fel szolítattott, a vendég szerepezésre, minek következménye alkalmasint 
szerzödtetés lesz ’s ráday már föl is szolítá apámat a szerzödés meg kötésére – de még eddig 
mindig alkudozásban vannak ’s nem tudnak megegyezni. apám kér 2 ezer pftot ráday igér 
ezer6 5 százat jutalomjátékot nem belé számítva – a. – pedig ezt is bele számít[va]7 mire 
annyival is több a kilátás minthogy az igazgatoságot jelenleg gr. ráday Gedeon vette által, 
mely kezek alatt hajdan is leg nagyobb virágzásnak örvendett8 volt, ez az utobbi idökben 
már9 annyira elhanyagolt, ’s csak-nem végpusztulásnak ki tett intézet. És most már nem 
csupán az operát, de a drámát is10 kezdik föl karolni ujra, szóval nagy remények vannak 
kötve a gr. ráday11 Gedeon igazgatoságához mind a közönség mind a színi világ részéről12 
’s általános13 az14 öröm, szerte hazánkban ez igazgatoi15 változáson.

1 a [Beszúrás.]
2 ki [Beszúrás.]
3 hi[.]ás [átírás.]
4 is [Beszúrás.]
5 hol [Beszúrás.]
6 [..]er [átírás.]
7 ’s ráday már föl is szolítá apámat a szerzödés meg kötésére – de még eddig mindig alkudozásban vannak ’s 

nem tudnak megegyezni. apám kér 2 ezer pftot ráday igér ezer 5 százat jutalomjátékot nem belé számítva – a. 
– pedig ezt is bele számít[va] [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben 
korrektúrajellel jelezve. az utolsó szónál a levélpapír szakadt.]

8 virágzásnak <…> örvendett [az „örvendett” az áthúzott szó fölé írva.]
9 idökben <mert> már [a „már” az áthúzott szó fölé írva.]
10 is [Beszúrás.]
11 raday [Emendálva.]
12 részeről [Emendálva.]
13 altalános [Emendálva.]
14 az [Beszúrás.]
15 igázgatoi [Emendálva.]
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kedves ákosom szükségelt fehérnemüidet ked. anyám már össze készité ’s e’ napokban 
már utnak is fogja indítani ’s egyszersmind ö is fog írni neked, hamarébb nem volt képes 
szegény jó anyám betegsége16 miatt rendbe szedni azon ruhákat miket számodra küld, ’s én 
meg részint magunkat kellett hogy rendbe hozzam haza jövetelünk17 után: részint pedig 
azon kellemetlen ügybeni járás kelés mivel tudod hogy csak meg vert engem a jó Isten, mert 
hiddel édes ákosom vannak perczeim melyben kész volnék le mondani örökre e’ nyomorult 
életröl, oh18 mert vannak dolgok miket az ember csak több tapasztalatok után, de19 késön lát 
által többet20 nem mondhatok, ha oly távol nem volnál talán inkább, – de így, türni21 és 
szenvedni22 ’s nem23 panaszkodni24 erre vagyunk mi szegény25 nők hivatva.. de te testvérem 
vagy édes ákosom, ’s talán meg fogsz érteni26 – a testvéri szeretet meg fogja sugni tán… 
ámbár nem akarnék27 aggodalmakat szerezni – neked azért, édes ákosom28 hogy szívemet 
elötted kitárom ’s kérlek ne is tedd azt hogy bár29 kétes30 is31 jövöm felette legkevésbbé is 
tűnödj. „Bízzuk32 azt egyedűl Istenre” és33 ne zugolodjunk mert34 mi át nem láthatunk az ö 
végtelen bölcsességén, és én történjék velem bármi – békén türöm, a benne való hit az mi 
erre nekem erőt ad ’s fog ezután35 is, ki hisz az Urban az nem csalódik… most hogy ügyem 
állásárol36 bővebben szóljak, hald. a tanuk még mindég nincsenek kihalgatva t. i. a Vidéki-
ek ’s vagy két, három helybeli; az ajándék pénzt már követlém, de még mind eddig semmi 
eredményhez nem juthattam, bár miólta37 a Vidékről hazza jöttem örökké ügyemben lótok 
futok. De38 ez ujjabban behozott rendszer ’s német39 hivatalnokság40 – a megyénél, csak a 
helyett hogy előbbre mehetnék, örökké hátráltatva41 vagyok kedves ákosom most már 
papirom fogytán vagyok pedig még oly sokat szeretnék neked mondani, de majd a jövőre…. 
válaszod mielőbb ohajtva várom ’s ezer csokjaim közt vagyok, szeretö Etelkéd. 

16 [.]etegsége [átírás.]
17 [.]övetelünk [átírás.]
18 életröl, <előbb … …> oh
19 után, <…> de
20 által <de> többet
21 türj [átírás.]
22 és <halgatni> szenved[.]i [a „szenvedni” az áthúzott szó fölé írva. átírás.]
23 nem [az „m” beszúrva.]
24 szenvedni ’s nem panaszkodni [Beszúrás.]
25 mi <nők> szegény
26 é[.]teni [átírás.]
27 akar[.]ék [átírás.]
28 ákosom [átírás.]
29 bár [Beszúrás.]
30 kétés [Emendálva.]
31 is [Beszúrás.]
32 [.]ízzuk [átírás.]
33 é[.] [átírás.]
34 mert [Beszúrás.]
35 [..]után [Beszúrás.]
36 allásárol [Emendálva.]
37 mólta [Emendálva.]
38 [.]e [átírás.]
39 [.]émet [átírás.]
40 hivatalnokság [a „-ta” beszúrva.]
41 hátrál[..]tva [átírás.]
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E’ levelem mire bevégezhetém42 már te alkalmasint a kívánt fehérnemüidet is megkap-
tad….. csokol számtalanszor testvéred.

Pest január 30 án
855.

Bocsáss meg rendetlen írásomért a jövöben jobban rendbe szedem gondolatimat is…..…43

162. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1855. március legeleje]

[Elveszett.]

163. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Pardubice, 1855. március 12.

Pardubicz, Március 12. 1855.
Szeretett édes apám!

jövő héten kezdődnek examenjeink, mihez Bécsből és Prágából várnak tábornokokat, s a 
mellyhez részemről csak jó kimenetelt reménylek.

a farsang vigalmaiból nekünk is juttattak kis részt, – mennyiben ezredesünk az utolsó 
farsang napjára egy altiszti – igen fényes – tánczvigalmat rendezett, hol ő maga és sok más 
fő-tisztek nejeikkel együtt jelen voltak és velünk együtt tánczoltak. nagy előnnyel volt reám 
nézve itteni megjelenésem; – a hol t:i: ez oldalról magamat mint tánczost is megismertet-
tem, s az érdemesebb jelenlevők figyelmét magamra vontam; – ezredesem különösen min-
den táncz alatt hátam mögé, vagy előmbe állott s viseletemet figyelemmel kisérte. – a báli 
kiöltözésre és a báli egyéb költségekre segélyért illedelmesen Samu bátyámhoz folyamod-
tam, mit ő meg is küldött. 

Hanem bezzeg a farsangi mulatság árát meg is veszik ám most rajtunk; mert olly annyi-
ra sürgetnek és hajszolnak a lovaglás voltigirozás s más egyéb tanulni valókkal, hogy – noha 
igen sokat erősödtek itt létem óta tagjaim, – mind a mellett ugy fáj testem minden része, 
hogy néha – egész napon át – alig birom magamat; – de nem is vetheti ám senki szememre, 
hogy meg nem teszem, a mi erőm legparányibb részétől is kitelhetik; – a mit bizonyit is azon 
eredmény, hogy tizedes társaim között a classificatio szerint mindenben csaknem az első 
vagyok. S bár az elismerés mindig későn érkezik, mind a mellett44 tanítóim és társaim ugy 
ismernek, mint elsőt az őrmestereknek45 kinevezendők46 közől; – többet mostanában nem 

42 be[..]gezhetém [átírás.] 
43 Pest január 30 án 855. 
Bocsáss meg rendetlen írásomért a jövöben jobban rendbe szedem gondolatimat is……… [a főszövegre 

merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
44 mind a mellett [Beszúrás.]
45 őrmestereknek [a „-nek” beszúrva.]
46 őrmestereknek <…> kinevezendők
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várhatok, s nem is igénylek magamnak, csak bár ezt nyerhetném meg egyelőre, mint lovas-
katona; és pedig még mint huszár. – 

Bartha Gyuláról47 – ki az első századnál van – két hírt hallottam mostanában egymás-
után; – egy az, hogy négy évvel szolgálati idejét büntetésből meghoszabbitották, s a másik, 
hogy tizedesi rangjától egy ujabb csínjáért megfosztatott, s most már másod izben közhu-
szár, – s tudja Isten mikor fogják ismét előléptetni, – mert igen rosz viseletü, s a mi több, 
részeges is. – 

most pedig édes Etelt csókolva arra kérem, hogy boldogság kivánásaihoz csatolja az én 
hasonló48 legforróbb49 ohajtásaimat is szeretett jó nagymamánk nevenapjára. – 

midőn pedig édes anyámat zsiga bácsi Francziska janka és árpáddal együtt számtalan-
szor csókolom, maradok édes apámnak most és mindenkor hű s engedelmes fia

Egressy ákos
mk

164. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Pardubice, 1855. március 30.

Pardubicz, Márcz: 30. 1855.
Édes apám!

Hálával telve vettem a küldött segélypénzt, becses soraival együtt, s e levelemmel azért 
késtem, mivel a tegnapon kitűzött próbatételhez kellett készülnöm, a mellyen ma már sze-
rencsésen tul vagyok, – noha a lovaglás miatt fölsebbzett jobb czombom az ugrálásoknál s a 
lovaglásban kissé akadályozott. a vizsgálatot ez alkalommal gróf Waldstein tábornok tar-
totta, – a másodikra – aprilis 12-dikén, – herczeg liechtenstein hadtest parancsnokot, – az 
ezredtulajdonosnak testvérét várjuk, – s a harmadik próbatételnél, – április 14-dikére, –
ezre desünk maga fog vizsgálatot tartani, kinek rendkivüli szigoruságától leginkább rette-
günk. –

oskolai foglalkozásaink mellyek még mindig folyvást tartanak, – következők: reggel 7 
órától délig több rendbeli lovakat lovagolunk magyar-nyeregben,50 kengyellel, fölváltva an-
gol nyereggel, kengyel nélkül; – eznek végeztével egy vagy másfél óráig vivunk karddal, – s 
ugyancsak másfél órát voltigirozással töltünk el, ugrálunk51 széltében és hosszában egy kitö-
mött lovat, – melly majdnem embernyi magasságu, s én ezt már hosszában is szabadon ke-
resztül ugrálom. – Délután 3 órakor kell mennünk a másik oskolába, hol a lovaglás theoriáját 
tanuljuk, – továbbá a német nyelveni fogalmazást tekintettel a különféle katonai jelentések 
és folyamodások belső s külső szervezetére; tanittatunk még a béke- és háboru idejébeni 
lovasszolgálattételre; – a különbféle faju lovak ismergetéseire, – betegségök, koruk és szár-
mazásokra nézve etc. mind addig iskolában ülünk, míg sötétedik,52 s a télen még gyertya 

47 Gyularól [Emendálva.]
48 én <…> hasonló
49 legforróbb [Beszúrás.]
50 magyar-nyeregben [az „n” ceruzával beszúrva.]
51 el, <…> ugrálunk
52 míg <el nem> sötétedik
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mellett is oskoláztunk. Szabadidőnk csupán ünnepnapokon van, az is délután53 csak54 három 
óráig55 – Illyen ugynevezett Equitatio az ezrednél csaknem minden évben tartatik, – s isko-
lásokat (– minden századtól kettőt, –) az ezredes maga belátása szerint rendel. Én ugy hi-
szem, hogy ide azért vétettem föl, mivel már a gyalogságtól is jó önviseletrőli bizonyitványt 
hoztam magammal, s más részt – gondolom, – azért, mivel az equitatio kezdetével még 
ugyszólván ujoncz huszár voltam, s mint illyennek a századnál kevés hasznomat vehették 
volna. – különös pártfogót részemre nem ismerek, sőt nem is tudok gyanítni, – az ezredtu-
lajdonost pedig legkevésbbé sem, – mert ha ez vagy nála alsóbb rendü is pártfogolna, ugy 
már régen előmenetelt nyerhettem volna, mint több ügyetlenkés56 tudatlanok kiket57 isme-
rőseik – s inkább pártfogóik – elémbe toltak őrmesteri és tiszti állásokra. – 

Samu bátyám leveleiben sok rokoni szeretetet mutat irányomban, s szándéka azt jövőben 
velem éreztetni is, ha t:i: jellemem kifejlődése ohajtását és várakozását58 kielégitendi. Szeret-
né különösen, ha tisztté lehetnék. –

az öreg rácz bácsinak – ha csak lehet, – mint őrmester szeretnék irni, – s akkor majd, 
hogy bizonyos választ nyerhessek tőle: egy pár bélyeget és levélpapirost is küldök neki tollal 
együtt, mert másként hinnem59 kell, – hogy nem fog irni, mivel rég vettem tőle levelet. – 

altiszti bálunkban, – hol katonailag valánk öltözve, – polgárleányokkal tánczoltunk, kik 
ide ismerőseik60 által hivattak meg. több tisztek nejei is jelen voltak; de ezekkel mi altisztek 
nem tánczolhattunk. többnyire a keringő járta, s közbe-közbe nehány csárdás, melly utób-
bit csupán férfiak tánczoltuk. az egész mulatság különben igen csöndes s a jelenlevö feljebb-
valók bölcs utasitásaik következtében a lehető legkorlátozottabb volt. – 

a német nyelvben itt létem óta nagy előhaladást tettem, a mennyiben minden tanulmá-
nyaink német nyelven irvák, s ugy is tanittatnak. – oskolatársaim között a német nyelven 
beszélők között szinte elsőbb helyen állok, – német írásomat pedig egész iskolában a leg-
jobbnak tartják. – Van közöttünk egy olly tiszt is, ki félannyit sem tud németül mint én, s 
már itt létem óta lett azzá mivel ezredesünknek egy tekintélyes ember igen beajánlotta. –

altiszt társaim között, – kikkel máskülönben jó egyetértésben vagyok, – valódi barátot 
még nem találtam, – igaz ugyan, hogy sok foglalatosságim miatt alkalmam sem volt még 
illyet keresni, – másokról nem mondhatok mitsem, mivel azok vagy feljebb – vagy pedig 
alattvalóim, – s ezekkel közelebb ismeretséget kötnünk nem szabad. –

Itt igen ritkán akadhat egy-egy német hirlap kezembe, mivel alig van egy pillanatom 
szabad napjában, a mikor utána járhatnék, – magyar hirlapnak még61 szinét sem látom, ha 
akarnám is, – pedig olly jól esnék egyszer-másszor valami szépirodalmi lapot élvezni, hogy 
ki sem mondhatom!

április 16-dikán feloszlunk, s kiki századjához megy; én Hohenmauth nevü kis mező-
városba megyek századomhoz, melly ott – egy állomásra innen – laktanyában szállásol, s a 

53 is <…> delután [Emendálva.]
54 csak [Beszúrás.]
55 órányi [átírás.]
56 több <…> ügyetlenkés
57 tudatlanok <…> kiket
58 várakozásat [Emendálva.]
59 másként <… …> hinnem
60 ide <…> ismerőseik
61 hirlapnak <pedig> még [a „még” az áthúzott szó fölé írva.]
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nyáron át, vagy talán még tovább is ott leszek tanulatlan lovakat lovagolgatni, s ujoncz hu-
szárokat tanitgatni. – ősszel kezdődnek majd században62 az63 osztálybeli gyakorlatok. –

kedves jó anyámat bátyámmal nagymamával Etellel árpáddal Francziskával s jankával 
együtt ezerszer csókolom, valamint üdvözlöm mindazon jó ismerőseimet s barátimat is, kik 
rólam emlékeznek; – midőn édes jó apámnak jólétet, sok szerencsét s boldogságot kérve is-
tentől – maradok 

holtig hű és engedelmes fia
Egressy ákos

mk

165. EGrESSy EtElka – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1855. május 2.

Pest május 2 án
855.kedves ákosom!

Ugy hiszem előtted is tudva van64 miszerint ez a mi nemünk oly rest – az írásra hogy ki-
mondhatatlan65 azért nem neheztelsz sőt nagy lelküleg meg is bocsájtasz hosszas halga tá-
somért, ugy é. annyival is inkább miután nem holmi haszontalanságokkal66 töltöm be e’ 
lapokat (szokás szerint ugyé) hanem tán réád nézve is valami kellemes hatása fog lenni (ugy 
hiszem) annak a mit mondani akarok, ugyan is, kedves apám ma utazott el Pécsre honnan 
az ott lévő szinig.tól Ujfalussy Sánd.67 meghívást kapott; ’s hol két hétig vendég szerepel, ’s 
azért meg hagyta hogy neked e’ nehány forintót mielőbb el küldjük ’s üzeni hogy ha kivi-
hetőnek gondolod azt hogy Pünkösdre haza bocsátnak, kisértsd meg, ’s töltsd körünkben 
testvéreid,68 szülöid’ örömére, – azon nehány hetet ugy is kedves apám szeretné ha’ az alatt 
még itthon lész, be mutathatna69 Samu bácsinak a nélkül70 is sok hálával tartozunk ugy 
szólva mindnyájan neki71 jótéttiért mikel leg inkább téged halmozott e’ legközelebbi72 idők-
ben. – És ha sükerülne csak ugyan haza bocsáttatásod – vagy manczi nénivel mennénk ki, 
Samu bácsihoz vagy pedig apámmal, még a Pünkösd előtti héten azért tehát kérj szabad-
ságidőt mielőbb73 és én hiszem nem tagadják meg kérelmed, de tudod mikor esik Pünkösd? 
e’ hó 27én és 28án. kedves ákosom de már én is kezdek remélleni, hogy talán tán megszánt a 
jó Isten, ’s elválasztanak már a jövő évre – hallod74 a jövő évre jó messze van még az igaz, de 

62 majd <a> századbeli [átírás.]
63 az [Beszúrás.]
64 van [Beszúrás.]
65 hogy kimondhatatlan [Beszúrás.]
66 haszontalanság<g>okkal
67 Ujfalussy Sánd. [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
68 testvéré<r>id [az ékezet áthúzva.]
69 [.]e mutathatna [átírás.]
70 bácsinak <ugy is> a nélkül
71 neki [Beszúrás.]
72 e’legközelebbi [a két szó különírása egy függőleges vonallal jelezve.]
73 mielőbb [Beszúrás.]
74 hal[..]d [átírás.]
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én még ezt75 is alig ’s oly félve hiszem hogy akkorra is szabad lehessek; annyi kín gyötre-
lem,76 ’s minduntalani akadályok77 után, gyakran kértem az Istent szabadítna fel e’ bizony-
talan nyugtalan helyzetböl, inkább hátra lévő éltemnek felét odadom érette, ’s talán meg 
hallgattattam. – Ujdonságot azt gondolom keveset tudsz ebből a mi körünkből tehát mon-
dok nehányat mit tudok először is: janka a Grofnéval oda volt tán nem is tudtad? utazni 
orsz. világot látni, ’s már vissza tértek, a Grofné haza férjéhez jankát meg itt hagyta addig78 
míg vissza jö, Franciskáéknál ’s azután ismét elmennek ’s téged is szándékozik79 megláto-
gatni a nyáron80 sőt addig is; megígérte hogy pártfogót fog számodra szerezni; ő ezt81 köny-
nyen tehetné, mert hiszen tudod nagy kiterjedésű ismeretsége van neki minden felé, ’s fölöt-
te jó a szíve az tagadhatatlan82 csak oly szörnyü könnyelmű ne volna, még én is elmennék 
vele, téged meg látogatandó, ’s hiszem el is vinne, de helyzetemben nem tehetem hogy vele 
menjek.. bár kimondhatlanul vágyom látni téged kedves ákosom, hanem csak jöjj te haza 
ugy még jobb lesz ha lehet. Ugy is Pepita is ujra itt van – képzelheted hogy Bethlen milyen 
egészen meg zavarodott már – ma lép fel 3szor ’s még háromszor fog. Holnap meg Hollosy lép 
fel mint ujjonnan szerződött tag ’s még most is oly bájoló mind hangja mind alakja hogy a 
közönség imádja őt, de hogy is ne, e’ kis hazai csalogányt – lesnievska meg elment mint 
talán tudod is – de most Isten veled kedves ákosom már kifogytam a papirból anyám is 
csokol ezerszer n.mamával és családunkkal együtt szegénynek a lába most is fáj és dagadt a 
köszvény miatt, de tán ha isten segít elküldi apám is a Parádi fördöt használandó

csokol ezerszer Etelkéd.

Bocsáss meg rosz írásomért de a tollam is inpertinens – írjál mielőbb – –

166. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pécs, 1855. május 7.

Pécs, hétfö, május 7 1855.
Édes zsuzsikám!

tegnapelött játsztam elsöt (Szombaton) tegnap a másodikat (Hamlet, Gritti). mind a két-
szer tele szinházban. E83 két napi jutalékom 80 pft. az a baj, hogy itt a bementi árak igen 
csekélyek. a páholy 2 ft. a zártszék84 30 xr. a parterre 24 xr. S így akármilly tele van a 
szinház, jövedelem alig van, mert a költség roppant, csaknem 50 pft naponként. tegnap 
bizonyos85 báró Vimmelsbergnél voltam ebéden; nötlen ember házasulandó, volt honvéd-

75 e[.]t [átírás.]
76 kín <s> gyötrelem
77 akad[.]lyok [átírás.]
78 […] [átírás.]
79 szándekozik [Emendálva.]
80 a nyáron [Beszúrás.]
81 [.]zt [átírás.]
82 az tagadhatatlan [Beszúrás.]
83 szinházban. <elött> E 
84 zartszék [Emendálva.]
85 tegnap <egy> bizonyos
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tiszt; ott volt a pécsi magyar ifjuság java. Szavalnom is86 kellett nekik. ma egypár magyar 
polgár ember hivott meg a szöllőbe. Holnap Garicket87 adom, s vasárnap88 utolsót játszom, 
Hétfön megyek mohácsra s ott várom be az elsö Gözöst Hatos Gusztinál. jövet89 nem lát-
hattam őket mert Ujfalusi már a dunaparton várt rám kocsival, s rögtön indultunk, bár hiá-
ba, mert két nap itt unatkoztam. az aranyhajóba vagyok szállva. no 3. Ha rögtön válaszolsz 
leveled talán még itt találhat. mi ujság otthon? Irtál-e Parádra? reménylem keresek itt any-
nyit hogy elküldhetlek oda benneteket, ámbár kostyálnak is akarnék vinni valamit s a 
nyugdijj-tartozást is be kell már fizetni. ákosnak irtatok-e? Berényit köszöntöm, mondjátok 
meg neki hogy a Szigligeti házát mulhatlanul vétesse meg tomorival. Ujfalusinénak eddig a 
fia válaszolt. Föl megy-e Pestre az annyáért, nem bizonyos, – azt nem90 látszik hinni,91 hogy 
anyjának kedve lenne sokáig nála maradni. 

Én ugy látom a gözösök járásából, hogy nekem vagy hétfön kell indulnom Pestre, vagy 
csütörtökön. S inkább hiszem, hogy hétfön indulok, mert csak 14 napra levén szabadságom, 
nem akarnám a pesti játékrendet megzavarni, a 14 nap pedig már szerdán letelik. S igy bi-
zonyosabb, hogy kedden délután92 érek haza. addig is Isten veletek.

Csókollak. 
E Gábor

sk

167. EGrESSy ákoS – EGrESSy EtElkának
Vysoké mýto, 1855. május 9.

Hohenmauth, Május 9. 1855.
Édes jó Etelkém!

Vettem kedves soraidat, – s a küldött 8 pforintért csokold helyettem édes szülőim kezeit. 
mint emlitéd leveledben, – a haza menetelről mostanában szó sem lehet, mivel egy legköze-
lebbi parancs93 következtében minden szabadságos katona ujabban berendeltetett, s az elme-
netelre minden engedély megszüntetett; – hanem annyival óhajtandóbb és mondhatlan 
kivánatos lenne részemről, ha janka meglátogatna, s látna iszonyu helyzetemben. – Egy 
katona legközelebb kivégezte magát, mivel a századunknáli fölöttébb való szigoruságát fő-
hadnagyunknak; – ki jelenleg parancsnokunk, – tovább94 nem türhette; – s hidd el édes 
Etel kém, hogy ha a jó ég valami módon95 előmenetelemen nem segit, – ugy nem tudom mint 
leszek képes én is türni rémitő fáradozásim mellett – emlitett Schwarzenbrunner nevü, – 
főhadnagyom lelket testet ölő szigoruságát s számtalan oknélküli büntetéseit; – mert reám 

86 is [Beszúrás.]
87 […]iket [átírás.]
88 [.]asárnap [átírás.]
89 jövet [Emendálva.]
90 [.]em [átírás.]
91 hi[..]i [átírás.]
92 delután [Emendálva.]
93 paranc[.] [átírás.]
94 parancsnokunk, – <.> tovább
95 valami <…> módon
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nagyon rosz szemekkel néz azért, hogy fiatal huszár létemre a Pardubiczi oskolából a többi 
vén96 lovasok között, mint legdicséretesebb tanitvány jöttem ki; s noha mint bakát (az ő 
szavai szerint) sok tekintetben megvetni akar, és valóban gyülöl; – még is ügyesebb lovasok 
hiányában – a század-gyakorlatoknál a hadnagyi helyre kénytelen engem beállitani; – de ő 
ezért még soha nekem egy jó szót sem ád, sőt a hol lehet dicsért magaviseletemből (– mit97 
mind98 azon tisztektől egész télen át hallott, kik pardubiczi iskolánkat meglátogatták koron-
ként, –) mindenki előtt levonni sőt99 szinte félnem lehet, hogy század parancsnoki tekintélye 
által sokat talál rontani jövőm megalapitásán a katonai életben; – ha csak a mindenek gond-
viselője valami pártfogót nem rendel, kinek közbenjárása által e történhető bajom elháram-
lanék. – Csak mondjad is és kérjed nevemben jankát kedves Etelkém, hogy a Grófné által 
szerezzen valami pártfogót, ha mindjárt más lovas=ezrednél is, inkább akkor majd áttétetem 
magamat! –

Samu bátyámat igen vágynám100 meglátogatni; – s ha sok költségbe nem kerül az utazás 
kérd meg, ha kimégy hozzá falura, hogy családi bajok ürügye alatt kérjen egy levélben ezre-
desemtől számomra101 nehány napi szabadság időt; ha mindjárt ünnep utánra esnék is haza-
menetelem. –

Édes apámnak sok szerencsét kérek istentől műutazásához! téged pedig kedves jó 
anyámmal zsiga bácsival,102 nagymamával, Francziskával janka és árpáddal ezerszer csó-
kollak s vagyok hű és szerető testvéred

Egressy ákos 
mk

Ui: komlóssy Idát, – mint régi hű barátnédat, – üdvözlöm, családjával, – valamint többi 
jó is merősinket is. –

168. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[Vysoké mýto, 1855. október első fele]

[Elveszett.]

169. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[Vysoké mýto, 1855. október közepe]

[Elveszett.]

96 vén [Beszúrás.]
97 magaviseletemből <… … …> (– mit
98 mind [Beszúrás.]
99 levonni <akar> sőt
100 igen <…> vágynám
101 számomra [Beszúrás.]
102 bá[.]sival [átírás.]
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170. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Baja, 1855. október 19.

Baja octob. 19. 1855.
Édes zsuzsikám!

képzeld, az a gazember ismét nincs itt. a legborzasztóbb zavarban vagyok. azt írta az ide 
való Szinházi vendéglősnek, hogy most Hétfőn, 22-dikén103 jön meg a társasága, de abban 
sem bízom, mert e levelét akkor irta ide mikor nekünk írt Pestre, 10-dikén, tehát azt várta, 
hogy a vendégekről104 elöbb bizonyos legyen; miután pedig ő Szekszárdra egyetlen választ 
sem kapott Peströl, tehát ki tudja ide mer-e jönni rosz társaságával. a levelem mit neki 
irtam Pestről, most is itt van a korcsmárosnál.

tehát arra határoztam magamat édes, hogy ha már itt vagyok, tehát hétfőig várom őket, 
s ha nem jönnek, akkor szerdán megyek haza, mert kedden nem megy gőzös. ámde nem 
tudom hogyan megyek haza, mert csak 10 pengőforintom maradt, addig elmegy fele, ha 
nem több, pedig az ut épen 10 pforintba kerül az evéssel együtt. Ha még el nem inditottad 
a lelkiösmeretet, ne is küld. Irok innen anak a Semmire valónak, de csak két nap mulva 
kapja meg, mert a levél posta Pestnek megy elöbb, Csókollak

E Gábor
sk

U. i. még csak Szekszárdra sem mehetek utánok, mert a passusom nem oda szól. De 
pénzemmel105 sem jönnék ki.106

[címzés:]
Egressy Gábornénak
Nemzeti Szinház.
                        Pest.

171. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Baja, 1855. október 22.

Baja, octob. 22. 1855.
Édes zsuzsikám!

Ujfalusi társaságának egy része végre ma délben megérkezett; a többi holnap jön és Szerdán 
kezdem Hamlettel. Vesztettem ugyan majd egy hetet, hanem a veszett fejszének a nyele 
legalább megkerül. már végtelenül sajnálkozni kezdett a közönség, mert fölkerestek mind-
járt másnap hogy megjöttem, s tegnap délben a városi levéltárnoknál voltam ebéden, estvére 

103 12 [átírás.]
104 vendékekről [átírás.]
105 pénzem[…] [átírás.]
106 U.i. még csak Szekszárdra sem mehetek utánok, mert a passusom nem oda szól. De pénzemmel sem jön-

nék ki. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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pedig a városi lövődébe hivtak meg ünnepélyesen, hol táncz mulatság szokott lenni vasárna-
ponként. Éjfél utánig107 tivornyáztunk vadul, Bácskaiasan; most is mámoros vagyok belé. 
De nem bánom, mert képzeld csak minő szerencsés találkozásom volt! Egy huszártiszt volt 
a bálban, ide való, rózsa nevü fiu. megtudva ottlétemet, jön hozzám magát bemutatni, mint 
ákos hadnagyát. Gondolhatod örömemet. azt mondja hogy a fiu legdicsőbb gyerek az 
egész században; most terjesztette föl öt, örmesteri elöléptetés végett. mondja, hogy az a 
föhadnagy Schwarzenbrunner, – (ezt később gyávasága miatt elcsapták az ezredtől.)108 ki 
eddig parancsnokuk volt és a ki ákost személyesen gyülölte és üldözte csak azért mert a 
gyalogságtól ment oda át, – megszűnt parancsnok lenni, mert a kapitány herczeg rohan,109 

ki beteg volt, jobban van, s az egy igen derék jó ember. ákos jól beszél németül és legjobban 
ír. mondja a hadnagy, hogy visszamenet, a jövö hó elején meglátogat bennünket Pesten. 
ákos egyik legjobb lovas a Században, s a legszebb huszár, már bajusza ereszkedett.

Válaszolj édes rögtön, irj Pesti ujságokat, nem válaszolt még Bethlen jános?
Berényi tóni csak küldje a darabot, mihelyt elfogadták, hogy készülhessek reá. alig ha 

meg nem kell toldanom két nappal a szabadságomat, hogy vagy hetet játszhassam, de a jövő 
szombathoz egy hétre mulhatlanul hon leszek. mondd meg édes Szigligetinek, hogy Ham-
letben szeretnék föllépni otthon, mához két hétre. 

Csókollak Etelkámmal együt… 
E Gábor

sk

a bárány fogadóban vagyok szállva.

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Nemzeti Szinház 
Pest.

172. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Baja, 1855. október 25.

    Baja. octob. 25. 1855.

Édes, én csak ma játszom elsőt. Ezek az emberek csak ma éjjel vergődtek mind ide. nekem 
kellett száz pengöforintot felvennem itt, s elküldenem számukra Szekszárdra, hogy eljöhes-
senek. Szerencsére egy igen jó barátra tettem itt szert: Sámuel nevü, városi levéltárnok; ez 
egy szavamra rögtön adott az én jót állásom mellett,110 minden kamat nélkül. aztán a baj 
sohasem jár egyedül, képzeld, az itteni rácz járásbirósággal is bajom volt tegnap. Ebben a 
nagy zűrzavarban elfelejtettem a passusomat nekik bemutatni s tegnap megidéztek. azt az 

107 éj félutánig [Emendálva.]
108 Schwarzenbrunner, – (ezt később gyávasága miatt elcsapták az ezredtől.) [a főszövegre merőlegesen, a 

levélpapír bal szélére Egressy ákos által a későbbiekben írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelez-
ve.]

109 herczeg rohan [a levélpapír felső részébe Egressy ákos által a későbbiekben írt beszúrás, helye a főszö-
vegben korrektúrajellel jelezve.]

110 állásom <igeréte> mellett
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okot adtam, hogy nem tudtam mindeddig, itt maradok-e vagy nem, miután a társaság nem 
jött meg, tehát akkor akartam magamat jelenteni mikor vissza fogtam volna utazni, hogy a 
passust láttamoztassam egyuttal. meg is pirongattak, s azon kivül még jelentést is küldenek 
róla Pestre az ottani rendőrséghez. Szerencsémre az itteni zsandárságnál rögtön megérke-
zésemkor jelentettem magamat, s ez kiment a bajból. különben ez az egész csak gyülölet és 
boszu a ráczok részéröl, mert ha jó akarattal lettek volna, tehát magán uton is figyelmeztet-
hettek volna elöre111 hogy jelencsem112 magamat, mint ezt már másutt is tették velem, miu-
tán olly feledékeny vagyok.

Édes, nekem itt othellot el kell játszanom, de ruhát nem hoztam reá: azért kérlek, rög-
tön keresd fel Papot, és kérd el töle ezen ruhadarabokat: 1.) az ezüst zubbonyomat Vak 
Bélából 2.) a virágos ezüst keskeny sálat, a mit nekem legutóbb csinált othellora turbánnak. 
3.) egy vörös bársony sapkát. Ezeket édes pakold be rögtön, és tedd fel a gözösre, hogy korán 
megkaphassam. jutalomjátékomra kell, melly szerdán vagy csütörtökön lesz. Pénteken, nov. 
2dikán mulhatlanul otthon leszek, mert a rácz policzáj a világért sem engedne tovább itt 
idöznöm, mint a passusom engedi. azért, hogy a gözöst utolér[jem]113 játék után114 kocsira 
kell ülnöm csütörtökön éjjel.

Elég üres időm levén két czikket irtam ez alatt a magyar Sajtó számára. Itt küldöm az 
egyiket letisztázva; kérlek édes, vidd el mindjárt magad a Horváth-házba, földszint az udvar-
ban a115 jobb szegletben fogod fölirva látni, hogy: „a magyar Sajtó” irodája”, add át Gre guss 
ágost-nak tiszteletem mellett; pár nap mulva a „IVdik levelet” is küldeni fogom neki.

ne feledd el édes elsö novemberben a gagéból a budai kamatokat kifizetni, valamint a 
zálogháziakat is; továbbá juhászt, keresztesit, a rendes járandóságaikat, julis116 bérét. min-
dent irj fel pontosan az én asztalomon levő naptárba, a hol következik. Gondolom hogy 69 
pforintot fogsz manotol kapni, a nyugdij és fa lehuzása mellett. még sem irtak Erdélyböl?… 
Berényitöl és tomoritól leveleket kaptam, s válaszoltam is. – a darabok ügyében.

Sietek, hogy levelem el ne késsék. Csókollak Etelkémmel együtt 
Gábor

sk

Szigligetit tisztelem, hogy Szombaton 3-dikán már számolhat reám. 

[címzés:]
Egressy Gáborné
asszonynak
Nemzeti Szinház
Pest.

111 e[..]re [átírás.]
112 jelen[.]em [átírás.]
113 [tintafolt.]
114 jatékután [Emendálva.]
115 a [Beszúrás.]
116 járandóságaikat, <I> julis
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173. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1855. október 25.]

Édes ezek a levelek már 22dike ólta itt várnak reád mivel irád hogy 24én hon leszel de miután 
a kolosvári sürgetös és te nem jöttél meg tegnap tehát117 már ott fogsz maradni azért küldöm 
a jó hirü levelekket neked hogy ha ott nem üttne is ugy ki mint vártad118 vigasztaljon119 meg 
ez a Váradi által írt darabot le120 fogom iratni mire megjösz a lelkiösméretet121 le küldtem122 
meg kaptad123 é tomori és Berényi szinte küldöttek124 neked levelet mert beszéltem velök és 
szörnyen haragudtak ujfalúsira irjal miheljest meg kaptad125 e levelet hogy hogy vagy csó-
kollak zsuzsikád

174. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1855. október 25.

Pest 25dik Oct
1855

ákos fiam!

apád heljet én irok mert ö vendég szerepen van baján és épen egyszerre vettem leveleiteket 
az az a tiedet126 a másodikat az127 elsött ma küldém el apádnak mert hoszszas halgatásod 
már mindnyáunkat igen nyugtalanitott apád írja ugyan nem128 tudda azt hogy te irtál129 
hogy a te századodból van éppen szabadcsággal hon valami rózsa nevü hadnagy kitöl meg 
tudá hogy élsz és apádnak és nekem mondhatlan nagy130 örömünkre igen sok szépet és jót 
beszélt róllad azért szükségtelen131 is téged édes fiam nekem a jó maga viseletre szorgalmaz-
nom te azt magad legjobban látod tudod hogy kel magát viselni az132 oljan fiatal embernek133 
ki minden kitöl becsültettni akar. a fejér nemüt fiam el fogom küldeni de épen most varjuk 
mit ha nem kérsz éppen meglepni akarálak velle azért mentül eléb 2 párt el küldök a nadrá-
got pedig majd apád fogja meg venni mikor megjön mert ö csak novenber 5 vagy 6án jön 
haza azért azt csak majd közepén kapod meg a jövö hólnapnak134 

117 tehá [Emendálva.]
118 vátad [Emendálva.]
119 f igasztaljon [Emendálva.]
120 [.]e [átírás.]
121 lelkiösméretetet [Emendálva.]
122 le küldtem [a „d” beszúrva.]
123 kapdad [Emendálva.]
124 küldö[.]tek [átírás.]
125 kapdad [Emendálva.]
126 tiede[.] [átírás.]
127 a[.] [átírás.]
128 ugyan <…> nem [a „nem” az áthúzott szó fölé írva.]
129 ir[.]ál [átírás.]
130 [.]agy [átírás.]
131 szükségte[.]en [átírás.]
132 [.]z [átírás.]
133 embrnek [Emendálva.]
134 hólnap[.]ak [átírás.]
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hát Samu bátyádról mit tucz írjál nem látogatott é meg a nyáron mert ö Cseh országba vólt 
fördöre küldve miólta hazajött igen nagy beteg vólt hogy bent vólt pesten apád nem 
beszélhetet135 vélle mert még akkor a hegyen136 laktunk de most manczi nénéd137 van nálla 
és ö majd többet fog felölle mondhatni mert ide fog szállani hozzánk anyi bizonyos hogy 
már az ö neje138 rokonai is szivesek hozzánk söt nagyon hivták apádat hogy ha majd a télen 
bent fognak lakni még látogassuk és majd fog a többi is magától menni. Etel ügyéröl még 
semmit sem írhatok neked mert még most is sehogy sincs az a gaz ember139 huzza vonja a 
dolgot csak hogy Etelt140 szeretné hogy belé unna és hogy az ötezer141 forintról mondana le 
ugy bele egyeszik az elválásba de ezt nem érri el a gaz irjak még mert sokat szeretnék írni 
bátyám142 mindég oljan nyavajgos143 fent jár de azért nem egésséges nagyanyád is igen gyen-
ge már neki csak az az óhajtása hogy láthatná már valameljik unokáját bóldognak144 még azt 
mondja hogy csak azt az egy ohajtását145 adja meg az isten az után örömmel hal meg árpád a 
világot nyakába vette miután a te vólt szabódnál magának köntöst csináltatt fizetet ugyan 
belöle meg vallamit a többit gondolja majd meg fizeti apám mint hogy igy is van mert 
nekűnk kel bisz azt meg fizetni de csak legaláb146 egy szó emlitést tett vólna rólla nekünk 
most nem is tudjuk él e vagy meg hólt mert az iljen zavaros világba el halhat az ember147 és 
kivált itt magyar honban a kholera oj148 borzasztó pusztitást tett hogy leírni nem lehet azért 
csak isten tudja hogy hol van most pedig Isten óltalmába ajálva149 téged édes fiam csókol 
téged150 szeretö anyád Etel csókoltat151 szeretné látni azt a szép bajuszszos huszárt 

Egressy zsuzsánna

fiam írd meg vóltaképpen hogy mi a bartáné fia

135 beszélhtet [Emendálva.]
136 [.]egyen [átírás.]
137 nédéd [átírás.]
138 néje [Emendálva.]
139 gaz embr [Emendálva.]
140 etelt [átírás.]
141 [.]tezer [átírás.]
142 batyám [Emendálva.]
143 nyavaj[..]s [átírás.]
144 bólgognak [átírás.]
145 ohajzását [átírás.]
146 legabáb [átírás.]
147 emb[.]r [átírás.]
148 [.]j [átírás.]
149 ajalva [Emendálva.]
150 teged [Emendálva.]
151 c[.]ókoltat [átírás.]
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175. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Baja, 1855. október 27.

Baja. Oct. 27. 1855.

Édes, vettem a sok levelet, már feleltem is kolosvárra és Szigetre.
tegnapelött152 irtam neked, tehát ma csak annyit, hogy irassd le Váradinak mire haza me-
gyek még a „Fürdöre kell mennie” czimü kis vígjátékot is. Etelkémmel gondoljatok ki addig 
valami csekélységet, mit neki küldhessünk. Siess édes az othellora való küldeménnyel, mert 
ha Hétfön el nem küldted: akkor félek, hogy elkéstél, miután csak Szerdán jön ismét 
Gözös.153 othello Csütörtökön lesz, utolsó szerepemül.

a Vakbéla ezüst154 zubbonyát kértem egy ezüst sálat és vörös sapkát.
Csókollak benneteket

Gábor
sk

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Nemzeti Szinház
Pest

176. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1855. október 28.

Pest october 28án 1855

Édes Gáborom! kedéljem ma igen rosz oka kétféle is van itthon egygyik másik hogy már 
délután fél négyre és az a semmi szabó a köntöst mit el kellene küldenem és mit tegnap azért 
nem adhatott ide mert jádczottak benne de ma már most harmadik szór küldöttem érte és 
még most sem hozza azért ha hólnap a gözösön155 meg nem kapod akkor a keddin vagy 
Szerdán menö gözösön kerestesd valakivel mert akkor megy le ha még nem késö én156 nem 
értem azt a Szabót most hogy nem teszi szivesen mert láttam mikor beszéltem vélle hogy 
oljan vonakodva akarta is nem is az adását a köntösöknek, a czikkedett éppen ahogy mentem 
által adni Gregusnak Berényivel találkoztam és ö el vehette töllem hogy ö fogja átadni és 
ujságul mondá hogy a Sajtó meg bukott mert az edigi bécsben levö dolgozói mind jönnek 
haza mert hogy török nem tudja fizetni öket Szigligetivel beszéltem és mondá157 hogy jól van 
hogy hamletbe fogsz fellépni most ugyan jánosinét várják vendég játékra de majd az lépjen 
fel ohpéliába158 [sic!] azon lesz mert ez mind oljan darabba lép különben fel mikbe te nem 

152 tegnapelött [az „-elött” beszúrva.]
153 [.]özös [átírás.]
154 Vakbéla <l> ezüst
155 g<y>özösön
156 késö <…> én
157 monda [Emendálva.]
158 oh[.]éliába [átírás.]
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jádczol Szinházi ujságul irom hogy a lendvai159 fia matildba160 jádczota161 Lügártot dehogy 
édes arról fogalmad nincs162 de azért vólt taps kihivás iszonyu –

ákos ujra írt tegnap mibe tudatja hogy az Ezredes irányába figyelmét ujra kimutatta 
mert 1sö novembertöl Pardubiczba fogja az ezred oskolát járni egész tavaszig, azért nagy 
kérése van hozzád hogy fejérruhát és egy bör alsó nadrágot küldjél neki én tehát 2 pár 
fejérnemüt163 varrok is már neki remélve hogy ha az édes hon let vólna is varratott vólna neki 
tudom164 és hiszem hogy nem is haragszik ért her fon Gáborszki ugyi édes? Sok zavaraidba 
igen sajnállak édes kébzelem mennyi mérged van még a játékokkal az istenért azt a pénzt 
mit felvettél nekik kifizesse az az ember még165 ott leszel mert még majd rajtad verik meg te 
is elmondhatod ujfalusinak hogy csak akora gyereket küldjön mint az öklöm mindjárt mégy 
de még meg boszszantalak166 sok fecsegésemmel azért is isten álgyon meg édes

Csókollak 
zsuzsika

ahogy a postára akartam a levelet tenni épen hozta a ruhákat167

177. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1855. október 28.

Pest octobr 28án 1855

Édes Gáborom! ma már ez második levelem hozzád az elsőt is olj szándékkal írtam hogy a 
postán megyen el de mikor végezém a Szabótól akkor kaptam meg a köntösöket és rögtön 
vittem a gözhajóra de majd nem tudtam hová legyek mikor nem vették fel mert168 az oljan 
pakkot csak délután két óráig veszik169 fel akivel nem170 mengyen utas én pedig legjob aka-
ratommal sem vóltam képes hamaráb elvinni171 mert tegnap estve még szükség vólt reá ma 
pedig ugy láttam hogy nem nagy kedvel adta ide a Szabó mert negyedikszer kelle érte kül-
denem és csak igy kapám meg mi172 talán már alighanem késö reggel korán még elviszem a 
hajóhoz ha valahogy el tudnám küldeni mert van ott egy ismerősöm kit most is kerestem de 
meg nem kapván reggel173 azért ujra174 el mengyek és ha ez nem tesz a pakkal valamit ugy 

159 lendvai [átírás.]
160 madildba [átírás.]
161 jáczczota [átírás.]
162 nics [Emendálva.]
163 fejernemüt [Emendálva.]
164 dudom [átírás.]
165 meg [Emendálva.]
166 meg b[.]szszantalak [átírás, az első „s” beszúrva.]
167 ahogy a postára akartam a levelet tenni épen hozta a ruhákat [a levélpapír aljára fejjel lefelé írva.]
168 fel <…> mert
169 [.]eszik [átírás.]
170 [.]em [átírás.]
171 vlvinni [átírás.]
172 [.]i [átírás.]
173 kapván <…> reggel
174 [..]ra [átírás.]
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édes nem küldhetem el mert175 csak hétfőn – és szerdán menvén hajó szerdán176 késö lenne 
mert azt irod hogy csütörtökön már jösz haza én177 nem tudom mit csináljak azonban reggel 
még szerencsét probálok mert azt mondják ki jókor kél aranyat lél tehát én is jókor kelek178 
te179 pedig levelet és pakkot egyszerre kaphatnád meg miután késö kelsz így osztán180 jó 
lenne telepy tegnap ment el tardonára nagy Bucsu estve vólt Bovánkovicséknál a tisztelendö 
ur téged is kereset a közönségtöl szép ezüst Emlék181 poharat kapot a többit182 majd itthon 
addig is csókollak édes

zsuzsika

178. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1855. november 19.

Pest noven 19 1855
Édes Fiam ákos!

Hiszem hogy nem tudád elgondolni ilj soká el maradását az ígért fejérnemüknek de én ma-
gam sem hivém hogy iljen hoszszu lesz az idö mikor meg kapod mert mikor már elsö leveled 
küldéd munkába vólt de olj sok zürzavar adta magát elö hogy nem vóltam képes hamaréb el 
késziteni183 okaiból mi miat késet elég mondanom hogy apád betegen jött haza bajáról hoz-
zá184 jött még hogy szegény komlósiné Idával egyszerre lett beteg komlosiné már meg is 
halt Ida pedig csak185 a sok orvosok igazi részvételének köszönheti hogy még él186 és istennek 
hálá már minden veszéljen tul van de annya halálát csak tegnap tudá meg187 mert eddig még 
töbnyire eszén kívül vólt láthatod hogy iljen álapotába nekünk körüle lennünk baráti köte-
lességnek tartók. tegnap pedig az öreg Vörösmarty holt meg mit apád nagyon fog sajnálni 
mert már épen tegnap éjjel ment el kolosvárra hová188 én ött igen nyugtalanul eresztém el 
mert nagy189 ut az és ö még most sem a legjob egésségbe van megjönni pedig december 18án 
fog Barta gyula itthon van láttam is meszsziröl igen hegyessen szivaroz nem sok szép és jó 
néz ki belölle. küldöm tehát190 már egyszer édes fiam fejérnemüt191 ugymint 2 párt az az 2 
ing 2 gatya a nadrágot192 miheljest meg jön apád mindjár küldeni fogom akkor még egy pár 

175 el <…> mert
176 hajó <… …> szerdán
177 haza <és> én
178 jókor <…> kelek
179 kelek <…> te
180 o[..]tán [átírás.]
181 [.]mlék [átírás.]
182 tö[.]bit [átírás.]
183 el ké[..]iteni [átírás.]
184 [.]ozzá [átírás.]
185 [.]sak [átírás.]
186 el [Emendálva.]
187 még [Emendálva.]
188 hodá [átírás.]
189 mert <igen> nagy
190 tehá[.] [átírás.]
191 fejernemüt [Emendálva.]
192 nadr[..]od [átírás.]
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zsebkendött is küldök te pedig édes fiam légy ez után is olj193 szorgalmas és mindenki sze-
retni fog minket pedig szülőidet boldoggá teszel tudva remélve hogy leggaláb már194 egy 
gyermekünk némi állást195 vivot ki magának e földi196 életbe. Édes fiam Samu bátyádnak 
gyakrabban írjál mert manczi197 nénéd nálla vólt most és mondja mindég szívesen várja198 
leveleidet és igen meg van velled elégedve csak azt szeretné hogy többet írnál neki azért fiam 
miheljest egy kis idöd van azonnal használd fel és írjál neki de még nekem is mindjárt írjál 
miheljest meg kaptad a fejérnemütt tegnap egy miskólczi199 tanuló társad kereset fel bizo-
nyos Ferenczy Barna azt gondolta hogy te pesten vagy üdvözöltett igaz írtál é valamikor 
rácznak mert mi semmit sem tudunk rólla él e vagy meg holt mi mind egésségesek vagyunk 
nagy anyád is eljön minden nap ujságot olvasni itt van az ő Casinoja pedig most emeleten 
lakunk aba a házba hol200 az öreg Suszter201 lakot ki tanuló korodba varta a csizmáidat de 
már szegény202 a nyáron meg hólt kholerába igaz komlósiné is abba halt meg Berényi203 
antal barátod itt lakik pesten és Drámákat204 ir apádnak igen jó barátja lett ha idöd engedi 
irjál neki de a szállását ugyan nem tudom azért ha nekem irsz abba el küldheted205 az után 
majd meg tudom szállását és meg irom neked a lendvay fia itt van ismét a szinháznál egyebet 
nem lehet rólla irni mert még most sem jobb mint vólt a színház sorsa meg fordult mert most 
igen jól megyen minden nap tele van akármit adjanak ez ugyan206 hálá istennek hogy így van 
te is írjál nekem ujságúl mi velled történik mindent207 most isten álgyon208 édes fiam cso-
kollak szeretö édes209 anyád Egressy zsuzsánna

179. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1855. november 20.

Pest november – 20 – 1855
Édes Gáborom!

El indulásod napján hogy nem irtam Etel betegsége vólt oka miután az orvos azt hitte hogy 
himlös lesz én pedig be akartam várni a betegség fejlődését de hálá istennek himlö nem lett 
csak nagy lázza vólt de már jobban van hólnap fölkél. hát te édes hogy érkezél meg vólt é olj 

193 is <…> olj [a szó kivakarva.]
194 m[.]r [átírás.]
195 allást [Emendálva.]
196 földö [Emendálva.]
197 mani [Emendálva.]
198 vá[.]ja [átírás.]
199 mis[.]ólczi [átírás.]
200 h[.]l [átírás.]
201 öreg <.> Suszter [a betű kivakarva.]
202 szegégy [átírás.]
203 [.]erényi [átírás.]
204 [.]rámákat [átírás.]
205 küldhetet [Emendálva.]
206 ugyan [az „-an” beszúrva.]
207 minde[.]t [átírás.]
208 álgyo[.] [átírás.]
209 edes [Emendálva.]
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szép210 idő211 utadon mint itt vólt sokat aggódtam miadtad és még fojvást féltelek nem lesz é 
bajod az óldal fájásodra az orvos azt mondá örizkedjél a meghüléstöl és a mint oda érkezel 
rögtön Borszéki savanyú vizet igyál mentül frissebbet minden délelöt egy üveggel és ha szék 
ürítésed nem vólna rendesen csak rebarbarát végy be ákosnak tegnap küldém el a fejér-
nemüket olvastam már a Czikkedet a Sajtóba majd ad neked ez a sok ujság iró fütyhegyit212 
csak jöj haza most majd mind meg akarnak velled verekedni á la Buljovszki ezt ugyan nem 
hallottam csak én gondolom mert a darás fészekbe nyultál és föl bojgattad öket. hát édes ott 
hogy fogadtak van é még a sok régi ismerősböl ki a régi vólna édes krizbaynét fölkeresd és 
az én nevemben is üdvözöld213 és Gyergyaiékat is, a pénzt édes küldted é és hogy irjál mind-
járt én többet most nem tudok irni de te annál többet irjál mert ott ujságokkal találkozol itt 
pedig214 csak óság van isten velled Etellel egygyüt csókollak

zsuzsikád

Édes irjál Vajainak és ne feled el

[címzés:]
Egressy Gábor urnak
a szinháznál.
                    kolozsvárt.215

180. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
kolozsvár, 1855. november 22.

kolosvár nov. 22. 1855.

Édes zsuzsikám, Három napi s két éjjeli kínos utazás után kedden éjjeli 3 órakor megérkez-
tem, s a Biasini fogadójába szállottam le, hol meg is maradok, mert a vendéglős jó ismerösöm 
s jutányos áron ád egy jó szobát. Bethlen jános kinek komornyikja már reggel jött megtudni, 
hogy itt vagyok-e, magához kéretett, s ugy látják jónak,216 hogy Szombaton lépjek fel elő-
ször, az az holnapután. nem is bánom mert igen el vagyok törődve, s a jobb oldalam még 
mindig fáj, ha hirtelen mozdulok, vagy lehajlok. Gőzfördöbe nem mehettem mert épen 30 
krajczárom maradt mire megjöttem, s bár rögtön tettem lépést hogy úti költségemet meg-
kapjam, de azt még csak ma estve vehetem kezemhez. látogatásaimat tehát tegnap és ma, 
többnyire elvégeztem, csupán Gyergyai Firi van még hátra kihez most mindjárt megyek. 
krizbayné nem lakik itt állandóan. S most falun van. Szerdahelyi nelli holnap fog hangver-
senyt adni; ha késöbb lett volna, szívesen szavaltam volna benne,217 de igy nem lehet, a di-
rectio nem egyeznék bele.

210 s[.]ép [átírás.]
211 [.]dő [átírás.]
212 fütyhegyi[.]<..> [átírás.]
213 üdv[..]öld [átírás.]
214 pegig [átírás.]
215 [a címzés Egressy Etelka kézírása.]
216 [.]ónak [átírás.]
217 volna <neki> benne
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az utiköltségem felét, 30 pforintot; e perczben kaptam meg, s teszem neked postára, 
utalványban, mellyet ide zárok. Ez utalványt magad vidd el édes a postára, hol, mint károlyi 
mondja, rögtön kifizetik reá.

Pár nap mulva ehhez még 20 pengö forintot küldök édes, de olly feltétellel, hogy ebből 
semmire másra ne költs, mint a mire szánva van, s a mint ide jegyzem. 

konyhára egy hónapra, az az December 
18-dika vagy 19-dikeig  –           30 pft
kenyérre, s apróságra    –            10 – 
a zálogházi kamatokra                 5 –
julis hátra lévő bére –                    2 – 
Hárászra a ráday-szőnyeghez  –  3 – 
Ez tesz összesen –––––––––––  50 pforintot, a mennyit küldök mindössze. Ismételve 

kérlek édes, ne fordits másra belőle semmire, mert tudod, milly nehezen esik, ha valamit 
kétszer kell megfizetni.

Ismerőseim, kikkel eddig találkoztam, de kiket itt hosszas lenne elsorolnom, mind igen 
nagy örömmel fogadtak. majd mindenki azzal fogadott, hogy elhoztam-e Etelt?… De édes 
leányom – Isten őrizzen, hogy annak a szenvedésnek ki tettelek volna, mi ez uton reád várt. 
olly rendkivül hideg volt kivált éjjeleken át, hogy két úti társam, kik könnyeden voltak öl-
tözve, csaknem megfagytak. az Isten is áldja meg magócsi orvost a bundájáért, mert ez 
nekem ugyan jó szolgálatot tett. majd el hozlak én téged ide nyárban. meg gyógyult-e már 
a torkod?… rögtön irjatok.

Édes én ettöl a hideg Szinháztól nagyon félek, – mert itt már igen hideg van. aztán a baj 
nálam tudod hogy soha sem jár egyedül, most meg a bal szememen kezd árpa nőni, de az 
orvos azt mondja hogy holnaputánig elmulik. Etelkém, vigyázz a kezeidre, – mihelyt haza 
megyek mindjárt kapsz egy karmantyut. 

tóthnak mond meg édes, ha találkozol vele, hogy üzenetjöket elmondtam gróf Bethlen 
jánosnak és azt felelte, hogy a kivánt összeget rögtön teszi postára, csak siessen a neje.

Grittit is adnom kell, pedig nem hoztam reá jelmezt. Irj nekem Szinházi ujságokat, a 
jókay darabját kiosztották-e már, és kinek van adva kálmán?… Csepregi sietne kissé a Bíbor 
és gyász küldésével, mond meg neki, ámbár látom hogy én abba itt bele sem nézhetek, a sok 
próba miatt. téged is mindenki kérdez, és szeretne látni, valamint ákost is. Épen most jö-
vök Botos Pistáéktól; a leánya szépen megnött, söt férjhez is ment egy itteni káplánhoz.

majd a többit otthon. most Isten örködjék fölöttetek, és218 jó szellemeink, Csókollak
Gábor

sk

218 és [Beszúrás.]
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181. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1855. november 28.

Pest november 28 – 1855
Édes Gáborom!

még tegnapelött vettem leveled és benne a nyugtattvánt mit rögtön elvivék a postára mind-
járt ki fizették megkaptam 30 fp de hogy nem irtam az nap édes annak oka az hogy vendé-
gem van mire bizony igazán nem számoltam Ujhelyi Kálmán már 4 napja hogy itt van és még 
itt lesz két nap akkor megy haza igen sajnálja hogy nem vagy hon mikor Szólnokba 
Bartusekkel találkoztál ö is ott vólt azt mondja majd meg fojtá hogy nem monta neki hogy 
veled ö is találkozhatott vólna ez ugyan iszonyu szele burdi a másik még is szelideb majd 
többet rólla219 ha hon leszel. Édes elsö levelem mikor irtam már szegény Vörösmartyról 
irhattam vólna hogy meghalt de bizonyosan még akkor nem tudim mert délelöt az a hir vólt 
hogy meghólt és délután mondák hogy való a hir mint hogy te már édes ugyis bövebben 
tudod a lapokból mint én ezt leirni tudhatnám azért nem is fogok hozzá. Édes a szemedre 
vigyáz én azt hiszem hogy az mind az inyed daganatjától van csak még majd másképpen 
következése ne legyen például csak kelések azért ha legkisseb fájdalmát érzed csak rögtön 
huzasd ki az orvós is azt mondja használlod é a borvizet ird meg édes hogy hogy vagy a 
Gritti köntöst a jövö vasárnap el küldöm a gyors kocsin akkor Etel is ir de most édes meg 
engedjél nem ér reá ö is mindég fojvást náthás és bizony roszszul néz ki édes az ígért 
karmantyut csak job lesz ha ott veszed meg mert ott hiszem hogy ólcsob lesz és jobb is lesz 
ha hozod magad mert akkor éppen220 nevenapja lesz mikor megjösz végy neki édes egy prém 
gallért is a karmantyuval egy szint de meg ne csaljanak mert a barnák és feketéket festeni 
szokták és ha meg kopik igen csunya kérd meg édes Gyergyainét ök legjobban fogják tudni 
és velled egygyüt válaztani221 könyves kálmánról semit sem tudok még de a vasárnapi leve-
lembe azt is megirom Gozon222 a vagy223 Csepregi a hólnapi gyors szekéren224 küldi a Bibor 
és gyász darabot az ottani szinház számára te csak abból tanud Hegedüs szeretné hogy még 
januarius 4én vagy 5én ha lehetne elöszször mit hogy a második elö adást szeretné hogy még 
a bálok meg nem kezdödnek addig lehetne adni és igy neki egy kis haszna lenne benne irt é 
már neked berényi egyszer találkoztam véle igérte hogy meglátogat de még eddig csak 
igértbe maratt isten álgyon édes csókollak Etelel egygyüt – zsuzsikád

219 többet <….> rólla
220 ép[.]en [átírás.]
221 kérd meg édes Gyergyainét ök legjobban fogják tudni és velled egygyüt válaztani [a főszövegre merőle-

gesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
222 Go[.]on [átírás.]
223 a v[.]gy [átírás.]
224 szekeren [Emendálva.]
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182. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
kolozsvár, 1855. november 30.

kolosvár, nov. 30. 1855
Édes zsuzsikám!

két pénzes levelet inditottam el hozzád, egyiket 30 a másikat 20 pforintos utalványnyal, 
hogy a legrövidebb idő alatt kaphasd meg; s még semmi választ nem kaptam tőled, pedig 
már ideje volna. az én egészségem egészen helyre állott csupán rekedt vagyok egy kissé, 
részint a sok játék és próba miatt, részint a vendégeskedéstől, mellyben nyakig vagyok, mi-
óta megérkeztem. ma estve is Gyergyai Firiéknél leszek vacsorán, tegnap Gróf225 kemény 
Sámuelnél voltam.226 a227 két elsö fölléptem teleházakat csinált, de a három utóbbi ház már 
nem igen tömött volt. Ez a közönség igen ki van merülve, s a vígjátékokra nem igen jön; 
ugyanazért minden spectaculumot elö kell vennem; adom a rongyszedőt, a Vasálarczost. 
Holnap Székelyné javára a makranczos hölgyet adom; jutalom játékom lear lesz; Vörös-
marty családja részére pedig228 az áldozatot adom elö. az öreg Székelyné ma volt nálam 
szegény megköszönni. Czelesztin is most ment el tőlem; kért hogy lépjek föl vele a Harami-
ákban; de nem lesz belőle semmi, mert ezt az embert gyülölik, s nincs is rá időm. Szinvilági 
leveleimet itt rendkivül dicsöitik a müvelt körökben. tegnap egy professor azt mondta, hogy 
az én irataimból tanit oskolájában a müvészetről. tegnapelött Balázs Sándornál voltam va-
csorán, mellyet az idevaló irodalmi emberek adtak számomra,229 ott volt kriza, manónak 
egyik testvére, s atc. tudod édes, az a Balázs, a ki Dopsa segéde volt, mikor ez230 kihivott 
párbajra.231 Berényinek is irtam. kifizetted-e a zálogházi kamatokat? Etelke hogy van? mi 
ujság a Szinháznál?.. Deáki családja igen nagy nyomorban van. általában itt nagy a sze-
génység. a mágnások232 nagy része még mindig falun van. most édes Isten veletek! Csó-
kollak…

Gábor
sk

[boríték:]
Egressy Gáborné asszonynak
Nemzeti Szinház
P[est]233

225 gróf [átírás.]
226 voltam, [az írásjel átírva.]
227 voltam. <s> a
228 pedig [Beszúrás.]
229 számomda [átírás.] 
230 ez [Beszúrás.]
231 kihivott<.> párbajra
232 magnások [Emendálva.]
233 [a boríték széle szakadt.]
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183. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1855. december 1.

Pest December 1sö 1855
Édes Gáborom!

nézd csak miljen nagy pappíros ez mire irok de nem tudhatom234 hogy tele lesz é. Édes mind 
két leveled megkaptam a pénzt is ugyan jókor mert tudod hogy mikor vendég235 van akkor 
kel is értetek236 ök is mindent tettek hat napig vólt itt az az tegnap délután ment el mi pedig 
andrás estvéén vóltunk hol éjfélig mulattunk igen sokan vóltak237 ugy látszik hogy Vörös-
marty halála az öreg urat eszökbe júttatta a pesten levöknek ott vóltak a gombai fáyak és 
péczeliek is – elötte való estve hogy kálmán el ment én is elhivtam Bátyámat családjával 
vacsorára és véletlen magócsi is idejövén ö is megmaradt238 és igen nagy239 kedvök240 vólt 
danoltak egész éjféli egy óráig. Bátyám igen meg szerette mind a kétt vendégemet mert ö 
még magócsit sem ismerte. és én igen örülök rajta mert beszéd közbe elöjött hogy szegény 
lendvaynak is az a baja mi nekem vólt és hogy engem magócsy megmentett tölle Bátyám241 
el fogja hozzá lendvait vinni és így általunk ismét egy házat nyer az orvos, Bátyámat meg 
kérdém242 ki van é már osztva a jókai darabja azt mondá nincs243 mert még elébb244 annak a 
gaz embernek lesz jutalomjátéka igaz kébzeld csak édes a jutalomjátékára emléket fognak 
neki adni éppen andrás estvéén adta fáy andrásnak valaki az ívett persze hogy aztán Etellel 
tréfáltak is hogy kezdje meg az ívett ö. azt is fáyéknál halám hogy tomory Vörösmartynak 
minden adósságát kifizette Vörösmarty családjának már 50 ezer pengö van egygyütt és a 
kórmányhoz foljamodtak hogy iveket legyen szabad a hazába szétküldeni mert száz ezzerre 
akarják a tökét fel vinni245 és ha nem engednék meg úgy ez az 50 ezer forint mit a mágnások 
magok szántából adták öszve az árvák pénztárába fog tétetni ez 50 ezer forintba Grof károlji 
György maga adott 25 ezer pengöt a temetést246 is eggész a sirig kísérte minden gyermekével 
egygyütt ez édes oljan nagyszerü vólt hogy Pest még nem látott oljat a magyar czéhek 
ajálkoztak hogy a temetésre ök mind kimennek de ezt hogy ki nem fogadta vagy nem247 
engedte meg nem tudom de az akarat igen248 nemes vólt, Berényit egyszer láttam miólta 
elmentél talán megtudá már hogy a hegedüs darabját adod jutalom játékodnak és neheztel 
érte mit én olj okos embertöl minönek őtt tartom nem akarok hinni. ákos még most sem írt 

234 tuhatom [Emendálva.]
235 vendég<em>
236 is <…> értetek
237 vólt[.]k [átírás.]
238 megmara[.]t [átírás.]
239 igen nagy [Beszúrás.]
240 nagy <…> kedvök
241 Báyyám [átírás.]
242 kerdém [Emendálva.]
243 nics [Emendálva.]
244 még <addig> elébb [az „elébb” az áthúzott szó fölé írva.]
245 mert száz ezzerre akarják a tökét fel vinni [a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben kor-

rektúrajellel jelezve.] 
246 temetést<.>
247 nem [Beszúrás.]
248 akarat <…> igen
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nekem hogy elküldeném neki a fehjérnemüt. Etel dolga csak ugy van mint vólt se eléb sem 
hátráb én már tökéletesen bele untam fáradtam. Édes maga nekem a ráday249 szönyegre250 
3 forintott küldött és én már is 4 f 42x árán vettem hozzá valót a pénzböl mit küldél a tejes251 
embert is kifizetém mert kérte mikor elmentél vólt már 5 f 30 x az ólta pedig minden 8 nap 
kifizetem vendégem is vólt tudod hogy a kölcség akkor mindég több te ezekre nem számítál 
édes ma 1sö még a ház mestert fogom kifizetni a kamatott is ki fizettem 4 f 3 x pp julist is 
azért édes a megmaratt pénzemmel majd gazdálkodom de ha egy pár forintal többet költe-
nék azért osztán ne lármáz ám, de te is gazdálkodjál édes mert hiszem hogy kolosvár igen 
szépen fog252 neked jövedelmezni és annyival inkáb gazdálkodhacz253 mert az ebédre254 és 
vacsorára hívátással megkimél a kostra való kölcségtől igen örülök hogy Székeljné javára 
jádczol édes itt küldöm a Gritti köntösöket. az ólta vólt Bujovszkinénak255 a jutalom játéka 
iszonyu lárma taps koszoruk vers mí igy kezdödik Liliom lelkü Julia és minden szerepei belé 
vannak szöve a versekbe de vólt is aztán pukedlizés igen az ólta az az a Vörösmarty temeté-
se utánni256 napon az áldozatott adták Szabólcsot Szigeti a nőkön minden egy gyász fátyol257 
vólt az elö adáson mít a közönség igen jó néven vett és mindenkit meghatott. tóthnak meg 
mondám üzenetedet de a neje csak akkor mehet ha györböl258 ha le259 fogja a bérletett 
jádczani mít tálán mán be ís végzett és nem sokára fog menni kolosvárra édes Fáncsészka 
rokonait az az szüléitt keresd föl csak ugyan nem mondám hogy te menj260 el hozzájok de én 
kérlek édes tud meg azok igen becsülletes kézmüvesek és ezek a bolondok talán szégyelték 
hogy szüleik szegények és azért nem is hozták elö neked261 én hiszem édes hogy nagyra 
fogják venni az öregek és ezek csak meg lesznek262 szégyenítve263 általa Etel édes csókolja 
kezed és kér hogy ne haragudjál hogy nem ír de estve fog mi a postán fog menni mert most 
éppen a szönyeget varja miután már latkócziné igen sürgeti és a nap igen rövid és csak 
nappal lehet varrni rajta de most édes én is zárom levelemet mert majd elkésik isten álgyon 
meg vigyáz egéségedre264 édes mert mi lenne belölünk nélküled édes csókollak csókollak 
etellel egygyüt zsuzsikád

249 [.]áday [átírás.]
250 [..]önyegre [átírás.]
251 [.]ejes [átírás.]
252 fog<y> [Emendálva.]
253 inkáb <…> gazdálkodhacz
254 az <…> ebédre
255 vólt <…> Bujovszkinénak
256 [.]tánni [átírás.]
257 fágyol [átírás.]
258 györb[.]l [átírás.]
259 györböl <…> ha le [a „ha le” az áthúzott szó fölé írva.]
260 men<g>j
261 nek[.]d [átírás.]
262 meg meg lesznek [a szóismétlés emendálva.] 
263 szényenítve [Emendálva.]
264 egyéségedre [Emendálva.]
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184. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1855. december 6.

Pest december 6 – 1855
Édes Gáborom!

tegnap éstve kaptam leveled mibe irod hogy én a pénzekről hogy meg kaptam vagy sem 
nem tudósítlak pedig mind két pénzes leveledre már válaszoltam hogy megkaptam de hi-
szem265 hogy te éppen akkor kaptad enyimeket mikor én a te tegnapi leveled. hálá istennek 
hogy egésséged már jó mert sokat aggódtam miattad hogy Székeljnének266 jádczol igen sze-
retem édes de a Vörösmarty családjának ne jádczogy267 legaláb268 ne azzal a névvel hogy 
családja számára hanem inkáb a Sír Emlékre mert a mágnások nem akarnak ezen családnak 
igy kéregetni mint Garaynak ezt megsértésnek vennék Vörösmarty szellemét. azért Grof 
ráday is fog a szinházba egy elö adást rendezni hol csupán Vörösmarty müveiböl lesz öszve 
állítva az elö adás és ez is csak azzal a névvel hogy sir emlékére ez hiszem hogy akkor fog 
meg történni ha te meg jösz mult levelemben azt is írtam hogy Grof károlyi 25 ezer forintott 
adot de nem pengöbe váltóba olvasd de hiszen ez is igen szép szinházi ujság hogy a jókayné 
jutalomjátéka december 15én lesz könyves kálmán a ki osztásról nem tudok semmit mert 
Bátyám269 beteg fekszik nem veszéljes beteg ugyan de ö már öreg és én félek hogy egyszer 
csak vége lesz addig betegeskedik mert a mi családunkba a férfiak nem igen hoszszu ideüek 
szoktak lenni az apánk is iljen időbe holt el és még hozzá látom hogy bátyámnak ez mindég 
eszébe forog és fél a haláltól és busul hogy majd nem mehet vendégjátékra annak telhetetlen 
családnak pénzt keresni mert abból270 fogják csak magokat ki huzhatni271 a bajból mit ven-
dég játékaiból fog keresni, mi édes Istennek hála jól vagyunk etel már vagy két nap alat el is 
végzi a szönyeg koczkát igen egyszerü mint ö maga tomory Berényivel vóltak nállam a 
napokba igen örült hogy irtál neki de semmi ujságot nem beszéltek mondá272 hogy irni fog-
nak neked Édes neked ugyan nagyon jó dolgod van ott de én még is szeretném már ha hon 
vólnál de ugy hiszem hogy már mához két hétre ismét látlak mit hiszem hogy maga is óhajt 
ugyi édes ámbár273 ott274 igen sok szépek és igen veszedelmesek vannak a müvészekre nézve 
de maga család apa is. tegnap estve kocsiséknál vóltunk vacsorára meg hiva meglehetösen 
mulatott a társaság de mi korábban hazajöttünk itt igen hideg van már igazi december levén 
kovácséknak sokszor odaadjuk a jegyet mert igen hideg van a szinházba Etel különben is 
köhögös de nem beteg azért csak hogy job örizkedni mint panaszkodni mikor kálmán itt 
vólt igen eleven és vig vólt az ólta ismét viszsza eset a tespedésbe mint szokot. isten velled 
Édes Csókollak – zsuzsika

265 hi[..]em [átírás.]
266 Szekeljnének [Emendálva.]
267 jádczody [átírás.]
268 leg<g>aláb
269 Batyám [Emendálva.]
270 a[…] [átírás.]
271 h[…]atni [átírás.]
272 beszéltek <…> mondá
273 ambár [Emendálva.]
274 o[..] [átírás.]
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185. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pest, 1855. december 6.

kedves jó apám!

Becses levelét épen tegnap vettük melyben írja kedves apám hogy még mind eddig a275 
pénzel küldött levelekre választ276 nem kapott, de azt hiszem mire mi ez utobbi levelét vet-
tük, kedves apám is akkoriba vette kezéhez anyám válaszát. kimondhatatlan örömmel ol-
vastuk kedves apám sorait mikben jól277 fogadtatásáról értesit.. ezt ugyan az asztal278 is meg 
mondta… kedves apám mély gyászba öltözteté azólta a sors Hazánkat ujra, Vörösmarty 
halála által.. de ezt már ugy tudom kedves apám is tudja.. hogyne igaz, hisz azt írta volt 
egyik levelében miszerint ked. apámhoz intézett utolsó szavában még engem üdvözölt… 
mi nekem oly végtelenül jól esik mintha279 legalábbis száz ezer forint áru kincset hagyomá-
nyozott volna reám.

Hanem mondhatom280 dicséretére válik Hazánknak mily nemesen gyámolítja ápolja a 
nagy költő árváit családját, már közel száz ezer forintnyi biztosítékuk281 van ’s ez többnyire 
a mágnások részéröl,282 gr. károlyi maga tiz ezer pengőforinttal járult az öszveghez és ez 
mind oly önként oly zajtalanul hogy még alig takaríták el e’ halhatatlan hulláját mikor már 
a fent említett öszveg fele meg volt. azért a mint azt irja kedves apám legutóbbi levelében 
hogy a vörösmarty család részére283 is284 játszani fog – a jutott eszünkbe ha valjon nem fogják 
é rosz neven venni e nagy biztositék után, most már285 apámnak tiszta jó szándékát… De 
hisz kedves apám jobban tudja mit.. és miért tesz.. mint hogy a mi utasitgatásunkra leg-
kevésbbé is286 szüksége volna. –

Egészségem kezd helyt állni hanem a kezem ugyan csak fázik – várja az ígért karman-
tyút – fogyásom nem akar mulni… kivánom hogy kedves apámat is a legjobb egészségben 
találják soraim és sok szerencsét arrasson.

miolta kedves apám hazulról elment vendégünk is volt ’s pedig nemsokára hogy apám 
elutazott,287 Ujhelyi kálmán ugocsábol mintegy hat hét napig idözött itt nálunk, ’s az apám 
szobájába szállásoltuk öt, hol ha akart ’s a mennyire töllünk telt, igyekeztünk neki kényel-
mét megszerezni,288 nagyon sajnálta hogy kedves apám hon nem találhatta persze a kis 
árpád289 is vele együtt töbnyire nálunk volt ’s még mozer is – képzelheti kedves apám meny-

275 a [Beszúrás.]
276 válászt [az ékezet áthúzva.]
277 mikben <arra> jól
278 atsztal [Emendálva.]
279 esik <(mint)> mintha
280 mondhatom [Beszúrás.]
281 biztosítékük [az ékezet áthúzva.]
282 részeröl [Emendálva.]
283 részere [Emendálva.]
284 is [Beszúrás.]
285 most már [Beszúrás.]
286 is [Beszúrás.]
287 elu[..]zott [átírás.]
288 megszerezni [a „-meg” beszúrva.]
289 Arpád [Emendálva.]
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nyibe került e’ vendég itt létele. – zsiga bácsihoz is elvittük290 kálmánt, mert óhajtott vele 
meg ismerkedni291 – ’s nagyon megszerette ugy hogy egy estvét aztán együtt is töltöttünk 
nálunk zsiga bácsiékkal – – képzelheti292 kedves apám janka mily boldog volt…. a napok-
ban volt nálunk tomori a293 Compagnie – Berényivel – pár perczre ’s mondta hogy apámtól 
levelet kapott ’s várják apámat a Felcsuti kápolnába – – – a rádai szőnyegéhez294 tartozó 
koczkát a napokba végzem el éppen még egyszer anyiba került még eddig mint a mennyit 
ked apám küldött reá,295 ha ezután még nem fog valami kelleni hozzá mint hogy fog is – de 
azt296 hiszem csinosan fogja magát kivenni a nagy kodlibettébe az enyim is… kedves apám 
én irnék ujságot de nem tudhatok297 hiszen… csak azt tudom hogy siessen már haza kedves 
jó ap. mert a Vörösmarty Emlékére valami nagyszerü elöadásra készülnek arról pedig 
apám nak hibázni nem lehet – de azt hiszem ráday298 is így vélekedik…..

Beh sajnáltam hogy nem vitt el magával kedves apám. képzelem menyire érzik az én 
hiányomat… na de sebaj lesz még szőllő lágy kenyér.. ugyé ked. apám.?. majd meg látjuk 
mit hoz az enyimeknek az én kedves jó apám……

És most kezeit ezerszer csokolva maradok ’s vagyok engedelmes jó leánya Etelke.
azt299 mondja U. kálmán hogy a télen feljön az édes anyja is laurával együtt ’s alkalma-

sint hozzánk…

Pest Dec. 6án

              1855

186. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
kolozsvár, 1855. december 10.

kolosvár, dec. 10. 1855.
Édes zsuzsikám!

azt irtam ugyan, hogy többet innen nem irok, de gondolva, hogy szükségetek lehet egypár 
garasra mig hazamegyek, ide zártam s a jó sorsra biztam 5 pforintot számotokra. a300 mult301 
szombaton volt jutalomjátékom Lear; na édes, a kolosvári közönség ki tett magáért: nem 
emlékeznek az itteniek olly nagy közönségre mint ez volt; egy harmada be sem fért; a 
szinfalak között és orchestrumba is ültek; felébe 140 pft jutott rám. Volt öt különbözö vers, 
leszórva a karzatról; koszoru, és megszámithatlan kihivások. mind a három oskola 
ifjuságától küldöttség hozta s nyujtotta át nekem a verseket, szónoklatok mellett. aranyat is 

290 elvitt<..>ük
291 meg ismerkedni<k>
292 kepzelheti [Emendálva.]
293 [.] [átírás.]
294 szőnyegéhéz [az ékezet áthúzva.]
295 réá [Emendálva.]
296 de <…> azt
297 tu[.]atok [átírás; emendálva.]
298 hiszem <… …> ráday
299 azt [Emendálva.]
300 a [Beszúrás.]
301 Mult [Emendálva.]
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kaptam hármat, gróf kemény Sámueltöl.302 – Ezt303 a jó magócsinak szántam, kinek sok 
hálával tartozunk édes! tegnap estve kaptam meg utóbbi leveleteket, hol Etel is ír. maga 
édes nagyon304 vittzes… Igaz, hogy én itt is, mint mindenütt, hol megfordulok, még305 – 
ellenségeimet is meghóditom Isten kegyelméböl!306 de mind a mellett alig vehetem hasznát 
a sok szivességnek mellyel elhalmoznak, mert idöm sincs a mulatásra, de az ember nem is 
lehet reá igen alkalmas ha kilencz nap alatt hét olly roppant szerepeket játszik, mint kean, 
Clavigo lear, rongy szedö, makranczos hölgy stb. azt magad is tudhatod édes. most jön-
nek egymás után: Garrick. Vasálarczos, áldozat, kálmán király, ez is 5 nap alatt a 6-dikon 
pedig utazni!.. Egészségem – Istennek hála, – jó, csakhogy tegnapelött lear és – tegnap a 
rongyszedő, a mellemet kissé megviselték; azonban holnap már ismét rendbe lesz a dolog. 
most Isten veletek édes! – 19-dikére várhattok, ha az uton valami bajom nem lesz. mond 
meg Szigligetinek, ne koptassák el Hamletet addig, mert abban fogok fellépni, mert hiába, 
csak Hamlet307 áll legfelül szerepeim között; mindenhol ez a közvélemény, mint308 itt is. 

teszek a tarisznyába, a Béhlen György rongyos táskájába valamit az enyémeknek!…. ha 
egyebet nem egy darabka kenyeret és sültet.309 – Csókollak benneteket 

Gábor
sk

302 gróf kemény Sámueltöl [Beszúrás.]
303 ezt [Emendálva.]
304 Nagyon [Emendálva.]
305 még [Beszúrás.]
306 Isten kegyelméböl! [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
307 hamlet [átírás.]
308 közvélemény, <val> mint
309 [..]ültet [átírás.]
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187. EGrESSy EtElka – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1856. július 21.

Szeretet testvérem ákos!

Pár hete mult már hogy Samu bácsiékkal a Sz. királyi-Pusztáról bejöttem, hova manczi 
nénivel mentem volt ki. Bár mindég készültem neked irni ez idö alatt de még ekkorig1 nem 
juthattam hozzá, mert alig érkeztem haza már2 harmadnapra – ezzel az én szerencsétlen 
pörömmel kellett ujra foglalkoznom, ide ’s tova lótni futni – már egész beteg lettem belé ugy 
levert testben, lélekben, ez örökös és végnélküli veszekedés piszkolodás3 mert egyébbnek 
nem is mondhatom ámbár még eddig mindez csak írásba foly, – ’s csak mint mondják ezután 
kerül majd4 a szobelire a sor – mikor ujjolag szembesitve leszünk a törv. szék elött, képzel-
heted mily kellemes orák várnak rám… a milyen aljas ember az most tünik ki naprol nap-
ra… jobban… nem elég hogy engem gyülölve minden betüjében boszút lehel reám, hanem 
egész családunkat a leg alacsonyabban rágalmazza, a hogy csak5 fekete lelkétől telhetik ha-
nem azért végre még is oda teszi – hogy ő (értéd?) ő feledve mindent engem vissza ohajt és 
követel… de6 azt kérdem valjon mélyikünknek volna több feledni valója..? – Én azt hiszem 
hogy ez a pör már soha véget nem fog érni, kérlek még majd tova nov.be lesz a második 
szembesítés – ’s azután tán még egy harmadik is. a pénzper már be volna csomozva, – az az 
ítélet alá jöhetne ha jönne, de ki tudja még meddig húzzák7 vonják a8 dolgot még hozzá 
fognának… a válopör pedig ott ál, mint mondják hogy: e’ honapokban talán miután az 
írásbeli beadványokat vagy is feleselgetések és piszkolodások irásban be lennének fejezve9 
tárgyallák vagy mi… tehát ágytol10 asztaltól11 elválasztanak; azontul jőnek aztán, a probák, 
a szembesítések, a hol ujra12 megkísértetik a kiengesztelödést, másod, és harmad ízben, is, 
és még azután, dől vagy jobbra, vagy balra, a mint Istenünk a mi szent atyánk határozza….. 
azt hiszem ebböl elég lesz tudni ennyit, ha pedig semmit se tudsz talán belöle, annál jobb… 

1 ekkorig [az „-ig” beszúrva.]
2 haza <…> már
3 piszkolodás [Beszúrás.]
4 még [átírás.]
5 ksak [átírás.]
6 de [Beszúrás.]
7 h[.]zzák [átírás.]
8 vonják <el> a
9 vagy is feleselgetések és piszkolodások irásban be lennének fejezve [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a 

főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
10 ágytol [átírás.]
11 asztaltól [átírás.]
12 hol <…> ujra [az „ujra” az áthúzott szó fölé írva.]
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térjünk az uj rokonokra át, azt már tudod13 kedves ákosom, ugyé hogy ked. apám tavaly 
jokaival együtt volt Sz. királyon Samu bácsiéknál.?? – az idén tehát én voltam manczi né-
nivel, mint már föntebb is emlitém, igazat szolva, nem nagy kedvet éreztem a14 kimenetelre, 
azon gazdag15 uj rokonok közzé, de mondhatom nem kis meglepetésemre,16 oly jól fogadtatám 
Samu-bácsi és kedves neje által és a többi-nejéröli rokonok által is – – hogy17 szinte rosszúl 
esett tőlök egy holnapi együtt lét után elválnom. Engem haza hozva ők a Fördökre mentek, 
máli Füredre Samu bácsi pedig Carlsbadba – ’s azt mondta hogy visza jövet a fördöröl meg18 
látogat téged, meg látja ha derék jó fiu vagy é? ’s megérdemled é szeretetét? mert meg kell 
jegyeznem, hogy az ö szeretetét nem egy könnyen nyerhetni meg – ő senkivel ismerkedni 
nem igen szeret, hanem ha valakit olyannak ismer mint19 a milyennek egy becsületes ember-
nek lenni kell, – azt aztán becsülni is tudja, ’s szereti – is. ő igen egyenes lelkü – komoly 
csaknem zárkozott keblü, Férfiu20 de lélekben mivel21 sem22 szegényebb mint anyagilag. ’S 
azért kérlek szeretet testvérem igyekezzél szeretetét megnyerni ’s ha írsz neki, ne csupán 
akkor tedd azt, a23 mikor anyagi szükségeid kényszeritnek rá, hanem egyébkor is, hacsak 
idöd engedi légy hálás rokona – most többet nem írhatok mert a papírbol mindjárt kifogyok 
’s azért a többit majd máskorra hagyom csokol Etelkéd.

Egész Családunk ölelve csokol, én pedig azt mondom kérlek írj mielöbb, ne légy olyan 
fösvény az írásban, hadd ezt a pénzkiadásra.

Pest jul. 21 én
856. szeretö testvéred Egressy Etelke24

188. EGrESSy GáBor – EGrESSy EtElkának
[Pest, 1856. szeptember legeleje]

[Elveszett.]

13 tudo[.] [átírás.]
14 éreztem <…> a
15 azon <f..> gazdag
16 me[.]lepétésemre [átírás; az „é” ékezete áthúzva.]
17 is <… karácsony> hogy hogy [a szóismétlés emendálva.]
18 még [az ékezet áthúzva.]
19 ismer <.> mint
20 Férfiu [Beszúrás.]
21 mivel [Beszúrás.]
22 [.]em [átírás.]
23 ha [átírás.]
24 Egész Családunk […] szeretö testvéred Egressy Etelke [a levélpapír tetejére, a főszövegre fejjel lefelé írva.]
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189. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pusztaszentkirály, 1856. szeptember 5.

Puszta Sz. király Sept 5 én
856.Szeretet kedves jó apám!

Samu bácsi éppen ma vette az ákos levelét – melyben hosszas halgatását részint25 a nagy 
hadgyakorlatrai előkészületek – részint pedig egyik őrmester társának Dorfnernek hanyag-
ságaival26 igazolja – ki mint mondja leveleit hónapokig is eltartogatja magánál ha nem 
tudakozodik27 utána. roppant elvan halmozva dologgal reggeli 3 orátol – déli 1–2 oráig 
gyakorlaton vannak – Prágához közel egy kolin nevű városban hol oly szükébe vannak a 
helynek28 hogy az udvarokon ütnek tanyát a szabad ég alatt. azt is irja továbbá hogy télire 
ezred iskolába ohajtna jutni miután eltökélt szándoka e’ pályán maradni élte fogytáig. a 
mint az uto iratban megjegyzi egy legközelebbi hadi gyakorlaton hallomás szerint őfölsége 
is jelen leend – minek részleteiről mielőbb tudosítással fog szolgálni. Csak hogy a hanyag-
ságot igazoló mentségre azt mondja Samu bácsi hogy hazudik a29 kölök – egy csomot – mert 
ugy mond levele is 28 augról van irva ’s a levél bélyegén még 3 Sept van. Egyébiránt30 ezt 
készakarva is tehette ne hogy az lássék mintha a ked. apám figyelmeztetésére írta volna 
rögtön a levelet…… – – –

kedves jó apám ha török a referens el nem küldi aláírás végett azon iratot ugy a jövő hét 
valamelyik napján Samu bácsi be fog engem küldeni – és akkor azon rokonával jövök ki kit 
most volt szándéka magával – hozni… tudasson velem pár sorban ked. apám ügyem állá-
sáról addig is – most pedig végeznem kell levelem mert Samu bácsi már küldi a postára 
rögtön – a Böröndöt a hajkefékkel együtt köszönettel vettem31 a levelet is olvastam most 
pedig kezeiket ezerszer csokolva kedves anyámat ölelve vagyok szerető engedelmes léányuk 
Etelke.

[címzés:]
Egressy Gábor urnak 
tisztelettel
Kerepesi ut 15–17 sz.
Első emelet 14 ajto.                   Pesten 

25 részint [Beszúrás.]
26 hanyagságáival [Emendálva.]
27 tudakozidik [Emendálva.]
28 hylynek [átírás.]
29 az [Emendálva.]
30 egyébiránt [Emendálva.]
31 köszönettel <…> vettem
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1857

190. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Pardubice, 1857. január 3.

Pardubitz, Január 3. 1857.
(reggeli 4 órakor.)

Szeretett édes apám!

álmatlan éjszakai utamat tanitóim1 természetesen tekintetbe sem véve – tegnap már ugyan-
csak megnyakgattak a2 lovagló iskolában; – azonban – istennek hála – ma már friss erőben 
érzem magamat. – kissé ugyan zavarttá tett az eljövetelem utáni fájó visszaemlékezés ott-
hon töltött édes óráimra: de a gondviselés és jó szellemem,3 – mellyek engem soha még eddig 
el nem hagytak, – szereztek – és tettek – (mint irva volt) számomra enyhitö vigasztalást. – 
Ugyanis – midőn magamat megérkeztemről az ezred segédtisztjénél – rózsa hadnagynál 
bejelentém: a következőt sugta fülembe: „irjon minél előbb bátyjának, hogy a fölszerelésről 
engem irásban biztositson, – mellyet én aztán annak idejében az ezredes urnak előmutathas-
sak; – mert – ugymond: – most három hely ürült tiszti állomásra, – s igen könnyen megtör-
ténhetik, hogy nehány hét alatt megjő kinevezése.” – Én mindebből azt gyanitom, hogy erre 
rózsa az ezredes által bizatott meg, – s addig nem akarnak előterjeszteni – míg biztositva 
nincsenek, – valjon képes leszek-e magamat rögtön4 föl szerelni, – ha kinevezésem meg-
érke zend; – nehogy aztán mind ők – mind pedig én – a felsülésnek legyünk kitéve. – még 
hozzá tevé az emlitett hadnagy ur, – ki nekem igen jó akarom, – (melly jó indulatát meghá-
lálni neki már személyesen is megigértem –) hogy jobb lesz ma, mint holnap ez ügyben 
bátyámat tudósítani miből ismét azt látom, hogy a dolog csakugyan komoly – mert siet-
nek, – és engem is siettetnek; –5 én azonban tegnap Péntek levén, jobbnak találom azt ma 
korán6 reggel tenni, – a midőn már másik levelemet ugyan ezzel alkalommal7 bátyámnak 
küldöm. –

kérem ezért kedves apámat is, hogy ha Samu bátyám levelemet később kapná kezéhez – 
őt haladéktalanul tudósítani kegyeskedjék8 az emlitettek felől. –

1 tanitóim [Beszúrás.]
2 megnyakgattak <bennünket> a
3 szellem<m>em
4 rögtön [Beszúrás.]
5 miből ismét azt látom, hogy a dolog csakugyan komoly – mert <…> sietnek, – és engem is siettetnek; – [a le-

vélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
6 korán [Beszúrás.]
7 alkalommal [Beszúrás.]
8 kegyeskedjék [Egressy ákos ceruzás beszúrása.]
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miután édes jó anyámat szeretett testvéreimet ezerszer csókolom – valamint nagyma-
mát – zsiga bácsit, nejét és jankát is, – maradok édes apámnak hű és holtig hálás fia

Egressy ákos
sk

[címzés:]
t. cz.
Egressy Gábor urnak, ‒
/: Kerepesi ut ‒ 14-dik szám :/
(per: Pressburg.)
                              Pesten.

191. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
[Pest], 1857. január 10.

jan. 10 én
857. kedves jó apám!

Éppen9 most vettük a Samu bácsi levelét10 azért sietek azt kedves apámnak rögtön elkülde-
ni – miután ugy látszik a postán valahol hever hól kellett – mit még ötödikén van irva és még 
csak11 ma 10én jutott 3–4 orányi távolságrol, ide a levél –

ohajtva várjuk mielöbbi sorait annyival is inkább hogy a Samu bácsi féle levél iránt tisz-
tába lehessünk –

Egy uti társa ne hiányozzék –
a szerencse ez kísérje oda és Vissza kedves apámat12 ez legfőbb ohajtása

szeretve tisztelö
Családjának – e’ mellett 

még kezeit számtalanszor
csokolja szerető léánya 

Egressy G Etelke

U. i a kis árpád tiszteletét küldi – – el hány vetett13 irásomért bocsánatot14 kérek a sietség 
oka ’s a rosz toll.15

             nem én.

9 Éppén [az ékezet áthúzva.]
10 levélét [Emendálva.]
11 még csak [Beszúrás.]
12 apámad [átírás.]
13 el hány tetett [Emendálva.]
14 bocsanatot [Emendálva.]
15 to[.]l [átírás.]
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192. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szabadka, 1857. január 13.

Szabadka, január 13. 1857.
Édes annyokom!

tegnap léptem föl elöször lear-ben, tömött ház elött és jó sükerrel. Soha sem játsztam még 
leart illyen kedvemre. Hanem itt könnyü is jól játszani, mert a szinház igen jól van épitve, 
a legparányibb hangmozzanat sem vész el. ollyan ez a szinház belöl, mint a kassai. Igen jól 
fogadtak.

Etelkém levelét tegnap épen ebéd alatt kaptam. Samu ajánlata igen szép, hanem az ag-
gaszt, hogy vajjon elég lesz-e ákos felszerelésére? azért rögtön irtam ákosnak16 is, hogy 
kérdezze meg rózsa hadnagytól, mennyibe került neki a felszerelés, hogy tudjuk magunkat 
mihez tartani. Samunak is ezzel a postával válaszolok. azt is megirtam ákosnak, hogy ha 
ki lesz nevezve: tőlem is 10 pengő forintot fog kapni havonként, mert a Samu 10 forintjával, 
mint huszártiszt17 nem sokra megy. 

Beszéltél-e már Füredivel? kérlek csak sürgessd öt, hogy a Samu dalait minél18 hama-
rább hozza szinre.

a pecsét gyürüvel, az ákoséval már nem lehet egyebet tenni, mint Samu utasitása sze-
rint, hogy t. i. Etelke vigye el a kirner és Winter kontóit Bánóczihoz minél előbb. a gyürü 
addig Winternél maradhat.

jó volna19 ha te is irtál volna Samunak édes lyányom, mikor levelét megkaptátok.
treichlingerhez el ne feledd elmenni. 
a társaság itt meglehetösen jó. Holnapután Garricket adom, Clavigot elhagyom. 

Gózonnak mondjátok meg hogy Haviék már rég elinditották a pénzt számára. 
Irjatok valami szinházi ujságot.20 Én itt a vendéglöben vagyok szállva, melly a Szinház 

épületében van. Szegeden Hegedüs várt reám, és még az nap 8 orakor itt voltunk, s a Báléj 
utolsó felvonását a páholybol néztem.

Isten veletek, Csókollak
E Gábor

sk

U. árpádot is üdvözlöm.

[címzés:]
Egressy Gábornénak
Nemzeti Szinház. Pest.

16 Akosnak [Emendálva.]
17 mint <tás> huszártiszt
18 [.]inél [átírás.]
19 lenne [átírás.]
20 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
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193. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szabadka, 1857. január 16.

Szabadka jan. 16. 1857
Édes zsuzsikám!

tegnap adtam Garricket, nem nagy közönség elött; holnap Brankovicsot adom, mint hiszik 
tele ház lesz. Ezeknek nagy, látványos darabok kellenek, s ezennel mind ollyanokban fogok 
fellépni, mert a Clavigó és Garrick félékre itt üres házak lennének.

Eddig elé még csak egyszer korhelykedtem ezekkel a jó rácz atyafiakkal, de nem tudtam 
menekülni, különben nincs utána semmi bajom, mert igen ovatos voltam. Holnapra vólt 
házi gazdánkhoz ifj. magyar Imréhez vagyok ebédre hiva, holnapután pedig báró rudics 
móriczhoz valami szinházi tanács kormányra, mert az én tervem szerint akarják ez itteni 
szinházat megalapítani, – azon terv szerint mellyet a „Kelet népében” megirtam. ma látoga-
tott meg antonovics józsef, a polgár mester testvére, és magyar Imre. a három kisasszony, 
kiknél most Hegedüsék laknak, nagyon jó emlékezettel van zsigáról, valamint itt minden-
ki. Hogy van szegény?

Édes lyányom! Engem az itteni czigány banda felkért, hogy szerezzek számukra uj ma-
gyar csárdásokat Peströl. Én tehát rögtön irtam Samunak, hogy küldjön a magáéiból, – ha 
van nála heveröben, – nehányat hozzád hogy te aztán azokat hozzám szállittassd – Gózon 
által, a ki már tudja az utját és idejét. akár küld azonban Samu, akár nem: te édes lyányom 
a keresetlent, aztán a lengyel andalgót, s ha lehetne a Füredinek adott nótákat küldd le min-
den esetre. Samunak ezzel nagy örömet szerzünk.

most Isten veletek! mihelyt21 ákos irni talál, küldjétek levelét azonnal. Egressy árpád 
hogy viseli magát? Hát Ujhelyi árpádnak22 van e reménye valami állomáshoz? 

Csókollak benneteket 
E Gábor

sk

meghivtak-e már valami bálra benneteket?
a multkor tán meg sem irtam hogy mikor jöttünk ide, az uton a legsebesebb hajtás köz-

ben az elsö kerekünk kiesett és némi veszélyben forogtunk, de hála Istennek nem történt 
semmi baj.

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Nemzeti Színház, Pest.

21 mihelyt [Emendálva.]
22 Arpádnak [Emendálva.]
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194. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pest, 1857. január 19.

Szeretet kedves apám!

örömmel vett soraira mind addig nem válaszolhattam míg a Samu bácsi megbízásaiban 
annyira mennyire tőlem telt el nem jártam: ugyanis 1ször kirnertől vettem már contót de 
Wintertől még nem mert nem tudom ha valjon várakozik e’ örömest Gyertya Szentelöig ’s 
nem mondja e’ hogy – miután a gyürü meg van fizessem ki azonnal minden contó nélkül?. 
mert annak még eddig semmi nesze sincs hogy hamarébb is kifizetődnék ‒ ‒ ‒23 csak hogy 
akkor attol tartok nem találunk ki jönni pénzünkkel – mert ez a kis árpád is csak nyüg itt 
rajtunk ‒ ‒ ‒ 24 2szór Füredi meg igérte hogy mihelyt alkalom lesz rögtön föl fogja használni. 
a Bud. pesti Viszhangtól ugyan még nem kérettem vissza a Samu bácsi magyarját de e’ 
napokban még az is meg történik. treichlingernél is voltam készen van az andalgó ki is 
fizettem 6 péld.25 vettem el belöle a Divatlapok részére, a többit Ida F. Béláné26 veszi át ’s a 
leg közelebbi alkalommal kiküldendi. máli27 a napokba irt Idának ’s a többek közt az 
arczképet illetöleg azt mondatja általa S. bácsi hogy: a festő ha még belé nem kezdett vagy 
már belé kezdett volna is28 hagyja abba. azért tehát én az ifju lendvayt már kerestettem is 
hogy mondaná meg azon urnak miszerint a képet küldje vissza oda honnan, elvittette mert 
nem fog festetni; már két ízben is keresték ’s még mind eddig nem volt található, hanem már 
nem nyugszom míg fölnem találjuk – mert hiszen29 nem is számíthatnám magam’ méltó 
jóggal családunk egyik tagjának, ha abban mit réám bíztak ’s el vállaltam, – hiven és lelki 
ösmeretesen elnem járnék – ugy é kedves apám.?.

képzelje kedves apám – a napokban ardai volt nálunk azon ürügy alatt hogy ő Szeged-
re vissza menvén Szabadkára is át fog rándulni ’s ezért ha üzenetünk volna kedves apám 
részére ö át fogja azt adni a legnagyobb örömmel. De azért mondom ismételve hogy ez30 
ürügy volt csupán – mert az ő látogatásának czélja31 egyedül az volt hogy32 mint egy kibékü-
lési33 szóváltást eszközöljön köztem ’s lászló közt – gondolván hogy ez34 alkalom is épen 
kedvező lesz kedves apám hon nem létében – sokat mondhattam volna neki ha én is csak 
ugyan annak veszem az ö látogatását a minek ö ohajtja miután lászlotól meg volt bízva mit 
minden szava elárula egyébiránt a mit pár szóban mondtam ’s mondhattam35 neki azt hi-

23 mert annak még eddig semmi nesze sincs hogy hamarébb is kifizetődnék ‒ ‒ ‒ [a levélpapír aljára írt be-
szúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

24 csak hogy akkor attol tartok nem találunk ki jönni pénzünkkel – mert ez a kis árpád is csak nyüg itt raj-
tunk ‒ ‒ ‒ [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

25 peld. [Emendálva.]
26 t. Béláné [Emendálva.]
27 má[.]i [átírás.]
28 vagy már belé kezdett volna is [Beszúrás.]
29 mert hiszen [Beszúrás.]
30 ez [Beszúrás.]
31 látogatásának <…> czélja
32 az volt hogy [Beszúrás.]
33 kibékülési [Beszúrás.]
34 ez [Beszúrás.]
35 ’s mondhattam [Beszúrás.]
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szem nem épen fog vele dicsekedni; egy kissé hosszadalmas lenne36 ha elakarnám az egészet 
mondani – azért majd csak ha haza jő kedves apám akkor folytatjuk ’s fejtegetjük… Hanem 
azért kérem kedves apám hogy ha ő37 föl találja keresni ott Szabadkán – kedves apámat38 
ne tudjon egyébről csak hogy tőlünk39 visz üzzenetet, és ne legyen irányába ingerült az ilyen 
emberek nem érdemlik meg azt se.

zsiga bácsi már annyira jobban van hogy ma már játszik is Dobsa „IV lászlójában”40 
Szigeti pedig Debizonyos vagy akarám mondani myze szerepében debutíroz. 

a mi árpádunk alkalmasint ákossal együtt avenairoz de nem41 huszár tisztnek csak az 
öntödébe – még eddig jol viselte magát, – csak hogy szörnyü dühös tánczos rettenetesen 
szeretne bálozni. – de még eddig nem hagytuk… Én meg (de csak apámnak súgom meg 
szeretném) ha, itt42 nálunk egy jó estvét csinálhatnánk vagy igy43 páran44 zongora mellett 
bemutatnánk hogy mire haladtunk a tánczban, de kedves anyám nem akarja hallani azt 
mondja hogy sokba kerül ’s kedves apám majd ad nekünk – pedig ugyé nem haragudnék 
meg ezért a kis estikés mulatságért? az én kedves jó apám? én úgy sem igen vágyom – a 
bálokba – mulatni – – és itt a kedves apám szobájába olyan szépen45 elférnénk.. jaj de van 
már most a papírosom is elfogy addig készültem valami okosat mondani – ámbár én bizony 
nem is tudok a Színháznál semmi ujság ide bent semmi sincs oda kint anyi46 sincs.

kedves anyámnak semmi baja velem együtt és most kezeit csokoljuk szerető léánya
Etelke. 

Pest jan. 19 én
857.

[boríték:]
t.
Egressy Gábor urnak
            tisztelettel
A színháznál.              Szabadkán.

36 lenni [Emendálva.]
37 ő [Beszúrás.]
38 apámat [az „-at” beszúrva.]
39 hogy <rá> tőlünk
40 „IV „lászlójában” [a második nyitó idézőjel áthúzva, a záró idézőjel emendálva.]
41 nem [Beszúrás.]
42 szeretném) ha, ha itt [a szóismétlés emendálva.]
43 <.>igy
44 páron [Emendálva.]
45 szepen [Emendálva.]
46 ani [Emendálva.]
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195. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1857. január 23.

Pest január – 23án 

1857

Édes Gáborom leveled vettem a melyikbe a kótákat kéred és mitt47 én gózon által hólnap 
küldeni48 fogok igen örülök49 hogy ott jól találod magad különben itthon vár reád a jogászok 
táncz50 muladcságára51 a jegy mibe52 én vagy is Etel nem vehet részt mert53 a jegy csak a te 
szeméjedre54 szól kicsit roszszul esik neki de majd el mulik bátyám jádczott55 a mult héten 
de az bizony csak fájdalmat okoz nem élvezetett jövö hétfön56 lesz a jútalom játéka és mint 
mondják57 nagy szerepe lesz mitöl én igen féltem őtt, ákos még58 nem írt én attól tartok 
hogy azt a fiut leverte a Samu által ígért csekély segély mert bizony az igazat meg valva 
azon59 sok beszéd után én magam is többet vártam tölle árpád már egy hete hogy beteg 
tegnap Schlik maga hozta haza hogy ha talán roszszabbúl talál lenni meg a fiu is csak vágyott 
haza ott ne legyen alkalmatlan Bókayt el hivattam és írt neki orvosságot mondja hogy ha 
még egyszer ugy meg hüti magát száraz betegséget kaphat nagyon könynyen épen olj rekett 
mint szegény ákos vólt60 de ennek nagy nyílallása is61 van és szörnyü lázza a másik árpád 
még csak nem is gondol reá hogy helj után lásson reggel 9–10 óráig alszik akkor regelliz el 
megy ebédre62 megjön és estve 10–11 ora veti haza ez igen nagy urnak született de a sors el 
hibázta mikor a szerencsét osztogatta árpádra való nézve 
Ujságul irom ha már nem tudnád63 mert64 az efféle hír igen hamar el szokott terjedni65 tehát 
az öreg Lendvay házasodik holnapután esküszik valami Bécsi leányt vesz el kivel már régib 
viszonynya vólt és esküvö után megy bécsbe lakni nejével ez is a többi rendkivüli szinházi 
történetekhez tartozik mik ez uj évben történtek. Etelnek irjal és vigasztald még mert66 igen 
le vert el nem vitted ott azt mondja67 legaláb bálba mehetet vólna míg itthon látja hogy ö 

47 aitt [átírás.]
48 [.]üldeni [átírás.]
49 ö[.]ülök [átírás.]
50 tán[.]z [átírás.]
51 muladcságá<tól>ra
52 mi[.]e [átírás.]
53 részt <benne> mert
54 szemljedre [Emendálva.]
55 jádczodt [átírás.]
56 hétf<f>ön 
57 modják [Emendálva.]
58 [.]ég [átírás.]
59 [..]on [átírás.]
60 vó[.]t [átírás.]
61 is [Beszúrás.]
62 edbédre [Emendálva.]
63 tudná [Emendálva.]
64 [.]ert [átírás.]
65 derjedni [Emendálva.]
66 [.]ert [átírás.]
67 modja [Emendálva.]
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nagy árva mahólnap meg vénül és még68 nem is élt ezt ugyan én is igy látom hogy van de 
Vele nem tudatom hogy én is belátom azért csak írjál neki és nekem is, meddig leszel oda 
mikorra várjalak Csókollak

Édes69 isten velled 
zsuzsika

[címzés:]
t. cz. Egressy Gábor urnak tisztelettel
A magy. szinháznál. Szabadkán

196. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szabadka, 1857. január 23.

Szabadka, jan. 23. 1857
Édes zsuzsikám!

tegnap játsztam le ötödik szerepemet, holnap van a jutalom játékom, Fox és Pitt. közönség 
mindig szép számmal volt, kivéve Garricket. az igazgatók mind a ketten igen előzékenyek 
irántam, söt igazán olly lovagiasak, hogy ezt még sehol sem tapasztaltam; nevezetesen 
mindjárt Garrick után azt az ajánlatot tette Hegedüs, hogy mivel a bérlet itt most nagy, te-
hát nem harmadát hanem felét adják részemre minden jövedelemnek. Hanem mindezek 
mellett sem igen fogom mind a tizenkettöt kijátszhatni, mert látom én, hogy ez a közönség 
nagyon megeröteti most magát hogy70 elöadásaimra eljön; rendkivül nagy a pénztelenség e 
városban, a buzának semmi ára nincs, pedig ezek abból pénzelnek; a társaságnak igen rosz-
szul megy; – ha nem játszom mindig deficitjök van, még olly operára is a mit elöször ad-
tak, – a Bájitalra. tehát összesen kilenczet fogok játszani, s egyet ezek közt is valami jóté-
kony czélra. Eddig már több uri házaknál voltam bemutatva, antunovics józsef által, ki 
igen jeles fiatal ember. Voltam ebéden magyar Imrénél, ifjabb báró rudicsnál, Czorda Fe-
lixnél, ma vagyok – Vojnics tivadarnál. Voltam a Polgármesternél is. az itteni Ulánusok 
alezredese valami német gróf, a ki igen nagy mű barát, megakarván velem ismerkedni ebéd-
re hivatta magát oda a hová én hiva voltam, és igen hizelgö módon nyilatkozott felőlem, s 
európai híremről beszélt.

Épen most végeztük el Hegedüssel, hogy február 3-dikán játszom utolsót, s 5-dikén71 
már indulhatok haza felé. Ez azonban még nem egészen bizonyos, mert ha nagyon marasz-
tanak, még egyel megtoldom.72

ardai ma jött meg ide, mint mondják Hervei Idával van viszonyban, azért jár olly gyak-
ran Szabadkára. azt mondta, hogy az Etelke ügy alkalmasint az ö kezére megy át, s ugy 
vettem ki beszédéböl, hogy török nem is szándékozik ez ügyben semmit is73 tenni, mint 
hogy elteszik Peströl. tehát e szerint ardai lesz utódja, s igy jaj annak a szegény pörnek.

68 [.]ég [átírás.]
69 eddes [átírás.]
70 magát <el> hogy
71 6 [átírás.]
72 megto[..]om [átírás.]
73 sem [átírás.]
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Édes lyányom, ne feledd el, Gózon által egy pár magyarját Samunak ide küldeni, az it-
teni czigányok számára. Ha bálba nem vagytok híva, tehát csináljatok otthon magatoknak 
egy kis tánczestélyt, hiszen nem szükség azt sokba keriteni.

a kalapomat Skrivántól hozassátok haza. a Samu bizományaiban járjatok el nehogy 
megharagudjék. a képröl németi többet tud mint lendvai, tehát csak azt kérjétek meg, 
hogy a festővel végezzen. Isten veletek, Csókollak

E Gábor
sk

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Nemzeti Szinház – Pest.

197. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának 
ÉS EGrESSy EtElkának

Szabadka, 1857. január 25.

Szabadka, január 25. 1857.
Édes zsuzsikám!

tegnap volt a jutalom játékom Fox, tele házzal; kaptam felében74 104 pforintot, még játszom 
négyet. a közönség rendkivül szeret, különösen az uri rend. a napot még most nem tudom 
meghatározni, mikor indulok, mert bár febr. 3-dikára van tűzve utolsó fölléptem, de azért 
ha kivánják még egy párral meg toldom, a meddig szabadság idöm engedni fogja. leveledet 
ma kaptam. árpád vigyázzon magára, gondolja meg mit koczkáztat könyelmüségével, mert 
a meghülés bizonyosan tánczbeli felhevülés következése, különben nem is képzelhetö, miu-
tán a keményebb hidegeket baj nélkül kiállotta. aztán a gavallérkodás egy spenczelben, és 
vékony topánban. Egy szóval látom, hogy ö megint a rosz uton van; Havi holnap indul 
Pestre ardaival, a ki itt van; beszéltem vele; haszontalan lászló féle jellemü ember ez. Havi 
fel fog benneteket keresni, s itteni állapotomról böven értesitend benneteket. általa küldöm 
koszoruimat, mellyeket tegnap kaptam. Igen szépek. az itteni urak kik a szinházat itt jövő-
re biztositni akarják, mindig meghivnak tanácskozásaikra. általában igen nagy tiszteletben 
állok mindenki előtt. Igy kitüntetve még itt senki sem volt, talán zsiga sem. tudod-e hogy 
az a hires Magyar László, a ki afrikában egy fejedelem leányát vette nőül, – ha75 emlékszel 
reá, a hirlapok leveleket közlöttek töle, – az itteni lakos magyar Imrének, volt házi gaz-
dánknak természetes fia, most kapott töle apja levelet; haza fog jönni látogatóba, fekete 
nejével és négy rabszolgával együtt. Ez a szabadkai nagy ujság. a jogászok jegyét küldjétek 
vissza azon üzenetemmel, hogy ez még nagyobb sértés, mint megtisztelés. ki az én családo-
mat szándékosan76 mellözi, mikor engem ki akar tüntetni, én azt megvetem; mert hogy 
nekem családom van, azt mindenki tudja, tehát a jogászkar is.

74 felében [Beszúrás.]
75 [.]a [átírás.]
76 családomat <ha> szándékosan [a „szándékosan” beszúrva.]
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mi vendégünket illeti: azt hiszem elöbb utóbb be fogja látni, hogy illy helyzetben soká-
ig77 nem maradhat, s valamit kezdenie kell.

tehát vagy február 6-dikán, vagy 10-dikén várjatok haza. addig is Isten veletek! csókollak. 
E Gábor

sk

kedves Etelkém!

Ha utitársat találsz, és kedved van e veszélyes utra vállalkozni, örömest megengedem, hogy 
hozzám lejöjj, s egy itteni bálban részt vehess. Hanem ez esetben sietned kell, különben az 
uton fogunk találkozni. ne hidd édes lányom, hogy a költséget sajnálnám, ha neked ez örö-
met szerezhet; hanem azon élvezetet, melly itt reád várhat, valóban nem tartom méltónak 
részedröl a fáradságra. az itteni aristocratia engem nagy tiszteletben tart, az igaz; és e kö-
rök téged is jól fogadnának; hanem enyiböl állana az egész; mikor tölük elválnánk, vége 
volna mindennek, mert ez nem ollyan fajta nép, mint a nagybányai Ugocsai78 vagy mára-
marosiak; ezek itt79 a szó legridegebb értelmében aristokraták. Fiatal emberek az uri rend-
ben nincsenek; a közép rendbeliek pedig parasztok, s ez is kevés. nyárban tudod hogy 
örömmel viszlek mindenhová, s ha egyszer el léssz választva, télben is viszlek, bármilly ál-
dozatba kerülne is; söt ha csak sejtettem volna is, hogy a jogász bálba meg nem lesztek hiva: 
minden esetre lehoztalak volna – ez uttal is.

az itteni bálok igen silányak, uri családok nem igen jönnek, a publicum többnyire zsi-
dókból áll, csupán egy lesz fényesebb, az, a mellyik az itteni szinház javára lesz rendezve, 
febr. 4-dikén.

ma az itteni polgár mesternél voltam ebéden, csupa hivatalnokok (szerbek) és ulánus 
tisztek közt, a kikkel minden illy ebéd alkalmával találkozom. Ebből megitélheted az itteni 
felsőbb társaságot; és többnyire mindig olly nö szomszédságába jutok a kivel németül kell 
beszélnem, iszonyu unalmamra és boszuságomra.

a tánczteremtöl harmadik szobában lakom, s már iszonyuan fujják a trombitás polkát, s 
ez igy tart reggelig. az igaz hogy kissé jobban fujják mint ott a greislernél, tudod, a magyar-
házban. Vacsorára magam is mindjárt bemegyek, mert másutt illyenkor nem is lehet enni 
kapni, hanem a terembe nincs szándékom belépni.

Ha le nem akarsz jönni kedves lányom, kérd meg anyádat nevemben, hogy adjon nektek 
fiataloknak egy kis tánczestélyt, hiszen nem halunk bele!…

Holnap Clavigot játszom, Csütörtökön othellot, Szombaton a Czárnőt80 reá kedden a 
Pohár vizet, vagy a rongyszedőt81, vagy Hamletet.

Irj édes gyermekem ákosnak, hogy válaszoljon levelemre, mert csakugyan én is nyugta-
lan vagyok, hogy az a 800 pft nem lesz elég a felszerelésére, s az a 10 pft segély is igen koldus 
alamizsna. Én azt irtam ákosnak hogy tölem is kap havi segélyt a mennyi telik… Csókollak 
gyermekem – 

E Gábor
sk

77 [.]okáig [átírás.]
78 Ugocsai [Beszúrás.]
79 itt [Beszúrás.]
80 czárnőt [átírás.]
81 rongyszedőt [Emendálva.]
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198. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[Pardubice, 1857. január első fele]

[Elveszett.]

199. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pest, 1857. január 27.

Szeretet kedves apám!

Itt küldöm a kottákat – a „keresetlen” még nincs ki nyomtatva, – azért hogy időt ne ve szit-
sünk magát a kéziratot küldöm el a mi nálam volt. Ugy látszik hogy kedves apám Samu 
bácsit még inkább meg nyerte az által hogy őt szolította fel82 ’s így mint83 zene szerzőt 
népszerűsítni ohajtotta. nekem mindjárt levelet84 írt a mint a85 kedves apámét meg kapta 
’s Bánóczyhoz utasított a koták megszerzősére nézve, – a többek közt azt irja még hogy ha 
az ottani zenészek86 ohajtják, müllert a körősiek karmesterét,87 farsang után meg kaphat-
ják, illő díjazás és uti költség mellett; ’s kit ő mihelyt e’ részben kedves apámtól levelet kap, 
rögtön utasítni fog.

ákos ujra írt Samu bácsinak – de hogy mit – azt nem irja – csak azt jegyzi meg – hogy 
nem sokára sőt előbb mint gondolta volna fog tiszt lenni.

alkalmasint be jőnek nem sokára mert mint Fáy Béláné mondja tomory bucsu estélyére 
Samu bácsi is hivatalos levén Bánoczynak írta meg e’ részben88 szándékát, én ugyan azt hi-
szem hogy addig nem fog meg történni az egész míg ked. apám is részt nem vehet benne. –

az arczképet Szerdahelyire bíztam mert ő együtt ebédel89 naponta azon fiatal festővel.. 
képzelje kedves apám a jogászbálba csak egyedül apámat hívták meg – a90 Család pedig 
csücsüljön otthon… kedves anyám roszul van fekszik már e’ napokban meg kell hogy ma-
gát köppölyöztesse a fördöbe – addig nem lesz jobban azt hiszem – árpád is e’ napokban 
kelt föl, – azt mondja Bokay kis91 híjja volt hogy tüdö gyuladást nem kapott oly sovány és 
gyenge és92 az a fiu még93 most is nehezen tud94 magához jönni95 nagyon.

Hogy színházi pletykát is irjak totné96 meg szökött a férjétől még az egy vígjátékban 
játszott, leg kisebb gyermekével – a többiről nem is akar tudni se. Szegény tot olyan des pe-

82 meg [átírás.]
83 így <… őt> mint
84 leveled [átírás.]
85 a [Beszúrás.]
86 zenészék [az ékezet áthúzva.]
87 karmesteré[.] [átírás.]
88 e’ részben [Beszúrás.]
89 ebé[.]el [átírás.]
90 a [Beszúrás.]
91 k[..] [átírás.]
92 és [Beszúrás.]
93 meg [Emendálva.]
94 [..]d [átírás.]
95 jönni [Beszúrás.]
96 irjak <..> totné
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rátus jár kél mint az örült ’s panaszkodik fűnek fának sajnálatra méltó annyival is inkább 
mert ugy látszik még mindig szereti nejét. – – – Vigyázon egészségére kedves apám meg 
ne hütse magát a jövő ho 6dikától várjuk mindennap, és most kezeit csokolja 

szeretö ’s engedelmes 
léánya E Etelke

ked. anyám is csokolja –
Pest. jan. 27 én

857.

200. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Szabadka, 1857. január 31.

Szabadka, január 31. 1857

Édes fiam! Etelke elküldötte hozzám leveledet, mellyben bizonyosnak irod már elölép te té-
sedet, s megnyugtatsz a felszerelésre nézve, mert igazán megvallva, Samu kissé szűkmarku-
lag szabta ki a költséget. nincs ugyan jogunk ennyit se kivánni tőle: de ha valamit egyszer 
megigérünk, teljesitsük emberül, magyar lovagiassággal. legkevesbbé felel meg annak a 
nagy füstnek azon 10 pfotos havi segély, mennyit97 neked ajánlott: hiszem is hogy ha mint 
tiszt megfogod őt látogatni: megpótolja ö azt.

a mi uj ruhádat illeti fiam, helyeslem hogy azt készittetéd, ha a posztó elég finom ahhoz, 
hogy mint tiszt is használhassd, átsindorozva, az az aranyra forditva. a huszonhét forintot, 
mennyivel árában tartozol: magamra vállalom; három részletben fogom lefizetni, s az elsö 
részletet postára teszem mihelyt haza megyek, azaz febr. 12-dikén. akkor majd a gyürüdet 
is megkapod. a tisztek közt szerényen ugyan de bátran viseld magadat. Ha a német társal-
gás nyelvét birnád: nem féltenélek én közttök, akárhány ezredes lenne is jelen. Isten veled 
fiam, kettöztesd szorgalmadat…

E Gábor
sk

201. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szabadka, 1857. február 1.

Szabadka, febr. 1. 857
Édes zsuzsikám!

Etelke irja hogy roszul vagy: az Istenért ne halasszd a köppölyöztetést, mert valami szélhüdés 
lehet következése98 a mulasztásnak. a kottákat megkaptam, már holnap huzni is fogják, a 
czigányok a keresetlent és a népdalokat. mint már megirtam ugy történik, az az holnapután, 
kedden játszom utolsót a 30 éves kártyást, mert arra várnak legtöbbet. Hanem a millyen jól 

97 me[.]nyit [átírás.]
98 lehet <a> következése
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ment az elsö hat játékom, olly roszul ment a99 három utóbbi, jövedelmi tekintetben. Clavigóra 
és othellora100 nem volt közönségem. nem hiába mondtad édes hogy ne lépjek fel Clavi-
goban; csakugyan cserben hagyott. De utólszor is adtam most ö kegyelmét. a Czárnöt 
tegnap adtam, s arra volt is közönség, de már ebböl Hegedüs csak harmadrészt akar adni 
mint hallám. Szóval az a vége, hogy 300 pengö forintnál többet nem igen vihetek haza 10 
föllépésem jövedelméből. tartozásunk még épen ennyire megy a mint kiszámitottam, ugy-
mint: 

Singer           150 ft p. 
kocsis             60 – ha nem több.
juhász             40 – vagy valamivel kevesebb. 
Gut                 18 –
Slikk szabó       6. –
Balog              12 –
kőszénért         8 – 
                     294. fr pengö.

tehát a billikomokat sem válthatjuk ki, pedig arra nagyon számitottam.
E szerint101 3-dikán csakugyan végzem az itteni pályát, hanem azért csak Szombaton 

indulok innen, mert Csütörtökre valami pusztai mulatságra visznek102 ki, a mire eligér-
keztem103 még akkor a mikor azt hittem hogy legalább is 12-töt játszhatom. Pénteken pedig 
indulni nem akarok. Söt még vasárnapra is rendkivöl erőltetnek hogy maradjak, mert akkor 
itt nagy ünnepély lesz. t. i. az uj plébános beavatása, mellyen az egész Szabadka városa, söt 
még a vidék is jelen lesz; hanem már abból104 semmi sem lesz hogy azt bevárjam, ha csak 
eszökbe nem jut még Szombaton egyszer föllépetni.

Vasárnap tehát várhattok, mert innen Szegedig egy egész nap is alig lehet most eljutni 
olly roszak az utak.

Csókollak addig is 
E G

sk

U. i. Hegedüssel épen most végeztük el, hogy nem kedden, hanem Szombaton játszom 
az utolsót Coriolánt s Hétfön, 9-dikén indulok, s ha addig105 az ut106 felfagy, talán még az 
nap látlak benneteket.

99 ment <az> a
100 othéllora [az ékezet áthúzva.]
101 számitottam. <… … …> E szerint
102 vi[..]nek [átírás.]
103 megigérkeztem [átírás.]
104 ebból [átírás.]
105 ha<s> addig
106 utak [átírás.]
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202. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pusztaszentkirály, 1857. április 14.

Szeretet kedves apám!

Samu bácsi azt tartja hogy nem fogna ártani egészségemre nézve107 ha még egy ideig kün 
maradok. Én pedig örömestebb vagyok azok körében kik irántam valódi rokon érzelem-
mel viseltetnek – mint a kik azt csak akkor mutatják ki, ha szeszélyők magával ugy hozza, 
vagy pedig ha méltoságok megengedi hogy egy szegényebb sorsu rokon iránt is rokon 
szenvit mutassanak – én ugyan csak szánakozni108 tudok rajtok109 – hogy lélekben oly sze-
gények.. –

kedves jó Szülöim nem neheztelnek itt maradásomért – ugyé? ha110 pedig valami elő 
találja magát111 adni tudtomra adandják kedves Szülőim. – a Boldog ünneplések kivánásával 
már egy kissé elkéstem de azért jót kívánni soha sem későn azt hiszem – – mi csak eltöltöt-
tük az ünnepeket ugy a hogy – csak ennyi lelketlen (lelkes) és szivtelen – szivélyes egyénisé-
gek között lehetett.

az a törv. széki tanácsos Balog is kün volt, nejével ’s léányával – igen derék erdélyi asz-
szony – sok szeretetre méltó kedélyesség van benne, engem meg is hívott magához ha Pest-
re megyek. – tegnap reggel pedig három körösi ur érkezett ide ’s ma reggel már el is mentek 
mind az uri család rokonságihoz tartozók – köztök Gubodi Gida – posta mester is – De 
hogy a sok felületes112 mondani valokat mellőzzem. Samu bácsi itt küldi Fáy Bélátol az 
„Ismerkedjünkjét”113 ki nyomatás végett száz példányban114 csinosan és olcson bár melyiknél 
és aztán legyen szíves ked. apám S. bácsit tudosítni – hogy kinél és mennyiért nyomják. 
aztán pedig ha hogy kedves apám tudna – valahogy keressen csak ha tud valami szegény 
feleséges embert a ki kulcsárnak alkalmas volna 400 váltó fortnyi évi fizetéssel koszt és 
szállással ellátva – ha pedig nőtlen ugy évenkint 100 pft és a fentebb emlitettekkel ellátva de 
a mellett hűségesnek fedhetlen maga viseletűnek kell lennie, ’s ha lehet inkább nős legyen. 
Ez iránt is legyen szíves ked. apám jövőben Samu bácsit tudositni.

kedves jo Szülöim sokat kellene115 irnom de minek legyen meg irásban116 az mi gondo-
latban is kellemetlen érzést117 okoz csak anyit mondok hogy az ember mind tanul és tapasz-
tal – ’s míg ide kiértünk könnyeznem is kellett. Samu bácsi vőn oltalmába ő mellé ültem118 

107 egészségemre nézve [Beszúrás.]
108 szánakozni [az „a” beszúrva.]
109 tudok <…> rajtok [a „rajtok” az áthúzott szó fölé írva.]
110 [.]a [átírás.]
111 magát [Beszúrás.]
112 fel[.]letes [átírás.]
113 [a záró idézőjel emendálva.]
114 peldányban [Emendálva.]
115 [.]ellene [átírás.]
116 meg <az> irásban
117 kellemetlen<séget> érzést [az „érzést” az áthúzott rész fölé írva.]
118 ül[.]em [átírás.]
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ugy érkeztem119 ki… és ujjolag tisztelni becsülni ’s szeretni tanultam őt. – (de csupán120 csak 
őt) És most a jo Isten legyen mindnyájunkal szeretetekbe magamat ajálva

vagyok engedelmes léányok
E. Etelke

Sz. király 14 én
857 

121 április.

[címzés:]
Egressy Gábor
szeretet apámnak
kerepesi ut, 15, 17 szám)
Első emelet, 14 ajtó.            Pesten

203. EGrESSy GáBor – EGrESSy EtElkának
[Pest, 1857. április közepe]

[Elveszett.]

204. EGrESSy EtElka – SzÜlEInEk
Pusztaszentkirály, 1857. április 29.

kedves jó Szüleim!

a mult egész hét ugy szólva esőzéssel folyt le – ’s oly kellemetlen benyomást okozott a ke-
délyekre sőt az egészségre is hogy mindnyájunknak lőn is122 már valami kis változása – ha-
nem még ebben a tekintetben is el vagyunk látva – a mult hét elején jött ki valami Bukovinszky 
nevezetü orvos a kit S. bácsiék már régebben ismernek – ’s igen értelmes – sőt a maga köré-
ben tudományos szakértő egyéniség is de123 mint hogy köztünk legyen mondva (agg legény-
ke már) – több124 alkalommal125 igen jol mulatjuk magunkat S. bácsi czélzó elmésségein, ’s 
így kéznél levén az orvos még ha akarnók sem adhatná elö magát olyas baj mi aggodalom-
ra126 csak távolról is okot adhatna. a napokban is127 képzeljék és bámuljanak e nagy észbeli 
tehetségen „a napkelet” (Vahot lapja)128 16 számában ki jött néptalány meg fejtőjének 
engem tartanak – a többek közt ily kevésbé nagyszerű dolgok is történnek a nap alatt és Sz. 
királyon. Hanem129 mint hogy én nem vagyok elöfizetöje a fönt említett divatlapnak – juta-
lomra nem is számíthatok – – ó – ó – ő és a többi.

119 ültem <…> ugy érkeztem [az „ugy érkeztem” az áthúzott szó fölé írva.]
120 csupan [Emendálva.]
121 14en [Emendálva.]
122 lőn is [Beszúrás.]
123 [.]e [átírás.]
124 t[…] [átírás.]
125 alkalmak [átírás.]
126 aggodalom[.]a [átírás.]
127 is [Beszúrás.]
128 (Vahot lapja) [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
129 [.]anem [átírás.]
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Vannak é nagy elökészületek ö Föls. elfogadására?130 kérésztmamáék131 nem jöttek még 
be? ha be jöttek adja tudtára132 kedves anyám hogy ha még lehetséges, – abonírozom ma-
gamat hozzájok a nagyhíd utczai ház egyik ablak zugába133 a bevonulási alkalommal mint-
hogy ha az idö engedi.. Szombaton 3án mi is bévonulandunk a134 dél utánni órákban… Itt ma 
reggel 5 orátol kezdve mintegy hét fél 8 óráig olyan dörgés és szél hozta nagy zápor éső volt 
hogy mindnyáján fölriadtunk álmunkból de azért voltak akik ismét elaludtak – – – 
lecsündesülvén az idö. kedves jó apám levelét mult135 héten vettem – mély […]érzett136 fo-
gott el annak olvastára mennyit fáradozott értem kedves jó apám – de én – is igyekszem 
magamat annál méltóbbá137 tehetni ked. Szüleim szeretetére vala – mint eddig ugy ezentul 
is. – S. bácsi véve az ákos levelét – nem sokára válaszolt neki és ha jol tudom nyomatékosan. 
zsiga bácsi mint léte mindnyájunkat érdekel – de ked. apám egyik levelében sem érinti – és 
igy a hívők vagyunk hogy aggodalmon kívül jól érzi magát – beh sajnálom hogy E. G. urat 
„Béldi Pál”ban nem láthatám a személyzet számáról itélve hatalmas darabnak kell lennie 
ezek a lapok itt még eddig igen138 jelentéktelenül írnak139 vagy jó formán mit sem írnak róla. 
De most hagyjuk a többit majd otthon lesz idö rá hogy el ne felejtsem e’ levelem át adója a 
S. bácsi volt kulcsárja lesz ki innen végképp elment – de még helyébe senki sincs. Ha lehet 
kérem ked. apám eszközöljön számára140 egy színházi jegyett – v. adjon neki valamit mert 
bizony én nem adhattam neki semmit.141 az öreg Simonnéniéknél is volt ez jó ideig ’s ott 
levén alkalma színházba járni azt142 hiszem most sem fog érte neheztelni ha elmehet….. 
most kezeiket csokolva 

vagyok szeretö ’s engedelmes léányuk
E. Etelke.

P. Sz. király ápril 29 én
857.

U. i. Hunczut rosz a máli143 tolla – azért engedelmet kérek.. ked. jó anyám be jo volna 
ha mantillám kész lenne mire bemegyünk – mit mond réá ked. apám??? én azt mondom 
Piti Piti –

[címzés:]
t. Egressy Gábor urnak 
tisztelettel.
kerepesi ut (15, 17 számu ház)
Első emelet 14dik ajto Pesten 

130 elfoga[.]ására [átírás.]
131 [.]ér[.]sztmamáék [átírás.]
132 tud[..]ra [átírás.]
133 zugá[..] [átírás.]
134 a [Beszúrás.]
135 levelét <..> mult
136 [a levélpapír szakadt.]
137 méltóbba [Emendálva.]
138 eddig <… …> igen
139 […] [átírás.]
140 szamára [Emendálva.]
141 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
142 a[..] [átírás.]
143 [.]áli [átírás.]
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205. EGrESSy GáBor – EGrESSy EtElkának
Pest, 1857. július 12.

Pest. Vasárnap délután, jul. 12. 857.
kedves leányom!

El ne feledd a tárgyalást, melly mint tudod jul. 16-dikára van kitűzve. köszönd meg azért 
nevünkben is Samuné ö nagysága vendégszerető szívességét, és kérd meg, hogy téged a 
nevezett napra legyen szives beküldeni. alig indultál el innen hazulról, még talán a mu-
zeumig sem értél, már itt volt Fáy Emmi, és szörnyen sajnálta hogy délelőtt nem jött hoz-
zád. Gyászruhát venni jöttek be, mert bátyjok márjássy lászló hirtelen meghalt. Üdvözöld 
nevünkben144 az egész – tisztelt rokonságot… Csókollak

   E G
sk

[címzés:]
Egressy Etelke asszonynak
Laczháza felé
Puszta Sz. királyon

206. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pusztaszentkirály, 1857. július 16.

Puszta Sz király 857
julius – 16

Édes Gáborom!

Én a fogadással meg vagyok elégedve minden részröl de azért nem akarok soká itt maradni, 
Samu a hólnap végén jön meg és Etel meg akarja várni. hogy miért majd145 othon el mon-
dom de te édes irjál nekem még itt146 leszek vasárnap ted a postára hogy hétfön147 megkap-
jam mert a jövö hét elejen én haza megyek Etel ma kapta meg leveled ha lehetne édes az 
ügyiröl148 irjál neki vala mit149 hát károlj mit csinál bátyám anyám irjál róllak is valamit édes 
ez olj rosz tol hogy alig tudok vele irni Etel150 fürdik jól néz ki ujságot nem tudok irni de te 
nem is igen vágyol151 ez itteni hirek után isten álgyon meg Csókollak Etel is a kezeidet

zsuzsika

144 ne[…]ben [átírás.] 
145 [.]ajd [átírás.]
146 még még itt [a szóismétlés emendálva.]
147 hétf<f>ön 
148 ugyiröl [Emendálva.]
149 [.]it [átírás.]
150 irni <…> Etel
151 vagyol [Emendálva.]
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[címzés]
t. Egressy Gábor
urnak tisztelettel
Kerepesi út 14, 17 szám
Pesten152

207. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1857. július 17.

Pest, julius 17. 1857.
Édes zsuzsikám!

Simon ezt a levelet tegnap reggel 8 ora után küldte, az az akkor hozták hozzám, én tehát 
nem mehettem hozzá reggel, jelenteni neki hogy nem vagyok itthon, hanem délután voltam 
nála. azt mondja nem baj hogy Etelke itthon nem volt, mert a becsomózás megtörtént, 
hanem baj lenne ha Etelka az augusztus 16-dikára kitüzött tárgyalásról elmaradna, a 
mennyiben az a szóbeli tárgyalás153 jegyzö könyve még154 nincs aláirva, azt azonban ugyan-
aznap is aláirhatja, de én azt hiszem, jobb lesz elöbb megtenni. annak a gazembernek is alá 
kell még irnia, s az a furcsa, hogy a végzésben mellyet Simonnak küldtek, ollyan formán van 
ez velünk155 tudatva, mintha mi tartoznánk gondoskodni róla, hogy az a gazfi is alá irja. 
Simon tehát folyamodik a törvényszékhez, hogy az aláíratást156 eszközölje nála, ott a hol 
van, azaz Szadán.

Édes a mint elmentél, az nap délután telepi károly engem meglátogatott; azt hitte hogy 
te is itthon vagy. Én aztán más napra, az az tegnapra meghivtam őt ebédre tóth Somával 
mint gyermekkori pajtásával együtt. Sokat beszélt olaszországi tapasztalásairól s kalandja-
iról. Ugy találom hogy külsöleg nem sokat változott, csupán emberedett egy kissé. az ö157 
saját családi dolgairól is beszélgettünk, a mienkröl azonban semmi szó nem volt.158 két159 
képe kiállitásával még mindig el van foglalva, mert rámákat kellett csináltatnia; hanem ma 
vagy holnap alkalmasint elutazik nagyorosziba, hol munka160 vár rá. mikor jön vissza nem 
tudom, csak azt tudom hogy képei161 nem lesznek162 elébb kiállitva163 a mütárlatban mint 
augustus 16.dikán.164

Hát te édes, hogy találod magadat ott azon a jó Pusztai levegön?. meghizott-e már a 
lyányom? Ha lehet förödjetek minél többször. Van-e ott olly forróság mint itt? most kérik 

152 [a címzés Egressy Etelka kézírása.]
153 targyalás [Emendálva.]
154 még [Beszúrás.]
155 […]ünk [átírás.]
156 alaírátást [Emendálva.]
157 az ö [Beszúrás.]
158 volt, [az írásjel átírva.]
159 volt. <a> két [átírás.]
160 munk[.] [átírás.]
161 képei<t>
162 nem <fogják> lesznek [a „lesznek” az áthúzott szó fölé írva.]
163 kiállit[..][átírás.]
164 15.dikán [átírás.]
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Bovánkovicsék a jegyeiteket; azt irtam neki hogy használhatják, kivéve a Carrion fellépteit, 
mint hogy ekkor mindig el vannak foglalva; de Horvátné bizony még eddig nem foglalta el, 
hanem hónapra talán elfoglalja, mert a borbély lesz; sokáig szándékoztok-e kinn maradni? 
Én még eddig csak megvolnék, de nem hiszem hogy sokáig kiálljam illyen állapotban. 
anyáddal még azóta nem találkoztam. Bátyád már megint nyugtalan kezd lenni, azt mond-
ja hogy az ö köszvényének más fürdö kell, ott ö ki nem gyógyul, pedig mindig javul, csak-
hogy persze nagyon lassan, a mi nagyon természetes.

Samuné kezeit csókolom, a rokonságot üdvözlöm benneteket pedig csókollak165 
E Gábor

sk

Ide zárok 2 pftot.166

[boríték:]
Egressy Gábor nőnek
Laczháza felé
Puszta SzentKirályon

208. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pusztaszentkirály, 1857. augusztus 4.

kedves jó anyám!

Én nem leszek oka ha kedves apám meg neheztel rám167 a miért el utazása előtt nem168 
bucsuzhattam el tőle – Samu bácsi azt mondta hogy169 kedves apám nem ohajt látni mielött 
elmenne – ő meg kérdezte, én ugyan170 váltig mondtam hogy szeretném látni kedves apá-
mat (küldene be) de ő arra azt felelte örülj hogy itt lehetsz hogy Pesten nem aszalodól – de 
már most az171 a kérdés172 hogy én mit mondanék rá – és keresztmamáéknál szóval kedves 
apámnak határozottabban kellett volna szolni S. bácsi előtt hogy mikorra akarja h. haza 
menjek – mert már most én neki többet nem mondhatok mert173 azt hiszi majd hogy meg 
untam magam ’s minden áron haza akarok menni a miben (köztünk legyen mondva tán 
igaza is van). Béláék is alkalmasint e’ hét végével fognak be menni. azért kedves szülöim ha 
még174 jelen soraim t. i. ked. apámat is hon érnék határozottan és okadatolva175 kell írni ha 
azt akarják hogy haza menjek – Simonról álmodtam az éjjel nem történt e’ valami ügyem-

165 mindig javul, csakhogy […] E Gábor sk [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, 
helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.] 

166 Ide zárok 2 pftot. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
167 rám [Beszúrás.]
168 előtt <el> nem
169 […] [átírás.]
170 ugyan [Beszúrás.]
171 [..] [átírás.]
172 kerdés [Emendálva.]
173 [..]rt
174 meg [Emendálva.]
175 és <…> okadatolva
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ben? – – – kedves jó anyám írjon mielőbb. ákos is e’ napokban írt S. bácsinak beteg volt 
szegényke ugy meg sírattam – hát árpád176 egészséges é ’s zsiga bácsiék nagymama hogy 
vannak?

oly nyugtalan vagyok már itt most már semmi dolgom a Gallért meg var  tam sőt máli 
Idának is minden féléket elkészítettem már ‒

És most mielőbbi sorait várva kezeit csokolja szeretö léánya E. Etelke
E’ sorokat meg nem említve szépen és okosan várom soraikat ked. apám v.

anyámnak – kezeiket csokolja Etelke

augusztus 4 én
857.

P. sz. király.

máli és Idának 2 pár olyan keztyűt mint az enyém nem rendelt é. ked. anyám rendeljen.177

[címzés:]
t. Egressy Gáborné asszonyságnak
tisztelettel
kerepesi ut (15.) 17 szám Pesten
 

209. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pécel, 1857. augusztus [12.] 

Szeretet kedves apám!

Szerencsésen megérkezve – már Feriéket hon nem találtuk csak keresztmamát ki már délre 
várt ’s e’ miatt délután178 2 ora tájban ebédelt. Hétfön lesz a nevenapja mire a Gombaiakat 
az az a rokonságot is179 várják. tegnap voltak itt Fáy Béláék is – ’s ök lesznek oly szivesek e’ 
pár sort kézbesítni – mi pedig kedden délután180 leszünk bemenendök – ’s ha lehetséges 
lenne ugy szeretnék keresztmamáék hogy még az nap vissza is jöjjünk.

kedves apám esedezem alássan adjon nagymamának pár forintot hogy keresztmamá-
nak egy magyar fökötöt készíthessen nevenapjára – ugy is igen vágyna réá hogy nagymamátol 
bírhatna valami emléket még a tavasszal említette hogy szeretné ha neki nagymama egy kis 
magyar fökötőt készítne ’s ö majd meg téríti a költségeket – na de hiszen nem kerül az sokba 
csekélység az egész azt hiszem; külömben hiszen meg mondja nagymama legjobban – azért 
kérem kedves atyuskám ne sajnálja e’ kis áldozatot éretök, ’s ne tagadja meg alázatos kérését 
drága181 (aranyos) léányzojának – és Pénteken a heti vásárosoktól ki küldhetné nagymama – 
nálam az én szobámban, – vagy julisnak lesz valami kis katulyája mibe bele pakolják – oly 

176 Arpád [Emendálva.]
177 máli és Idának 2 pár olyan keztyűt mint az enyém nem rendelt é. ked. anyám rendeljen. [a levélpapír te-

tejére írva.]
178 delután [Emendálva.]
179 is [Beszúrás.]
180 delután [Emendálva.]
181 (drága [a nyitó zárójel emendálva.]
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fölséges ez az itteni182 fördö és fördöhely hogy ezt leirni nem lehet. kedves anyám szegény 
miólta itt vagyunk mindig változása van mondtam hogy vigyázzon magára föleg a gyümölcs 
evéssel – de hiába a szíves kínálásnak bajos ellent álni. nekem is némi kis oldal fájásaim 
vannak de azt hiszem a fürdö segít rajtam is párszori használat után egész183 Herkulesi184 
erövel bírandok. Bár kedves apám is kijöhetne legalább a névnapra.. Fön emlitetteket fi-
gyelmébe ajánlva szeretet kedves apámnak

vagyok kezeit csokolva ked. anyámmal együtt 
szerető léánya E. G. Etelke

Pest) Péczel aug. Szerda185 857

[címzés:]
t. Egressy Gábor urnak
tisztelettel
kerepesi ut 15, 17 szám
14dik ajtó           Pesten

210. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pécel, 1857. augusztus 15.

Péczel aug 15 én
857.

186

kedves jó apám!

Feri képtelen magának annyi időt venni hogy ked. apámat187 soraival meg keresse, azért 
engem szólított fel réá miszerint ha dolgait akként intézhetné ked. apám188 hogy Hétfőn189 
estére kijöhetne igen szívessen venné, nem csak ö hanem hát az egész család – annyival is 
inkább minthogy több igen zseniális egyéniségeket190 vél együvé hozhatni ’s Ilona estvéjét 
igen kedélyesen megülhetni… a kijövetelre nézve pedig másként nem lehet intézkedni – 
mint, először: vagy, még holnap küldjön választ191 ked. apám az iránt hogy jöhet é vagy 
sem? – – mert192 ha Feri annak idejében kap választ, – ugy ö be küldi apám és kajdácsiért 
az alkalmatosságot – mert meg kell jegyeznem hogy az ide mellékelt kajdácsinak szoló né-
hány sorokat ked. apám legyen szíves neki kézbesíteni a kalap utczára menő sarokházban, 
Füszer kereskedés is193 ugy a sarkon ugyan azon házban – 2szor pedig hogy el ne feledjem 

182 itten [Emendálva.]
183 után <.> egész 
184 Herkúlesi [az ékezet áthúzva.]
185 aug. <kedd> Szerda 
186 15en [Emendálva.]
187 apámat [az „-at” beszúrva.]
188 ked. apám [Beszúrás.]
189 [.]étfőn [átírás.]
190 egyénisegeket [Emendálva.]
191 válászt [Emendálva.]
192 sem? – – <akor pedig, ahhoz az …> mert
193 is [Beszúrás.]
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igy lehetne még a kijövetelt intézni t. i. a Szolnoki vonattal Üllöig menni és ott194 aztán 
kocsit fogadva át jönni hozzánk mi abban az esetben195 ha választ holnap estig nem kapnánk 
ked. apámtól, de hogy ha ked. apám nem jöhetne is mit Feri is mindnyájan igen sajnál-
nánk azért196 e kajdácsynak szoló czédulát legyen szíves kézbesítni ’s egyuttal elmondani 
neki mily modon jöhet ki… addig is kezeit csokolva várjuk ’s197 hogy az estély nagyobbszerü 
legyen ohajtanok jelenlételét ked. apámnak – különösen léánya Etelka

kedves apám a198 grof ráday lovásza holnap hihetőleg hétfön délelött jö ki azért ha 
attol üzzenhetne a kijövetelre nézve valamit ugy Feri Üllöre199 elküldené az alkalmatosságot 
de természetesen tudatni kéne vele hogy mintegy mely idö tájban érne a vonat oda és mikora 
küldhetné a kocsit ezekre ádandó200 válaszát várva mielőbb kezeit csokolom

léánya E. Etelke.

U. i. Seraglio nevö török dohányt ha ki hozhatna Feri részére ked. apám vagy ha ki nem 
jöhetne kiküldeni szíveskedjék…

211. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagyvárad, 1857. szeptember 20.

n. Várad. Sept. 20. 1857.
Édes jó annyokom!

Szerencsésen itt vagyok. Egyéb baj nem történt velem az uton, mint hogy feldőltünk; de ne 
ijedjetek meg, mert mint látjátok még megvagyok, s ép egészségben – hála Istennek! a 
Szolnoki vasuton egy mérnök ismerősöm akadt, ki a tiszai vaspályán működik, ennek esz-
közlésével törökszentmiklóson vas pályára jutottam, s azon jöttem Püspökig,201 csakhogy 
oda estve hetedfél orakor értünk, s mig egy paraszt kocsira felpakoltunk estve lett. Ez a 
gazember kocsis, nem az országuton hozott bennünket, hanem mindenütt a pálya mellett, s 
így történt, hogy mikor egy nagy földhányáson át akartunk menni: feldöltünk; én szeren-
csésen még elég jókor leugrottam a kocsiról, azért nem lett egyéb bajom mint hogy a czipöm 
repedt szét. Egy debreczeni202 tanárral utaztam, és kővári lászlóval kolosvárról, kinek neje 
a kocsin ült mikor felborult, de ennek sincs semmi baja. kilencz óra volt estve mikor helyre 
vergődtünk. Itt épen a játékot végezték. molnár szivesen fogadott, nejével és anyósával203 
együtt. Holnap játszom leart, aztán kedden keant, s így tovább. a szinpad parányi, a204 
díszlet rongyos, silány; a Sas fogadóban van felállítva.205 Én is itt vagyok szállva. Valameny-

194 […] [átírás.]
195 estben [Emendálva.]
196 sajnálnánk <meg> azért [az „azért” az áthúzott szó fölé írva.]
197 ’s [Beszúrás.]
198 apám <.> a
199 Feri <…> Üllöre
200 ándó [Emendálva.]
201 Püspökiig [Emendálva.]
202 de[.]reczeni [átírás.]
203 any[.]sával [átírás.]
204 a [Beszúrás.]
205 felallítva [Emendálva.]
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nyi206 zártszék el van foglalva mind a nyolcz előadásra.207 Beh pompásan bepakoltad a holmit 
édes annyokom, csókolom a kezeidet; csakhogy a lábaid meg ne bánták legyen a sok állást 
és fáradságot. most még semmi ujságot nem tudok egyebet, csak hogy tegnap kissé meg is 
áztunk; a kalapom tönkre ment; s itt olly hideg van mint decemberben. a náthám azonban 
szerencsésen elmult.

most Isten veletek! Csókollak mindnyájatokat, károlyt is üdvözlöm  
E Gábor

sk

Irjatok!

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
nemzeti Szinháznál
Pesten

212. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagyvárad, 1857. szeptember 25.

n Várad, Sept. 25. 1857.
Édes zsuzsikám!

Ez már a második levél, mellyet neked innen irok. már négyet játsztam, tele házak mellett. 
ma pihenek. rekedtségem és náthám elmult, az az hogy a náthámnak van még egy kis 
maradványa, de az nem baj. négy roppant szerepet (lear, kean, Czár, Hamlet) egymás után 
olly hatalmas erövel játsztam el, hogy a mellem meg sem érzi. Hanem a kedélye az embernek 
még is eltikkad. a társaság gyenge, de szorgalmas. mindnyájan szeretnek. tegnap kaptam 
Csabainétól is levelet Debreczenböl mellyben meghiv oda. Válaszoltam hogy megyek, s 
3-dikán208 Szombaton lépek ott209 fel elöször. De másfelöl azt hallom, hogy a Debreczeniek 
annyira gyülölik ezeket a Csabaiékat, hogy még a Priell Cornelia vendégjátékaira sem men-
tek be, kit pedig ott nagyon szeretnek különben. a városban itt egyetlen ismerösöm sincs, e 
szerint sehol sem voltam. Épen mára hivott meg molnárnak egy rokona ebédre;210 mert 
molnár ide való. Irjatok. Én itt oct. 1sején játszom utolsót, s másnap megyek Debrecenbe. 
kiváltottad-e a billikomokat? nincs-e bajotok? ákos irt-e már? Csernovics itt volt egy nap, 
találkoztam vele, s azt mondta, hogy a jövö évben aradra kell mennem vendég szerepekre, 
majd eligazitja ö. 

Isten veletek! csókollak
E Gábor

sk

206 szállva. <a> Valamennyi
207 előadás[.]a [átírás.]
208 [.]-dikán [átírás.]
209 ott [Beszúrás.]
210 rokona <a> ebedre [Emendálva.]
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U. i. oct. 7dikén v. 8dikán honn leszek; több levelet tölem ne várjatok.211

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Kerepesi út, Kühtreiberház
Pesten.

213. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1857. szeptember 25.

pest Sep 25 – 1857
Édes Gáborom!

leveled meg kapván de bizony megijjettem és még mindég félek is eszembe jutott szegény 
Berényi ö is a kocsibóli212 kiugrás miatt halt meg és neked ez eszedbe nem jutott akkor tu-
dom, ird meg hogy fogadtak213 én is ujságul irom komlóssy Ida tegnap esküdött meg kövér-
rel Hollósy vólt az öröm anya mindezt az ujságból tudom mert igen nagy csendességbe ment 
végbe214 nekünk pedig vendégünk van aznaptól fogva hogy elmentél Megygyaszszay Pál ez a 
fiatal pap növendék és rokon kit meg hívtál hogy ha viszsza megy Patakra hozzánk száljon 
el is jött a táczi215 papnéval fiával és testvérjével216 igen derék tisztes család nagyon hivtak 
szüretre hogy kivisznek magukkal mert magok kocsián voltak ugy látszik igen jól birják 
magokat sajnálom de nem mehetek mert bizony édes a lábomra miólta elmentél217 nem tu-
dok álni és most is az ágyból írok mert bókay rám ijesztett szóval bizony nem jó lábon állok 
de reménylem hogy mire meg jösz már meggyógyulva lesz ez tehát az elsö dolog a budai 
dolgot károlj elvégezte itthon van minden E…. és k… bóldogok.218 Samu is irt hogy Etel 
mennyen ki a szüretre házi219 kisaszszonynak mert Póli körösön maradt és Etelre220 szükség 
van de most bizony nem mehet és nem is akart mire az én lábfájásom legjob ok vólt és így 
igaz marad hogy minden roszban van egy kis jó, de azt is hiszem hogy221 Samunak nem eset 
jól és most már csak nagy nehesztelés ne legyen belölle és ákosra is ki ne terjedgyen ez a fiu 
még mindég nem irt egy betüt sem engem ez is nyugtalanit hogy hát ha beteg Szólld222 én223 
mindég tünödöm hol egyikért hol másikért, 

211 U.i. oct. 7dikén v. 8dikán honn leszek; több levelet tölem ne várjatok. [a főszövegre merőlegesen, a levél-
papír bal szélére írva.]

212 k[.]csibóli [átírás.]
213 fogdgdtak [átírás; emendálva.]
214 ment <férhez> végbe
215 tácz[.] [átírás.]
216 testvérjevel [Emendálva.]
217 elmentel [Emendálva.]
218 bólgogok [átírás.]
219 szüretre <…> házi
220 [.]telre [átírás.]
221 hiszem <…> hogy
222 S[.]ólld [átírás.]
223 en [Emendálva.]
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Bókay tegnap hogy itt vólt mondá hogy az öreg Szücsnével kint vólt bátyámat meglátogatni 
mert látni akarta bátyámat és 100 pengöt adott neki segéljt224 a gróf225 is kin vólt nálla hal-
lom hogy feleki és több szinészek is 80 pengöt vittek neki de bokay azt mondja a kölcség226 
mind227 hiába mert már jobban soha nem lesz ö most is mondja és monta is mit én is hiszek 
mert a bizon most is oljan228 mint ez elöt 3 hólnappal vólt. ez már most elég is legyen229 
mondaná maga ha itthon vólna mire én is ezt mondom hogy elég biza e levélbe230 és be-
szélj231 okosabbat igen de mit hát232 hogy a kis zöld köpenyegedet be nem pakoltam ez igen 
okos dolog let vólna mit ugy akarok jóvá tenni hogy kocsis a napokba megyen Debrecenbe 
vásárra és meg kérem hogy vigye el és Farkaséknak adja által hogyha már Váradon nem le-
hetne is használnod jó lenne debrecenbe azért édes majd keresd meg ott mert itt is igen hi-
degek reggel és estve a Sajtóba miskólczról jött a te cikkedre hogy ki hagytál belölle némely 
dolgokat például hogy érted poharat ki köszöntött és te is kiért Végre pedig az ifjuság körbe 
fogot és zene szóval végig az utczára kisértek lakásodra most pedig már igazán elég az írás 
mert233 én is kisérlek édes gondolatomba mindég most isten álgyon Csókollak Etel234 árpád 
károlj csókolják kezedett

E – zsuzsika 

214. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagyvárad, 1857. szeptember 28.

nagyVárad Sept. 28. 1857.
Édes zsuzsikám!

Csabayék és láng Debreczenböl azt irják nekem épen ma, hogy itt a vásár fö napjai lesznek 
azok, mellyekre én föllépteimet kitűztem, az az Szombat és Vasárnap, octob 3-dika és 
4dike; s hogy ök e napokon semmi vendéggel nem osztozhatnak, miután magok erejével is 
tele házakat csinálhatnak, – hanem irják, hogy menjek s játszam nekik vásár után.

Ez most engem igen nagy zavarba hozott, s nem tehetek egyebet, mint itt toldom meg 
vendégjátékaimat kettövel, az az 8 helyett játszom tizet, s három négy napot még így is el 
kell vesztegetnem. Ez a legkomiszabb dolog a debreczeniektöl, mert ha én ezt Pesten tu-
dom, akkor nem vettem volna ki húsz napot erre az egy utra. tehát235 Szombaton és vasár-
nap még itt játszom (3,236 és 4-dikén). Hétfön ugyan átmehetnék Debreczenbe hogy ked-
den egyszer játszam, de ugyan mondd: érdemes-e ezért az egyetlen játékért oda fáradni, le s 

224 segeljt [Emendálva.]
225 [.]róf [átírás.]
226 mondja a a kölcség [a szóismétlés emendálva.]
227 mint [átírás.]
228 olja [Emendálva.]
229 lenyen [Emendálva.]
230 e vélbe [Emendálva.]
231 beszelj [Emendálva.]
232 mit <… … …> hát 
233 [.]ert [átírás.]
234 mtel [átírás.]
235 utra. <Hétfön> tehát
236 [.] [átírás.]
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fel pakolódni? Igazán nem tudom hogy menjek-e oda, vagy egyenesen haza induljak innen 
Hétfön. Ha a zöld köpenyt elküldted csakugyan: akkor az a másik vásárig aligha ott nem 
marad Farkaséknál; hanem majd megirom hogy küldjék vissza.

Engem itt édes nagyon kitüntetnek, a mennyiben mindig tele ház előtt játszom, s bokré-
ták és koszorukkal halmoznak el…. Szalag azonban nincs rajtok az „enyimek” számára.

nem híjába hogy Pénteken indultam édes!237 lássd már ez a második baj, mi utamban ért.
Csak képzeld mire vetettem a fejemet! kivánatra arenában játsztam egyet tegnap: 

Brankovicsot. Igen de lámpa világnál, és igen díszes arenában, s mi több fényes közönség 
elött. az idő szerencsére igen kedvezö volt, mert különben tartottam a meghüléstöl.

tehát Isten veletek! most már csakugyan nem írok innen többet. Csókollak
E Gábor

sk

[címzés:]
Egressy Gáborné
asszonynak
a Nemzeti Szinháznál Pesten

215. EGrESSy árPáD – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1857. kora ősz]

[Elveszett.]

216. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
lázně Bohdaneč, 1857. október 16.

Bogdanetz, Octob: 16. 1857.
Szeretett kedves apám!

alig hogy visszanyertem ujra erőm és egészségemet, – mit különösen a prágai gőzfördőknek 
köszönhetek, – a miért századomhoz is csatlakoztam, s mellyet négy heti ott létünk alatt 
folyton használnom kellett; most már ismét nagyobbnál is nagyobb és nehezebb teher 
nyomja vállaimat, – mert egy szakasz van kezemre bizva, mellynek legalább is kétharmada 
a századból a legrendetlenebb és legerkölcstelenebb emberekből áll. – Ezen rövid idő alatt is 
mióta velük vagyok – egy korhely vitéz, kit hanyagsága s egyéb hibái238 miatt már nehányszor 
kelle amugy huszárosan ránczba szednem: két pisztollyal lesett reám a lakásom kertje 
keritésénél; – engem azonban egy másik becsületes közvitézem eleve értesitett, hogy ha élni 
akarok mentsem meg magamat: – „Bizonyosan, hogy meg is mentem” – mondám –, mert 
azonnal kardot kötöttem, s mig a lesben állott madárnak ideje lett volna239 felhuzni s reám 
sütni fegyverét: addig már régen megragadtam karjait s hevenyébe jól földhöz teremtve 

237 edes [Emendálva.]
238 hibai [Emendálva.]
239 lett <.> volna
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fegyvertelenné tettem. – Ezután kapitányom elé kisérve: ráadásul arra mit tőlem kapott: 
még 30 bottal lett megbüntetve ő kigyelme és más szakaszhoz tétetett át. – minthogy pedig 
az illynemü büntetés olly merénylethez igen csekély, – s mert kapitányunk más részről igen 
gyönge ember: azért nálunk az egyes szigoru előljárók élete ellen való merényletek csak nem 
napirenden vannak. –

most pedig kedves apám miután tapasztalom, hogy szerzett katonai ügyességemet, s 
mindent föláldozó készségemet s jóakaratomat mindig csak nagyobb és nehezebb föladatok 
kivitelére – (s még is mind e mellett jutalmazatlan) használják föl, – a míg talán majd erőm 
kedvem és még fiatalságom is egészen elhagyna, azért föltettem magamban, hogy miután 
még e télen a pardubitzi oskolába vagyok ismét rendelve: tehát a tavaszig még türelemmel és 
ujabb megfeszitésével szorgalmamnak fogok várakozni; – de azontul; kivált ha sükeretlen 
lesz minden igyekezetem – ha Isten tudja mi lennék is – mellőzve szolgálni még csak egy 
pillanatig sem akarok. – S esedezem szeretett apámhoz, hogy ha állomásomat, bár mi lenne 
is addig tudtomra adná; – én mindenre kész vagyok, mit édes apám jövőmre nézve jónak 
gondol. – a gazdászatot talán pár évi szorgalommal végezhetném – Hiszem, hogy Samu 
bátyám is elősegitőm lenne valamiben. – 

november elsőjén megyek Pardubiczba, s csak kérem és esedezem még kedves apámhoz, 
hogy ott létem alatt ne vonja meg tőlem lehető segélyét, hogy itt-ott ne kelljen magamat 
szégyen szemmel visszavonnom társaimtól, – miután még is csak van reményem az egy Is-
tenben, hogy annyi fáradozásom elvégre is – nem fog jutalmazatlan maradni. –

Ezerszer ölelem s csókolom kedves jó anyámat – Etelt – árpádot,240 – nagymamával és 
zsiga bátyámmal együtt. – árpádnak pedig addig is míg igen kedvesen vett soraira vála-
szolnék: szivemből köszönöm testvéri megemlékezését. –

te pedig jó Etelkém mit se busulj, mert telepy károly cziprus lombokat készül hozni 
rómábóli visszatérésével számodra –

most pedig maradok szeretett édes apámnak holtomig hálás fia 
Egressy ákos

217. EGrESSy EtElka – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1857. december 19.

Szeretet kedves testvérem!

Barátod mészöly hiven kézbesíté küldeményidet, hanem kár volt haza küldened azon ma-
gyar könyveket hiszen azok ugy is a tieid, egyébiránt itthon még biztosabban az marad, ugyé 
bár.? –

Végtelenül sajnáltuk hogy épp oly kellemetlen idö tájban jött hozzánk barátod, midön 
Szülöink241 mind ketten feküdtek sőt még julis is – csupán én voltam ép egészségben hála 
Istennek ’s ápolhattam őket, ked. apám ugyan már csak a pamlagon feküdt mint lábbadozó, 
de még is – nem fogadhattuk öt oly megelöző vendég szeretettel mint talán várta v. várhatta 
volna ’s méltán; miután elment jutott eszünkbe az242 is, hogy legalább a Színházba jegyeink 

240 árpadot [Emendálva.]
241 Szülöink [Beszúrás.]
242 [.]z [átírás.]
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egyikét243 ajánlhattuk244 volna föl neki, – na de hiába a jó gondolatok mind késön jöttek, már 
róla nem tehetünk – meg lehet hogy egy alkalommal még kipotolhatjuk majd, mit most 
elmulasztánk. Samu bácsi éppen245 nálunk volt midön barátod fölkeresett, ök most e’ telet 
itt – Pesten töltendik már közel egy holnapja lesz hogy bent vannak.

Hosszas hallgatásod, tökélletesen megerösíték azon hitünket246 hogy haza jössz az ünne-
pekre, meg akarván lepni bennünket, kedves apám különösen állitja miszerint elöérzete 
sugja hazajöveteledet, azért tehát ha lehetséges jer és, lepj meg bennünket ugy is sok beszél-
ni valom van – mit leirni sok volna ’s e’247 levélre nem is bízhatom; el nem bírná nagyon 
fontos. – – – –248 Samu bácsiék is itt bent levén sokat lehetne jövödre nézve most határozni 
én azt hiszem; szóval mindnyájan igen örvendenénk (meg sugom) itthon látva „téged”.

Szegény árpádunkat aligha be nem sorozzák a tavasszal, most miután már kissé komo-
lyabban kezdi magát viselni – ugy sajnálom, ’s ö is igen fél az Isten adta. zsiga bácsi is haza 
jött már a fördöböl de a helyett hogy jobban volna még rosszabbul van – már nem is igen 
beszél, minthogy ujra érte a szél különösen a nyelvét, beh meg örülne szegény ha láthatna 
még egyszer – valamint szegény Nagymama is a sok bú gond meg viselték öt is kissé testben 
lélekben. – Ügyemről annyit írhatok, hogy miután ö felségéhez folyamodtam mintha249 
mozgatnák250 már egy keveset. róllam251 többet, majd ha haza252 jösz – remélem nem hagysz 
csalódni bennünket ugyé bár.?. – –

kedves Szülöink már hála Istennek egészségesek, de még nem is mondtam, hogy 
nádhalázzok253 volt hidegleléssel,254 velem együtt melyhez hasonlót kívánunk neked is, ’s a 
bajuszos meglepetést ohajt várjuk de titokba – – perszé – csak.255 – leginkább256 pedig az, ki 
Szülöinkel együtt ezerszer meg 

millioszor csokol szeretö 
testvéred E. G. Etelke

Pest Dec 19 én
857

243 egyiket [Emendálva.]
244 egyikét <ket> ajánlhattuk
245 éppén [az ékezet áthúzva.]
246 hitünk[..] [átírás.]
247 e’ [Beszúrás.]
248 el nem bírná nagyon fontos. – – – – [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel 

jelezve.]
249 min[.]ha [átírás.]
250 mozgatná<n>k
251 [.]óllam [átírás.]
252 ha <hiszem> haza
253 nadhalázzok [Emendálva.]
254 de még nem is mondtam, hogy nádhalázzok volt hidegleléssel [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a 

főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
255 de titokba – – perszé – csak. [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
256 […]inkább [átírás.]
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218. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szabadka, 1858. január 24.

Szabadka,1 jan. 24. 1858
Édes zsuzsikám!

a pénteki nap még eddig nem hozott semmi bajt, mert szerencsésen megérkeztem. Ugyan 
jó volt hogy bundákkal ugy el voltam látva, mert utazásom egész napján rendkivül hideg 
volt, mit azonban csupán az orrom sejtett, minthogy azt el nem dughattam. a kis Paulay jött 
elém Szegedre, hanem ugy elkésett, hogy én már egy más kocsit akartam fogadni mikor 
megjött. tegnap léptem fel először Hamletben. Igen jól fogadtak. közönség közép szám-
mal2 volt. az általános pénz szükség itt is érezhetö,3 hiába! ma egész napom a látogatások-
kal telt el; hála Istennek hogy tul vagyok rajta nagy részben, mert holnapra csak kettö ma-
radt. Holnap a4 szinház javára bált adnak, tehát játék nem lesz. kedden Brankovicsot5 ját-
szom. Ismétlésekért itt sem örömest fizetnek, mint mindenütt, azért tartok tőle, hogy a régi 
darabokra nem lesz jövedelem, mit azonban inkább6 a hire miatt, restellek. különben mon-
dom hogy az első házak, és régi jó barátim igen lelkesen fogadtak. az itteni színházi vá-
lasztmány ma7 gyülésébe is meghivott, hol az én tanácsomat s észrevételeimet is kikérték. 
a szinház jövendő szervezetéröl volt a szó. négy ezer pforint ismét alá van irva a jövö év-
szakra, s még több is lesz. tegnapi játékom a katona tiszteket szörnyen elragadta; e8 posz-
lo venszki lovasok mindenfelé magasztalnak. Ugy hiszem, hogy itt 3-dikán játszom utolsót, 
és 5-dikén indulok aradra. a vendégeskedés – az az a dáridó mindjárt megérkezésemkor 
megkezdödött; a lovagias Szucsics Béla kezdte meg a sort, aztán tegnap Czorda Felix foly-
tatta, ma bizonyos Vukovics. De ne félj édes! nincs semmi bajom; a torkom jobban van, bár 
még nem egészen; olajat csupán játék alatt kell használnom egypár cseppet; különben han-
gom és mellem soha sem volt erősebb és tisztább mint most. a sár czipömet szerencsésen 
hon feledém, s itt leszek kénytelen mást venni. a szinház itt rettentö hideg. 

most Isten veletek! irj édes sokat és mindenféle ujságot; hogy van bátyád és lendvay?
csókollak
E Gábor9

sk

1 <Pe> Szabadka
2 szammal [Emendálva.]
3 erezhetö [Emendálva.]
4 a [Beszúrás.]
5 Brankovicsot [az „r” beszúrva.]
6 azonban <csup> inkább
7 me [átírás.]
8 a [átírás.]
9 gábor [átírás.]
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[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak. 
kerepesi ut 17dik szám,
                                         Pesten

219. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1858. január 29.

Édes10 Gáborom, szerencsés meg érkeztednek örvendem de a sok dáridótól féltelek nem 
azért mintha nem tudnál magadra vigyázni de az alkalom tolvajt csinál – itthon sok a zavar 
a szerecsenn (aldridge)11 még el nem jött azért rubinstánott12 még kétczer léptette föl a grof 
Édes Gózon tegnap itt vólt és kért töllem két darabot mit ugymond hogy nállam hagytad 
neki által adandót azért irjál hogy mik azok hogy tudassam vélle, mikor reggel13 a szobádba 
megyek meglátom ott a sár14czipöt el szörnyüködtem mint a milliomos palócz mikor az ár-
kot meg látta a szekér elöt de ugyi nem vólt baj ott vólt a bunda zsák de most csak te is mond 
el hogy hé a bunda a bunda mert15 a nagy16 bunda bizony 105 f pp ez édes szerintem isten-
telenség

kérded hogy van bátyám és lendvay mind kettö a legroszszabbul job vólna ha már a sok 
földi kínokat a sirba pihenhetnék ki mind ketten bátyámat17 a napokba ismét szél érte de 
nem halálos most már fojtonosan fekszik18 2 vagy három nap mikor meglátogatám mindég 
ákost kérdé nem jött é még meg vagy nem irt é sokat tépelödik velle lendvay 519 napja20 
már semmit sem eszik vagy iszik21 hanem haldoklik minden perczbe várják hogy vége lesz 
tegnap tett végrendeletett hogy minden a fiáé és az asszonyé minthogy a fiu nem törvényes 
nagy kétcségbe esések közöt vólt míg az ügyvéd meg nem érkezet félt hogy késön jön és ö 
oljan együgyü vólt hogy iddig az neki nem jutott eszébe imádkozot hogy isten ött ne bün-
tesse azzal22 hogy addig meghalyon23 mig ez megnem történik mondják24 kik ott vóltak hogy 
azt látni nagy szerü vólt mintha a sirból jött vólna vissza elmulasztott hibáját heljre hozni 

ujságot mit irjak még25 igen a kis botos írt szokás szerint egy borítékba 4, 5 levél tehát van 
öröm csókolja kezedett Etel is én is

10 Edes [Emendálva.]
11 (aldridge) [Egressy ákos által később írt ceruzás beszúrás.]
12 rubinstá[..]tt [átírás.]
13 keggel [átírás.]
14 s[..] [átírás.]
15 me[.]t [átírás.]
16 nggy [átírás.]
17 batyámat [Emendálva.]
18 f[.]gszik [átírás.]
19 lendvay <…> 5
20 panpja [Emendálva.]
21 iszk [Emendálva.]
22 [..]zal [átírás.]
23 meghalyo [Emendálva.]
24 modják [Emendálva.]
25 [.]ég [átírás.]
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Isten áldjon meg 
                             zsuzsika26

Pest január 29 858

Édes a Hirlapba olvastam hogy Szeged és arad közt a gyors kocsi naponta jár e27 perczbe 
jön etel bátyámtól és ott mondá az öreg tóthné hogy lendvay már reggelt nem éri meg
lendvay meghalt az éjjel éfél után 12. és egy óra28 között

220. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szabadka, 1858. február 2.

Szabadka, febr. 2. 1858.
Édes zsuzsikám!

tegnap játsztam itt utolsót, Don Carlosban;29 holnap hajnalban indulok Szegedre, onnan 
aradra, vasuton-e vagy Gyorskocsival: még nem tudom. Vendégszereplésem alig jövedel-
mezett valaha illy gyengén mint itt jelenleg; még a nagy bundám árát sem fizeti ki, mert 100 
forintot innen el nem viszek. nincs tehát mit a postára tennem, mert magamat uton pénz 
nélkül nem hagyhatom. De én ezen nem busulok, mert az én fő czélom életemben soha sem 
a pénz volt, hanem a becsület. Ez pedig van édes elég, hála Istennek. Szeret becsül tisztel 
mindenki, jobban mint valaha, s vetélkednek abban hogy kitüntessenek. De a pénzben itt is 
igen nagy szükség van, mert az nem kereskedö város, hanem földbirtokos; s ez30 a gabonáját 
nem tudván eladni: pénze nincs. közönségem azért mindig volt mert a bérlet igen nagy; de 
épen ezért nem lehet jövedelem, mert sok levén a bérlő, kevés a fizető. 

Ird meg hogy temettétek lendvayt, hogy van bátyád, irt-e ákos? hát Etel dolgában tör-
tént-e valami? az a fiu hogy viseli magát?

Utánam ide Ellinger jön. azt a zsidók nagyban fogják pártolni.
most kaptam meg a tegnapi jövedelmet. mindössze 13031 és egynehány ftot kerestem, 

tehát marad talán 100 ftom belöle.
Csókollak benneteket

E Gábor
sk

fordits!
koszoru van böségesen; el sem tudom vinni mind, mert nincs hova tenni. Szép szalagok is 
vannak „az enyimeknek”32

26 [.]suzsika [átírás.]
27 jár <…> e
28 ó[.]a [átírás.]
29 Don Carlos[…] [átírás.]
30 s ez [Beszúrás.]
31 mindössze <100> 130
32 koszoru van böségesen; el sem tudom vinni mind, mert nincs hova tenni. Szép szalagok is vannak „az 

enyimeknek” [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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Gózon a makranczos hölgyet és Garricket kéri, de Garrick velem van, a makranczos 
hölgyre33 pedig nem igen lesz miskolczon szükség, mert nem lesz rá idö. Egyébiránt vegye 
ki Danitól ha épen elakarja küldeni miskolczra.

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Nemzeti Színház,
                       Pest.

221. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pest, 1858. február 5.

Szeretet kedves apám!

kedves anyám nem a legjobban levén, sietek őt felváltva legelőször is ügyem miben létéröl 
tudosítni ked. apámat. Simon Florent e’ napokban volt nálunk közölni szándokát az 
ajándék Pénziránt ugyan is; miután futolag át tekinté az ítéletet azt mondja, hogy az 5000 
pft ugyan meg ítéltetett – de kamatok nélkül – a tartás-[pén]z34 pedig oly csekély 150 p ft 
éven kint, jó formán – annyi mint egy cselédbér – (abba igaza lehet) hogy ő egyáltalában 
ohaj ta na ujabban folyamodni a – legfelsöbb törv.székhez, miszerint ítélnek meg legalább is 
l. jövedelmének egy harmadrészét számomra – mely most már a nyugdíjjal is növekedett 
’s miután el lőn ismerve az hogy mind az 5000 pftokhoz, mind pedig a 150 pfthoz évenként 
jogom van – ez alapon méltán és jogosan35 kívánhatom – hogy a tőke kamatját (v. is a tö-
két ka ma tostol) ugy mint a jövedelem harmadrészét tartásomra megítéljék. Ezt mondja 
S. F. ur. –

(Én azonban titkolt szándékomat kinyilvánítom.)
De én a ki azon nyomoru embertől minden áron szabadulni legfőbb36 ohajtásom – mint 

rosz Szellememtől – tőle mit sem várok, be érem azzal mit a törvény itélt, ’s mihez teljes 
jogom van mint tulajdonomhoz, ujabb követeléseket formálni azokkal37 előálni – az időt mi 
jelenleg legdrágább kincsem erre vesztegetni meg vallom semmi kedvem. kérném kedves 
apám ha eziránt véleményét velem38 mielőbb tudatni kegyeskednék. Egyébiránt, meg lehet 
hogy S. F. urral személyesen is fog beszélhetni ked. apám, mert ő is e’ hó 9én induland 
aradra ’s ott hihetőleg felkeresi – annyival is inkább – minthogy fájdalom39 egy kis Pénzre 
lenne szüksége, mint nekem mondá – hogy legalább a másoltatások – bélyegezések 
összvegét – vagy is, egy kerek öszveget adhatnánk neki ha ked. apám haza jő. Ez ugyan 
nem a leg kellemetesebben meglepö ujdonságok egyike föleg tudva a Szabadkai jövedelem 
mennyiségét.

33 hölgyre [átírás.]
34 [Szétfolyó tinta.]
35 jogos<s>an
36 legfőbb [Beszúrás.]
37 szokkal [átírás.]
38 velem [Beszúrás.]
39 fajdalom [Emendálva.]
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De most jut eszembe, tudja e’ ked. apám hogy itthon az igazgatóság nem akarja meg 
engedni hogy a 6 heti szabadság idöt kitöltse ezuttal. Szigligeti tán már írt is e’ részben ked. 
apámnak – legalább szándéka volt, s így talán jobb lenne haza se jönni addig míg le nem 
telik a szabadság idő egészen – hisz azok a szegény miskolcziak is majd ki fogynak a türe-
lemből – szegény árthurka! Hisz aldridge már e’ napokban ugy is meg érkezik 10ére vár-
ják. kedves anyám léányostul egy véleményen van40 e fönt emlitett dologban – már hogy a 
mi Kegyes Atyánk mint vélekedik – az elöttünk még41 titok –

a lendvay temetéséről42 ohajtna tudni kedves apám valamit? jó – én megkísértem el-
mondani – (noha ahoz tán kissé okosabb Fő kellenék mint az aranyos léányzóé) (4szem 
közt legyen mondva) török és Székács tiszteletes uraimék43 lettek fölkérve ifj. l. marczi 
által,44 török uramé volt az elsöség ő tartott gyönyörü lélekemelö beszédet a halott felett a 
ház udvarán, hallgatva és bámultatva a roppant tömeg által volt ott mind osztálybeli. onnan 
vég ohajtása szerint a hat lovas gyászkocsin a Színház elé vitetett, ’hol Székács tartott fölöt-
te mint mondják igen lelkes beszédet elbucsuztatva mind azoktol kiktöl ohajtott. a nép 
elözönlötte45 az utczákat, temetőt46 – uri fogatok is számtalanok voltak – a koporsón két 
koszoru volt egy valódi babérból, másik bársonybol ezüst bogyókkal. künn a Sírkertben is-
mét a leg lélekemelőbb szavakban bucsuztak el Papjaink a közönség barátai és családja ne-
vében az elhunytnak. általában a Vörösmartyét kivéve oly nagyszerű temetés mostanság 
nem volt, ‒ vagy 24 ha n. több író és Színész vette körül a koporsót fáklyát víve mindenik. 

Szegény zsiga bácsi47 még nem tud az egészröl semmit, a mult héten ö is igen rosszul volt 
szegény, arcz vonásai egészen eltorzultak, mint48 aki már halálra változik, de most már ismét 
jobban van ’s szüntelen ennék és innék, még éjjel is; beszédét alig és csak is nagyon kínosan 
érthetni meg. ákost gyakran kérdezi, – de hasztalan az a rosz49 fiu még csak nem is ír, már 
árpád is írt neki mostanság, és én is fogok ujra, meg foghatatlan hogy mi történt vele. 

az (Enyimek) Számítnak is a sok szép Szallagra, kedves anyámnak ismét szaggatós féle 
baja van minden tagjában – És most kedves apámat az ö nevében is ezerszer csokolva va-
gyok szerető ’s néha tán jó léánya is
Pest Febr. 5én 1858.

E. Etelke.

222. EGrESSy árPáD – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1858. február eleje]

[Elveszett.]

40 van [Beszúrás.]
41 még [Beszúrás.]
42 temetéseről [Emendálva.]
43 ur[.]imék [átírás.]
44 áltál [az ékezet áthúzva.]
45 elözonlötte [Emendálva.]
46 temető[.] [átírás.]
47 bacsi [Emendálva.]
48 [.]int [átírás.]
49 rosz [Beszúrás.]
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223. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1858. február első fele]

[Elveszett.] 

224. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1858. február első fele]

[Elveszett.] 

225. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
arad, 1858. február 12.

arad, febr. 12 1858
Édes zsuzsikám!

mikor ide aradra megjöttem, nem hallottam egyebet panasznál, a nyommasztó körülmé-
nyek és pénzszükség fölött; elmondák, hogy Szathmáryné csupa üres házaknak játszott, s50 
hogy deficitek mellett; hogy illy elözmények nem hatottak rám nagyon lelkesitőleg: elgon-
dolhatod. De szokásom szerint Istenbe51 helyzém reményemet, bizalmamat, s megnyugvám 
abban, a mit ő végzett, tudván, hogy tőle csak jó származik, ha bár az néha52 rosznak lát-
szik is. És nem csalatkozám. Hamletet tele szinházban és olly sükerrel játsztam, melly eddig 
itt példátlan. azóta még hármat játsztam bérletben, s hála Istennek! egyszer sem volt deficit, 
söt mindig jutott rám némi csekély összeg; mert a bérlet is nagy, a napi költség pedig 60–70 
pft. különben a közönség bámul, csodál és el van ragadtatva. mind-e mellett nem hiszem 
hogy itt többet keressek 300 pftnál; azt is alig hiszem, hogy költségeimet leszámitva össze-
sen 400 pftot haza vihessek tisztán. De elégedjünk meg azzal mit Isten ád. „azonban53 én 
titkolt szándékodat” kedves lányom – helyben hagyom; de vajha már váló pörödben is tör-
ténnék valami a mi födolog; – mert a télnek maholnap vége van. 

Én itt 19-dikén játszom utolsót; 20-dikán indulok, s azt hiszem, hogy 21-dikén estvére, 
vagy 22-dikén délre otthon leszek; aztán egy vagy két napi pihenés után el miskolczra. 
Szigligeti írt nekem a gróf nevében, hogy martius 6-dikán legyek hon, mert akkor a vásár 
kezdődik; de semmi kedvem sincs most jogomból 3 4 napot ajándékozni az intézetnek, s ezt 
meg is irom nekik. Hogy el ne feledjem: a jövö Hétfőn itt Bánk bánt játszom a vasálarczos 
helyett. a torkom szárad ugyan még mindig, és olajozgatnom kell, de csak estve, ha nagy 
jeleneteim vannak; és szerencsémre itt gőzfürdö54 is van, hol már négyszer meg is förödtem, 

50 s [Beszúrás.]
51 Istenbe<n>
52 néha [Beszúrás.]
53 [.]zonban [átírás.]
54 gözfü[..]ö [átírás.] 
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s igen jól érzem utána magamat. Itt is meghóditottam már azon ellenségeimet, kik naplóm 
miatt gyülöltek és gyanusitottak. a többit majd elmondom otthon. most Isten veletek!

Csókollak
E Gábor

sk

U. i. mikor e levelet végzem, akkor veszem a tiedet, a harmadikat. miért nem irtad meg, 
mit tett az a semmirekellö árpád55 megint? fizetni kellett érte ugye? tudtam. jobb is volna 
ha megelözné a besorozást, és állana be önkényt; mert én is elvesztettem már minden remé-
nyemet e szerencsétlennek jövöje iránt. több levelet tőlem innen ne várjatok. 

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
nemzeti Szinház
                                         Pest

226. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1858. február 12.

Pest Febr 12. 1858
Édes Fiam ákos!

nekem kel kezembe tollat vennem hogy egész56 családomnak magamnak lelki meg nyug-
vást szerezzek57 ha58 az én levelemre válaszolsz mert négy hólnapi halgatásodat nem lehet 
megmagyarázni59 lehetlen hogy két három sort nem irhatnál ha akaratod is van hozzá igaz 
te még azt nem tudod hogy a szüléknek minő fájdalmat okoz ha szeretö gyermekéröl nin-
csen tudomása és azáltal mi60 borzasztó61 gondolatok érzések62 kelnek szivébe lelkébe63 és e64 
fájdalmat neked mi igen künyü mind el hárítani és még is késel szeretö Szüléidet megnyug-
tatni kérlek édes fiam ha levelem vedtett rögtön irjál nekem hogy apádat megnyugtassam 
mert ő már három hete nincsen hon és minden levelébe65 kérdi írt é ákos66 és igen nyugtalan 
miatta azért nyugtas meg mindnyáunkat egypár sorral

55 árpád [Egressy ákos későbbi beszúrása.]
56 [.]gész [átírás.]
57 szere[.]zek [átírás.]
58 [.]a [átírás.]
59 megmagyarázni [a „-ni” beszúrva.]
60 [..] [átírás.]
61 bortasztó [átírás.]
62 gondolatok <… … …> érzések
63 lelké[.]e [átírás.]
64 [.] [átírás.]
65 levelé[.]e [átírás.]
66 [.]kos [átírás.]
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Etelkáról írhatom hogy ügye már jobra kezd fordúlni a pénzét67 megitélte a törvényszék68 
és tartás pénzt69 is hónaponként miólta elhagyta és míg a per tart de70 a válópert még nem 
itélték el mit ugyan már rövid idön szintén eldöntenek mit etel inkáb szeretett vólna71 ha 
elöb történik a másiknál72 árpád mondja hogy szinte irt neked de te neki sem irsz árpád igen 
jó szívü de igen könynyelmü gyerek mi nekem igen sok keserüséget szokot73 szerezni most ö 
is a sorolás alá fog esni újságúl írhatom mit ugyan te már tudni fogsz hogy lendvay meghólt 
apád mielöt elment meglátogatá és igen érzékenyen bucsuzott el és bocsánatát kérte feledjen 
mindent74 mivel meg bántá az életbe apádnak így ö sok rosszat tett éltébe de a bünbánás 
mindent elfelejtetet vele és kérte apádat hogy utólsó kivánságát tegye meg és az ö nevébe 
kérje meg a Szinházi igazgatóságot hogy vég óhajtását75 tegyék meg hogy koporsóját a szín-
ház udvarára76 tegyék és ott bulcsuztassa el a pap a közönségtöl77 színháztól és pálja társaitól 
meg is történt78 török pál és Székács nagyszerü vólt ez iljen temetést csak kettött láttam 
ezt79 és a Vörösmartyét80 és talán nem sokára harmadik is elkövetkezik és ez81 a bátyámé lesz 
ki már csak árnyéka annak mi vólt és istent már nem is jobbulásáért kérjük hanem tulvilági 
joblétéért82 mert ö csak ott lesz boldog karácsonkor83 nagyon84 várt és mindég mondá ha 
hazajön akkor meggyógyulok mert máskor is akkor lettem jobban mikor itthon vólt és mi 
hittük is hogy megjösz szegény85 apád már ha az ajtó nyilt86 mindég téged várt és mindnyáan 
most pedig leveled várjuk mi hamaréb vagy ha beteg vagy mitöl isten örizzen akkor mással 
is irathacz egy két sort most isten álgyon édes87 fiam csókollak Etellel egygyüt téged Szeretö 
édes anyád

Egressy zsuzsánna

67 pénzet [Emendálva.]
68 törvenyszék [Emendálva.]
69 pén[.]t [átírás.]
70 [..] [átírás.]
71 v[.]lna [átírás.]
72 másik[.]ál [átírás.]
73 [..]okot [átírás.]
74 minde[.]t [átírás.]
75 [.]hajtását [átírás.]
76 [.]dvarára [átírás.]
77 kö[.]önségtöl [átírás.]
78 történ [Emendálva.]
79 ez [Emendálva.]
80 Vörösmartyé[.] [átírás.]
81 e[.] [átírás.]
82 jobléteert [Emendálva.]
83 karácson<y>kor
84 nyagyon [Emendálva.]
85 szegén [Emendálva.]
86 nyi[.]it [átírás; emendálva.]
87 [.]des [átírás.]
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227. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
miskolc, 1858. március 2.

miskolcz, martius 2. 1858.
Édes zsuzsikám!

az uton azt a bolondot tettem, hogy vacsoránál aszódon sört ittam, s reá sok almát ettem; 
ebből pedig az következett hogy éjjel igen rosszul lettem a posta kocsiban; Cholera-féle ba-
jom lett, hanem éppen az volt szerencsém, hogy minden roszat kiadtam, és másnap kiböjtöl-
vén magamat, semmi bajom sem volt, egy kevés bádjadtságon kívül. 

másnap, pénteken délben apátfalván voltam Földváry károlynál; innen 3 órakor elin-
dultam s este hat órakor már kazinczy Gábornál voltam Bán falván. Itt is szivesen láttak, de 
én az asszonyt egész ott létem alatt nem láthattam, mert fogfájásban szenvedett. az asszony 
növére fölkért mikor eljöttem, hogy ha Diósgyőrbe megyünk: feléjök vegyük utunkat. ők is 
oda mennek fördőbe, de csak juliusban. Vasárnap reggel k. Gábor beküldött a maga, vagy 
háziasszonya lovain miskolczra. rögtön irtam telepinek hogy jöjjön be, s be is jött 
feleségestöl; az estét latabárnál együtt töltöttük aztán eljöttek hozzám a Csillag fogadóba, 
hol szállva vagyok, s tágas szobám levén, nálam háltak; a hallott hirekre mind ketten igen 
boldogoknak látszottak. Pénteken nem játszom s akkor én is meglátogatom őket. meghivtak88 
benneteket, hogy ha jöttök, náluk szállásoljatok. Hanem ez igen bajos dolog, leginkább a 
kosztozás végett. Erröl tehát még gondolkozni kell, hogy mikép lehetne czélszerüen intézni 
a dolgot, hogy terhökre ne legyetek itt mulatástok alatt. Ugy látszik, az asszony is tudja már 
a viszonyt. Én tegnap játsztam elöször Hamletet, tömött ház előtt. az elfogadás igen lelkes 
volt. Hamlet itt is megtette hatását, mint mindenütt. már a harmadik elöadásra is le vannak 
foglalva a89 helyek. a vidékröl is igen sokan jönnek. nem szombaton játszom utolsót, hanem 
Vasárnap, s még nem tudom hogy mikép fogok kedden estére haza érkezhetni, pedig okvet-
lenül, hon kell lennem 9-dikén, különben másnap nem játszhatnám Peturt. a torkom is 
ki-ki szárad elöadás alatt, s olajozgatnom kell. általában ugy érzem hogy nem csak a torkom 
van megerőtetve, hanem kissé ki van fárasztva egész idegzetem, s pihenésre lenne szüksé-
gem, mert hat hétig folyvást játszani s lelki feszültségben lenni még sem tréfa dolog. 
Gózonnak irtam hogy keant rögtön küldje, mert ezeknek nincs meg, s tölem itt igen 
kivánják. kérdezd meg, hogy elküldötte-e már? s ha nem: siessen, mert elkésünk vele. nem 
tudom, ha lesz-e idöm nektek innen többet irhatni, de ti is rögtön irjatok. kazinczy Gáborék 
csak az utolsó két előadásomra fognak bejönni. most Isten veletek, vigyázzatok egészségtekre; 
ákos90 nem írt? a sapkámat készitsétek el ha lehet. Csókollak

E Gábor
sk

[boríték:]
Egressy Gáborné
asszonynak 
Nemzeti Szinház
                        Pest

88 [.]eghivtak [átírás.]
89 foglalva <m> a
90 egészségtekre; <… … …> ákos
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228. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1858. március 5.

Pest márczius – 5 – 1858 
Édes Gáborom!

leveled azon perczbe vettem mikor én meg91 neked írtam hogy hogylétedröl tudakozzalak 
meg, mert az nap mikor el mentél az én szobámba92 levö szekrény olj iszonyu nagyot pattant 
kétczer 8 és 9 óraközt estve93 én igazán megrémülve vóltam94 és rögtön reád gondolék miután a 
posta kocsin utazol de hálá istennek hogy nincs95 bajod ezt96 ugyan már ez elöt 4 nappal 
tudtam mert Gózon mondá hogy írtál neki és a darabokat még az nap el is küldé mit már 
meg kellett kapnod károlj97 is irt és éppen 25én tevé postára mibe irja hogy levelét az ágyból98 
irja mert beteg, és hogy az apjának már négy levelet irt és99 még egy sort sem válaszolt reá 
mi elhagyotcságába100 némi vigasza lehetne101 hogy apja gondol reá mond meg neki hogy 
írjon ákos102 nem irt Simon Flórent itt vólt Váradynéval meglátogatni igen derék103 nö a104 
beszéd közbe elöjött ákos és halván105 Simon mondá hogy ö tehet érte és fog is tenni mert 
Gróf kottek komája levén éppen106 az irodájából soroltak be egyet huszárnak oda hol ákos 
van és az ö kérésére már tiszt mondá hogy nekünk csak a maga viseletéröli bizonyit-
ványokat107 kell meg szerezni és ö el megy vele kottekhez ki a hercegnek barátja hiszi hogy 
elö léptetése meg fog történni Etellel Szabónál vóltunk és mindent igért hogy108 rövid idön 
tenni fog és én hiszem is mert 4 darab megteszi a hatását erröl többet itthon aldridge még 
ma is jádczik otellót jövő héten pedig a német színházba kezdi vendég szerepeit.109 Szegény 
Bajzát ma temetik hoszszas szenvedései után.

Édes csak a torkod ne száradna már Dérynét kérdezd meg hogy ö mint énekesné110 mi-
kor111 torok baja vólt mit használt vagy ha tudna orvosságot mit te használhatnál ot falún 
sokszor eltalálják a gyogyszert a sapkát édes szivesen el kéziteném de az a pap szabó egy 
haszontalan ember csak bisztat egy napról másikra mi édes egéségesek vagyunk hálá isten-

91 [.]eg [átírás.]
92 szobábba [Emendálva.]
93 estve [Beszúrás.]
94 v[.]ltam [átírás.]
95 nics [Emendálva.]
96 bajod <… …> e[.]t [átírás.]
97 kárlj [Emendálva.]
98 ágyb[.]l [átírás.]
99 irt <…> és
100 elhayyottságába [átírás.]
101 vigasza <… …> lehetne
102 ák[.]s [átírás.]
103 dérék [Emendálva.]
104 nö <finon> a
105 és <..gy> halván 
106 levén <… …> éppen
107 bizony[.]tványokat [átírás.]
108 [..]gy [átírás.]
109 [.]endég szerepeit [átírás.]
110 ékekesné [átírás.]
111 énekesné <…> mikor
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nek mit te is ha hon leszesz meg fogsz112 nyerni113 mert ki pihenheted magadat és én bizony 
édes nem is engedem hogy egésségedett vesztegesd ezután114 az mindennél drágáb és ne-
künk legnagyob kincsünk édes az isten óltalmazzon meg hogy115 ismét kösztünk lehess116 
csókollak Etellel egygyüt a kis khirner Villma117 itt118 van csókoltatja kezedett

zsuzsika

kedves apám! az öreg119 Urékat Üdvözöljök, tudja meg tőle ked apám hogy hányan van-
nak az apró szentek – kezeit csokolja szeretö leánya

E. Etelke120

[címzés:]
t. Egressy Gábor 
urnak tisztelettel,
A Szinháznál
                      Miskólczon121

229. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pest, 1858. március 24.

Számos boldog névnapokat kiván
Kedves Apámnak

az 
aranyos leányzó.

Pest, márczius 24 én
858.

[címzés:]
Egressy Gábor urnak
Poste-restante

112 fo[…] [átírás.]
113 n[.]erni [átírás.]
114 ezut[.]n [átírás.]
115 hogy [Beszúrás.]
116 lehe[..] [átírás.]
117 Vil[.]ma [átírás.]
118 [.]tt [átírás.]
119 [.]reg [átírás.]
120 kedves apám! az öreg Urékat Üdvözöljök, tudja meg tőle ked apám hogy hányan vannak az apró szentek 

– kezeit csokolja szeretö leánya E. Etelke [Egressy Etelka kézírása. a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal 
szélére írva.]

121 [a címzés Egressy Etelka kézírása.]
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230. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Hohenmauth, 1858. június 24.

Hohenmauth, 1858, június 24-én.

Szeretett édes apám! 

mától fogva hadnagy vagyok testestől-lelkestől! a nyolczadik századnál fogok maradni – 
további rendeletig. még nem tudom, hogy mikor mehetek haza nehány napi szabadsággal, 
hogy magamat bemutassam édes apámnak s anyámnak, szeretett testvéreimnek s a rokon-
ságnak. még csak ma megyek Pardubitzba, az ezredesemnek magamat bemutatni, s kine-
veztetésemért neki köszönetet mondani.

most csak ennyit akartam röviden tudatni édes apámékkal. Holnap – vagy legkésőbb 
holnapután bővebben megírok mindent.

Fölszerelésem körülbelől ezerötszáz forintra megy. képes leszek-e én valaha meghálálni 
ily nagy áldozatukat!?… Bízom a jó Istenben, hogy majd csak megsegít!..

Ezerszer csókolom mindnyájukat, – édes apámnak 
hálás hű fia.

Egressy ákos
sk

huszár-hadnagy.

231. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Diósgyőr, 1858. június 24.

Szeretet kedves apám!

Sokféle kisebb nagyobb malheurök után végtére meg érkezénk – és oly gyorsasággal 
minthacsak gőz gép segítségével történt volna reggel fél 6kor indult a Gyorskocsi Pestről ’s 
már éjfél után 1 órakor miskolczon a korona vendéglőben le is tett bennünket, hol kipihen-
vén magunkat más nap122 reggel rögtön kocsi123 után láttunk, ’s 10 órakor már Gyuri bácsiék 
karjába voltunk, ő még csak estve felé szándékozott értünk bejönni de124 azért jövetelünk 
bár meglepetés volt is váratlanok nem voltunk. kedves anyám ma reggel ment be Gyuri 
bácsival miskolczra. mari néni helyet a szükséges élelmi szereket be venni, ugy látczik hogy 
a liszttöl elkezdve ők is mindent a Piaczról125 vesznek még csirke félét és zöldséget is, mert 
itt nem lehet a minden napra126 valót krajczáronként meg venni mint Pesten, hogy ma 6 x 
zsirt127 holnap 10 x áru szalonnát vagy a mennyi éppen 1 délre elég hanem bizonyos mennyi-
ségü zsírt-szalonnát egyszerre minden korra – meg kell szerezzük. a Fördöbe is voltunk 
tegnap meg tudni hogy hogy és mint lehetne lesz jutányosabban förödni, a meleg fördö be-

122 más nap [Beszúrás.]
123 kicsi [átírás.]
124 és [átírás.]
125 Pia[.]zról [átírás.]
126 minden napre [Emendálva.]
127 zirt [Emendálva.]
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lekerül kettönknek128 napjába 24 pxbe a hideg pedig 18,20 pxbe mindkettőnknek, már most 
majd meg próbáljuk melyik lesz jobb és aztán állandóul melyiket használandjuk, majd leg-
közelebb meg irom kedves apámnak ’s ha talán néhány forintra lenne szükségünk még, ne 
tagadja meg azt tőlünk ked. jó apám, mert ha valami, mi ugyan gazdálkodva költünk, a 
Gyorskocsival is minden állomásnál hol reggelizni hol ebédelni hol vacsorálni – kellett 
vagy129 akartuk vagy nem, ugy mint a többi rendest nem ettünk, hogy sokat ne költsünk ne 
hogy pénzünk elhadjon csak éppen hogy feltünöen vissza vonulni ne láttasunk, mind130 
miskolcziak131 utaztak velünk köztük132 a Fönök martonfi ki hozzánk igen nyájas volt ’s 
több férfiak részint hivatalbeliek részint birtokosok csupán 1 nö utazott rajtunk kívül, – ki 
bennem iskolatársára ismert, nállam sokkall időssebb sőt már özvegy133 is, két gyermekével 
miskolczon lakik annyával – jó modu emberek ö134 is alkalmasint ki jö pár hétre ide egy 
paraszt házat kibérelvén135 a fördöt használni.

a Pénz ügyre nézve mind andris bácsiék mind Pol… ’s még számos jóakaróink tanácsa-
it figyelembe véve136 elhatároztam törvényes137 jogomból mitsem engedni ’s ezt Simonnal 
tudatni, több izben kerestem is138 e’ miatt de soha hon nem találhatnám, pár sorban tudatám 
vele változhatlan határzatom – ’s kértem hogy ha e’ részben velem némi közlendöje lesz le-
vélben keresne meg, tudatva hol létünket vele. koz…onál is voltunk, igen jól fogadott, ’s 
kért küldeném hozzá Simont a tartás vagy szállás pénzröl némi bövebb magyarázatott kiván, 
mert mint mondja e’ tárgy nincs139 eléggé kifejtve, és nem tudom mit akar vele, én csak arra 
kértem hogy ha lehetséges soká ne húzodnék, ’s erre oly formán felelt hogy a jó soha sem jő 
késön én még fiatal vagyok ha pedig rosszul üt ki ugy, mindég elég jókor lesz ha bármikor 
érkezik is. azt kivettem beszédéböl hogy az a monsieur nála volt ’s hogy ugy nyilatkozott 
mint a ki semminek sem oka. a jó Isten tud belölök kiokosodni csak, én nem látok a 
lelkökben – Istenre és a jó Szellemekre bízom magam és ajánlom ügyemet. Éppen most 
mondja anyám hogy az öreg urék e’ ház megvehetésére kozm….. is folyamodtak kölcsö-
nért mint az asszony mondja ’s még csak válaszra sem méltatta140 öket141 ’s panaszában ki 
kotyantotta az asszony hogy kozm…..nak háza is van pesten és142 pedig tán nem tudja bizo-
nyosan a Stáczió utczában – ki tudja tán éppen az a monsieur trafikált vele – ilyenek az 
emberek ’s tán a Parádi utjára is kozmov..tól kért kölcsön a143 házára, én fölteszem rólla. De 
ha haza megyünk tudja e’ mit fogok tenni kedves apám, nem bánom ha ezer pforintot144 

128 kett[.]nknek [átírás.]
129 vagy [Emendálva.]
130 mind [Beszúrás.]
131 miskolc[.]i[.]k [átírás.]
132 közt[.]k [átírás.]
133 [.]zvegy [átírás.]
134 emberek <..> ö
135 kiberelvén [Emendálva.]
136 figyelembe <..> véve
137 törvényes [Beszúrás.]
138 is [Beszúrás.]
139 tárgy <…> nincs
140 mélta[…] [átírás.]
141 öked [az „ö” beszúrva; átírás.]
142 pesten <…> és
143 [.] [átírás.]
144 [.]forintot [átírás.]
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vesztek is; át adom a szerzödést kozm…..nak vegye meg 4000 pfrintért tölem a többit vegye 
meg ö rajta süssék fözzék egymást nem bánom. mit gondol kedves apám meg tenné e 
kozm….. –

a válópört illetöleg reményem van rövid idön ítéletet kaphatni, voltunk Polg..nál fel ol-
vasta elöttünk – munkáját mit kivonatnak lehet mondani remekül van felvéve igazán örült a 
lelkem még az145 öreg Petö is igen jól fogadta ’s azt mondotta Polg..nak146 hogy beadványát147 
ö maga fogja németre le fordítni és148 senkinek még a feleknek sem engedi elolvasni (és így 
én sem tudok ám rólla semmit – tudja kedves apám – nem szabad.) – Simonnak adja át az 
egészet majd az öreg ur hogy kivonatot készítsen belöle, nem tudom eziránt ne irjak e’ neki.

Sietnem kell hogy levelem be vihessék miskolczra a Póstára, Déry149 bácsi volt oly szíves 
ajánlani beküldését. anyám szegény borzasztoan köhög éppen oly mértékben mint a télen 
egyszer lábait is igen fájtatja tán majd a meleg Fürdö jót fog tenni én részemről egészséges 
vagyok melyhez hasonlót kívánok ked. apámnak is.150 anyám – ugyan ez éjjel igen rosszat 
álmodott ugy hogy csak nem aggodik e’ miatt ha hogy nem történt e’ valami ked. apám-
mal. Várady Gáborékat Üdvözöljük. – tegnap mondja Déry bácsi hogy a molnár társasága 
van itt laurával ’s 3mat játszodván mennek Budára, egyszer szeretném én is látni a miskolc-
zi színházat, ha lehetne. És151 most kezeit csokolva ked. anyámmal vagyok szeretö aranyo-
zott léánya

jun 24én 858.                                                                                                            E. Etelke

U. i. majd el is feledém meg irni képzelje ked. apám az a Gazember kosel..nak azt 
mondotta hogy ö folyamodványt152 ad be hogy az ítéletet fel függessze mert békélni akar, az 
az egyezkedni. Ezt is meg153 kellene tán írnom Simonnak ha még nem tudná. 

[boríték:]
t. Egressy Gábor urnak
             tisztelettel
                                Máramaros Szigeten.

232. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szeged, 1858. július 8.

Szeged. julius 8. 1858.

Etelkém levelét megkaptam. Ha diós győri költségeitek meghaladnák előleges számitásunkat: 
irjátok meg mennyire van még szükségtek, hogy jó eleve elküldhessem. Én 16-dikán estve 

145 a[.] [átírás.]
146 Pog..nak [Emendálva.]
147 [.]eadványát [átírás. ]
148 és [Beszúrás.]
149 Dery [Emendálva.]
150 i[.] [átírás.]
151 e[.] [Emendálva; átírás.]
152 [.]olyamodványt [átírás.]
153 me[.] [átírás.]
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otthon leszek Pesten. ákosról azt hallottam hogy megbetegedett, azon lakoma következ-
tében, mellyet tiszt társainak adott. ma irtam neki, hogy a dolog mibenlétéről azonnal 
tudó sitson. mintegy hat nap előtt kaptam tőle levelet Szigeten, mellyben irja, hogy junius 
24-dikén lépett hadnagyi rangjába, s ugyanaz nap ment Pardubiczba, hogy ott magát mint 
tiszt bemutassa. nem hiszem hogy komoly baja legyen, mert ha így volna, vagy rózsa, vagy 
más bajtársa megírta volna. Dolgaim meglehetösen folynak. telepiéket és Dérynééket tisz-
telem. 

E G
sk

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak.

Miskolczon át
Diós Győrben

233. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szeged, 1858. július 9.

Szeged. julius 9. 1858.

tegnap léptem itt fel elöször Brankovicsban, üres ház előtt. nem akartam folytatni vendég-
játékaimat, de rábeszéltek, hogy tegyek még egypár kísérletet. Három napi szünet után 
Hamletet és leart fogom adni. kedvetlenül teszem, mert illy csufot soha nem tett még 
rajtam közönség, de meggondoltam, hogy ha már kudarczzal kell innen elmennem: mind-
egy akár most akár nehány nap mulva. Szigeti volt itt, s ez is csak népszin müveivel tudta 
becsalni e parasztokat. tóth jött utána, ennek már üres házai voltak. Utánam Füredi jö, az 
is majd bedanolja őket. Ha ákostól hamarjában levelet nem kapok: vagy magam látogatom 
meg, vagy távirda utján tudakozódom róla, mert rosz elöérzetem van. 

mint létetekröl irjatok.   
E Gábor

sk

telepi Gyuriékat és Dérynééket tisztelem.154

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak

Miskolcz felé
Diós-Győrben

tisztelettel fölkéretik a t. cz. Postahivatal, e levelet tek. Déry úr hirlapjaival kiküldeni D. 
Győrbe.155

154 telepi Gyuriékat és Dérynééket tisztelem. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
155 tisztelettel fölkéretik a t. cz. Postahivatal, e levelet tek. Déry úr hirlapjaival kiküldeni D. Győrbe. 

[a címzésre fejjel lefelé írva.]
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234. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
lázně Bohdaneč, 1858. július 9.

Édes jó apám!

a szerint a hogy édes apám kivánta, – mindjárt kineveztetésem napján (junius 24-dikén) 
irtam máramaros-Szigetre; – azonban minthogy ohajtott válaszát mostanáig nem vettem: 
azt vélem, hogy levelem alkalmasint eltévedt s nem juthatott kedves apám kezeihez. –

Én szinte csak ma jöttem meg körutamból, mellyet Pardubitz vidékén tettem, – magamat 
az ezredembeli tiszti-karnak bemutatva. – Hogy ezt kelljen tennem: arra nem is gondol-
tam, – s bizony sok költségembe került szük erszényemhez képest. – Ezredesem 14-dikén 
érkezend156 haza Prádenből; – levélben megköszöntem ugyan neki magas kegyét irántam, – 
azonban hazajövetelekor be157 fogom magamat neki mutatni, – s egyszersmind nehány napi 
szabadságot kérek, hogy lovamat magam hozhatnám el. – azért mintegy 16- vagy 17-dikén 
ennek a hónapnak, – ha Isten segit – Pesten leszek. –

Samu bátyámnak is irtam, s meg köszöntem irántami rokoni szeretetét, valamint 
értesitettem hazamenetelem felől is. –

Ezerszer csókolva mindnyájokat – maradok édes jó apámnak – 
holtig hű fia

E ákos
sk

hadnagy

Bohdanetz, julius 9. 1858.

235. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szeged, 1858. július 13.

Szeged, julius 13. 1858.

ákostól e pillanatban kaptam158 levelet. azt irja hogy ezredesétől, ki 14-dikén érkezik haza, 
szabadságot fog kérni, hogy julius 16-dikán vagy 17-dikén haza jöhessen a lováért. Ha tehát 
öt159 látni akarjátok: ebben nincs más mód, minthogy akkorra haza jőjjetek. a nyár többi 
részét a mit Diósgyörben akartatok tölteni, majd Péczelen tölthetitek, ha akarjátok. Én 
holnap itt bevégzem vendégszereplésemet, és csütörtökön vagy pénteken honn leszek. 
telepiéket és Dérynééket üdvözlöm.

E Gábor160

sk

156 14-dikén <s> érkezend
157 hazajövetelekor <azonban> be
158 kapo [átírás.]
159 <t>öt [a „t” kikaparva.]
160 Gá[.]or [átírás.]
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[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak.

Miskolcz felé
Diós Győrben.161

236. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1858. július 18.

Pest. julius 18. 1858
Édes annyokom!

ákos fiad itthon van, és csak Pénteken estig lesz hon; Siessetek tehát a mint levelemet veszi-
tek, akár gyorskocsin, akár postán, akár fogadott alkalmon, hogy ha csak egy napot is együtt 
lehessetek vele. Én ezt még Szegedröl, julius 13-dikáról megírtam nektek, és csodálom162 
hogy eddig még itthon nem vagytok, mert már 16-dikán megkaphattátok levelemet. Ha 
pénzetek elfogyott volna: vegyetek ott kölcsön annyit a mivel haza jöhessetek, – majd meg-
küldöm. telepi Gyuri barátomnak köszönöm szivességét nejével együtt, mellyet irányotok-
ban tanúsított.. Siessetek!                                                                                           E Gábor

sk

[boríték:]
SIEtő 
Egressy Gáborné asszonynak.

Miskolczon át
Diós-Győrben

kéretik a miskolczi t. cz. Postahivatal, e levélnek kiküldésére, a t. Déry ur163

237. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1858. július 19.

Pest, julius 19. 1858.

Ezen levéllel együtt egy pénzes levelet tettem a postára, 35 pengöforinttal, uti költségtekre; 
siessetek a miskolczi postára, mert a levelet másnak ki nem adják onnan, minthogy post 
restante küldöttem,164 a mi azt teszi, hogy azért oda kell menni. Egyszersmind lássatok rög-
tön kocsi után, hogy a mint a pénzt megkapjátok, két vagy három óra mulva már indulhas-
satok haza. menjetek el a két Horváth nevü ügyvédhez miskolczon, mind a kettö igen jó 
barátom, s nevemben kérjétek öket hogy számotokra egy igen jó paraszt fuvarost kerítsenek. 

161 Diós Győrb[..] [átírás.]
162 cs[.]dálom [átírás.]
163 kéretik a miskolczi t. cz. Postahivatal, e levélnek kiküldésére, a t. Déry ur [a boríték címzésére fejjel lefelé 

írva.]
164 küldödtem [átírás.]
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ök ezt szivesen megteszik. mert a diligencera, vagy a gyorskocsira nem számolhattok, mi-
után azok telve szoktak kassáról oda megérkezni. Igyekezzetek, hogy Csütörtökön délre 
haza érkezhessetek; a kocsissal illy feltétel alatt egyezkedjetek, ha mindjárt egész165 éjjel utaz-
tok is. most holdvilág van, bátran jöhettek. t. Gyuriék szives barátságát nevemben is kö-
szönjétek meg. Déryné166 kezeit csókolom Déry167 urat tisztelem.168 Fiad169 már desperál, 
hogy meg nem láthat benneteket.

E Gábor
sk

[boríték:]
Sietö
Egressy Gáborné asszonynak

Miskolcz felé
Diósgyörben

Telepi György ur
házánál 

Igen kéretik a miskolczi t. cz. postahivatal, e levélnek minél elöbbi kézhez juttatására.170

238. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1858. július 19.

Pest, julius 19. 1858.

Én abban a hitben voltam, hogy a171 visszajövetelre172 is kiadtam uti költségteket, mert ha 
tudom hogy nincs pénzetek, akkor már tegnapi levelemmel küldöttem volna pénzt számo-
tokra. Ha tehát még ezen levelem is ott találna benneteket, itt küldök 35173 pftot, ezzel akár 
gyorskocsin akár postán haza jöhettek. De minthogy sem postán, sem gyorskocsin nem 
számíthattok két helyre biztosan, tehát legjobb lesz fogadott kocsin jönnötök, de jó lovakon, 
és éjjel nappal jöjjetek, hogy ákost még itthon találhassátok, mert ö pénteken éjjel, az az 
szombatra viradóra már megy vissza. telepi barátomék szivességét még egyszer köszönöm, 
még vissza szolgáltatom. zsidó kocsissal ne jöjjetek, mert azok csalók, rosz gebéik174 van-
nak, s akármint fogadják hogy másfél nap alatt Pestre tesznek, nem lehet nekik hinni, mert 
az175 utfélen áll ki a lovuk, mint velem és Szerdahelyiékkel történt; 20 pforintért jó lovu 

165 e[.]ész [átírás.]
166 Deryné [Emendálva.]
167 Dery [Emendálva.]
168 tisztelem [az írásjel emendálva.]
169 mint huszártiszt először jöttem haza nehány napi szabadsággal. E. ákos [Egressy ákos későbbi megjegyzése.]
170 Igen kéretik a miskolczi t. cz. postahivatal, e levélnek minél elöbbi kézhez juttatására. [a boríték címzésére 

fejjel lefelé írva.]
171 a [Beszúrás.]
172 [.]isszajövetelre [átírás.]
173 [..] [átírás.]
174 gebéi[.] [átírás.]
175 az [Beszúrás.]
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magyar szekerest kaphattok, és társul senkit se engedjetek felvenni a kocsisnak; ezt elöre ki 
kell kötni, valamint azt, hogy ha szerdán délben megindultok, Csütörtökön estvére 
mulhatlanul behozzon Pestre benneteket, különben elveszti bérét; elöre mit se fizessetek, 
vagy legfeljebb egypár forintot. azért is nem mertem pénzt inditani el tegnap mert nem is 
képzeltem hogy Szegedi levelem után azonnal kocsira ne üljetek.

E Gábor
sk

239. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[Pardubice, 1858. július vége ‒ augusztus első fele]

 
[Elveszett.]

240. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Pest, 1858. július vége ‒ augusztus első fele]

 
[Elveszett.]

241. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pécel, 1858. augusztus közepe]

holnap reggel jön ki fay bela176

Édes177 Gáborom az estve kaptam meg leveled az ákoséval egygyüt minek178 mindnyájan 
igen ürültünk csak azon íjjedtem meg hogy a lovát csókra szoktatja mert kun jósi itt vólt és 
egy épen a csókróli179 történetet beszélt egy barátjával történt hogy a szájából180 szokta étet-
ni és egyszer az egész alsó ajkát leharapta a szép fiatal embernek azért édes te is ird meg ezt 
ákosnak, tegnap jöttünk meg Gombáról egéségesek vagyúnk mit neked is kívánok Édes 
kérlek ez alkalomtól küldjél ki egy font szappant és egy font finom keményitöt181 csókollak 
Etellel egygyütt

[címzés:]
Gábornak182

176 holnap reggel jön ki fay bela [Idegen kéztől, nem az Egressy család valamely tagjától származó egykorú 
írás.]

177 Édés [Emendálva.]
178 min[.]k [átírás.]
179 csókró[.]i [átírás.]
180 szájaból [Emendálva.]
181 keményitö [Emendálva.]
182 Gábornák [Emendálva.]
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242. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pécel, 1858. augusztus 21.

Péczel, aug. 21. 1858

kedves apám! Gróf laczi a lámpát ki akarja hozni mit ked. apám bevitt csináltatni, 
legföbb hibája az, hogy az olaj nem akar benne fel jönni, azért julis ha elhozza kérdezze meg 
hogy segített é e baján a bádogos. kérem kedves apám ha lehetséges küldjön nekünk pár 
forintot183 – Gróf laczi még az nap ki jő – ’s egy levélkébe zárva ki is hozza azt. Itt ma van 
az aratók mulatsága. károlynak írt levelem csak ked. apámnak czímeztem másként nem 
lehetett Grof laczi volt oly szíves azt Gödöllön fel tenni, azért kérném alássan ked. apámat 
ha azon levelet a rendes czímmel ellátva borítékba184 tenné ’s mielöbb utnak indítná. kedves 
anyám csokolja én pedig szinte kezeit is szeretö léánya Etelke

Igen sajnálták hogy ki nem jöhetett ked. apám hoszszabb idöre185 de részint tán jobb volt 
hogy igy történt bizonyos közbejött186 körülmények miatt – mikröl otthon bövebben. –

[címzés:]
kedves apámnak
        Pestre

183 [.]orintot [átírás.]
184 […]ítékba [átírás.]
185 idore [Emendálva.]
186 közbejött [Beszúrás.]
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1859

243. EGrESSy ákoS – EGrESSy EtElkának
[Pardubice, 1859. január legeleje]

[Elveszett.]

244. EGrESSy EtElka – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1859. január 13.

Szeretet kedves testvér!

azon édes örömöt melyet arczképed elküldése szerzet, csak képzeld, mert leirni nem tu-
dom. Hanem cserébe viszonzásul vedd azon öröm hirt hogy – – – el vagyok választva test-
véred szabad öt évi kínzás után, ideje is ugy é bár? – két biróság itélete ugyan még hátra van 
’s ebbe még 3 holnap bele telik, mint mondják, míg ezek a hátra levö itéletek kimondatnak – 
na de se baj azon én már nem aggódom.1 – De2 attól nincs mit félni, hihetőleg helyben 
hagyják az első itéletet ők is – leg alább mindenki azt hiszi. a pénz ügy elöbbre haladt szin-
te, abban már két itélet jött – még csak a harmadik van hátra, ’s akkor el mondhatom Isten-
nek legyen hála hogy nyert ügyem van. k’…ly is itthon van szegény – mondanom sem kell 
hogy ö is mennyire örvend ügyem ez ujabb fordulatán. Csak az a baj és aggasztó a jövöre 
nézve hogy ő szegény – magát is alig tudja föntartani – hát még3 nősülve mit lesz teendö – 
mert e’ nemét a művészetnek még itt nállunk nem igen karolták föl, külföldön pedig szinte 
sok van – és jelesnél jelesbbek – kik egymástól alig élhetnek. apámék szándékoznak – vele 
legközelébb azon határozatokat tudatni ‒ miszerint; a míg valami bármi csekély kis biztosí-
téka nem lesz, vagy mint templom Festész vagy bár mint – addig nöül hozzá4 nem adnak, 
hogy a nyomornak kitegyenek mind öt mind pedig en…et. apja mint mondja többféle 
igéreteket tett azon esetben ha haza jő, hogy elfogja látni munkával, jövendöjéröl is gondos-
kodik s. a. t.5 csak hogy már el mult egy hete miolta apjától a választ várja, ’s még eddig 
semmiből semmi sincs. Szerencse hogy, k.z.ovszkynál van6 a rokonság utján, ’s így a 
szállásrol élelemröl – gondoskodnia nem kell – már majd meg látjuk mit hoz az idö, ő ugyan 
jár kél, látna munka után nem tudom lesz e’ sükere. –

1 ’s ebbe még 3 holnap bele telik, mint mondják, míg ezek a hátra levö itéletek kimondatnak – na de se baj azon 
én már nem aggódom. [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

2 de [Emendálva.]
3 még [Beszúrás.]
4 nöül <nem> hozzá
5 s. a. t. [Beszúrás.]
6 [.]an [átírás.]
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a Pénz ügyben tudod é mit határoztunk többek tanácsa után? azt t. i. hogy – miután a 
pénzt egész összegben egyszerre meg nem kaphatnám ugy sem másként, mintha a házat el 
liczitáltatom, – sőt még tán akkor sem tehát, részemröl is lesz liczitáns azon7 5 vagy is a 
kamatokkal most már 6 ezer pftban én meg tartom a házat minthogy 10 ezeren alól kínálva 
kinálta kozmovszkinak is – ki nekünk a föntebbeket tanácsolta – ’s mit mindnyájan helyben 
hagytunk sőt benne meg is állapodtunk8 s a mi elöttem van betáblázva 39 ezer pft oly modon 
fogom10 kifizetni (ha ugyan kifizetem miután azon 3 ezer11 pft mely elöttem a házra bevan 
táblázva hamis – csak ámítás) hogy a takarék pénztártól veszek fel 5tőt kamatra pénzt mely12 
összeget mint ház tulajdonos tíz év alatt kellend lefizetnem csak; ’s ezt a mellett hogy a lakás 
bérröl nem kell gondoskodnom lassanként a bejövendö házbérböl lefizethetek.13 Simonnal 
már közlém határozatomat e’ részben mit ö is helyben hagyott – söt már emlékezem réá 
hogy ezt ö is ajánlotta volt még tavaly.

Szégény nagymama mint tudod hozzánk fog jönni lakni – de még mind eddig nincs itt, 
minthogy Végrendeletet hagyván zsigabácsi melyben a 3ad rész14 az ő illetéke és a melyböl 
képzeld az az15 utállatos16 szász faj ki akarja játszani – söt már jó formán ki is játszodták 
szegény öreget. E’ miatt nem akar17 hozzánk jönni (mind addig)18 még a végrendelet föl nem 
olvastatott – ’s tisztába nincs e’ dolog – mi ugyan mondtuk neki az az ked. apám legin-
kább19 hogy jöjjön hadjon ott nekik mindent a20 mi öt jogossan21 illetné is. De ö ezt szegény 
öreg nem akarja ’s jól is teszi én is azt mondom hogy mit sem engedjen jogábol annak a lel-
ketlen hadnak, a kiket réá vinne a lélek hogy egy 80 évet meg haladott öreget ki nekik 
utolsó oráig szolgált – csak ugy kilökjenek22 holott, minden törvény tudó ember azt állítja, 
hogy ha soha sem hagyott volna is végrendeletet zsiga bácsi 3ad része23 mindennek az anyát 
illeti. majd jövöre többet fogok erröl is magunkról is mondhatni de most már elfogyott a 
papírom24 azért Isten veled szeretet kedves testvér Szellemileg számtalanszor csokolva ölel 
szeretö hugod Egressy Galambos Etelke.

Pest jan 13 1859.
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

7 s <tehát> azon
8 minthogy 15 ezeren alól kínálva kinálta kozmovszkinak is – ki nekünk a föntebbeket tanácsolta – ’s mit 

mindnyájan helyben hagytunk sőt benne meg is állapodtunk [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben 
korrektúrajellel jelezve. átírás.]

9 [.] [átírás.]
10 […]om [átírás.]
11 ezer [Beszúrás.]
12 mely<et>
13 házbérböl <…> lefizethetek 
14 rész<troli>
15 az [Beszúrás.]
16 utállatós [az ékezet áthúzva.]
17 aka[.] [átírás.]
18 jönni <hogy> (mind addig) [a „(mind addig)” az áthúzott szó fölé írva.]
19 leginkabb [Emendálva.]
20 a [Beszúrás.]
21 j[.]gossan [átírás.]
22 ki[.]ök[..]ek [átírás.]
23 részé [az ékezet áthúzva.]
24 de most már elfogyott a papírom [Beszúrás.]
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U. i. ne vedd rosznéven hogy a végét ugy el hadartam de nincs egy jó tollam is – majd 
máskor szebben igyekszem irni ha ugyan lehetséges lesz.

Csokolom azt a huszáros bajuszos száját magának addig pedig majd csak ezt a mássát 
puszizom25

245. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[Pardubice, 1859. január első fele]

[Elveszett.]

246. EGrESSy GáBor – EGrESSy EtElkának
[1859. január második fele]

[Elveszett.]

247. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
[Pest], 1859. január 29.

Szeretet kedves apám! Éppen most vettük az ákos levelét, azért sietek azt kedves apám-
nak is megküldeni rögtön, hogy nyugtalanságát eloszlassam. – Becses levelét véve köszö-
nettel tartozom atyai nagy lelküségeért: én bálba menni nem szándékoztam mert sem ked-
vem sem pénzem hozzá – kivéve ez egy bál volt az a jogászok magyar bálja, hol mind nők – 
mind a férfiak magyar öltönybe megjelenni föl26 kérettek ’s ez egybe résztvehetni örömem 
telt volna – de a sors másként akarta – én pedig elö vettem türelmemet – ’s lemondtam erről 
is mert hisz27 az én lelkem e’ részben már eléggé meg edzödött – némi kár potlást nyujtana 
ugyan ha itthon rendezhetnénk valamit ’s e’ farsangon át28 be is29 kellene érnem velle, de be 
is érném – ha kedves anyám bölcs belátása is igent mondana reá – – –?? 

azt hiszem hogy kedves apám dicsőségébe így is osztozhatunk ha itthon vagyunk – az 
ottani koty folé pedig előttem nem bír annyi érdekkel vagy tán30 vonzó erövel réám nézve 
hogy körében vágynám farsangolni – – –

Samu bácsinak e’ napokban irtam választ azon levélre melyben a kották elküldésében 
meg bízott. – – –

25 U. i. ne vedd rosznéven hogy a végét ugy el hadartam de nincs egy jó tollam is – majd máskor szebben 
igyekszem irni ha ugyan lehetséges lesz.
Csokolom azt a huszáros bajuszos száját magának addig pedig majd csak ezt a mássát puszizom [a levélpapír 
tetejére, a főszövegre fejjel lefelé írva.]

26 megjelenni<tek meg> föl [a „meg-” beszúrva.]
27 is <… hogy> mert hisz [a „mert hisz” az áthúzott rész fölé írva.]
28 át [Beszúrás.]
29 is [Beszúrás.]
30 tán [Beszúrás.]
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kedves apám hát Hegedüsnek egy darabját sem játszotta még?. azt hiszem jol fogna 
pedig neki esni – ugy látom Hamlet szellemi csak nem válhat meg apám vendégjátékai-
tól – – – És most mind oda mind pedig31 ide kisérje a szerencse kedves apám és minden jó 
szellemünk – igazság most jut eszembe a napokba a magocsi szellemével álmodtam ugy 
hívott magához – mert ő ott u. boldog ‒

kezeit csokolja ked. anyámmal szerető léánya Etelke –

jan 29 én
859.

248. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1859. március 3.

Pest márt 3án

1859

Édes Gáborom! én ujságot nem irhatok mert azt te már mind tudod mik történnek Szigeti 
mondá hogy mindent meg irt neked. Szabó irt Szegedröl hogy temes várra május elein 
megy32 és téged 16 májusba föllépet33 mit szerencséjének fog tartani az öreg Brankovicsba 
így írja az okát majd szóval mondja el árpád mondja hogy Gozón latabártól levelet kapot 
ismét téged kér34 vendég játékra de most már késö ugyi hogy vagytok édes enyimek tudom 
sok a bajod hát az aranyos leányzó jól viseli é magát Valahogy35 sokat ne tánczoljon bezzeg 
itthon nagyon eped valaki – tegnap estve már előtökbe ment az indóházhoz de mind hiába 
édes ismeretlen36 házigazdádnak37 egész családját tisztelem etel az én nevemmel köszönnynye 
meg szivességét kedves lányom38 te irhattál39 vólna legalább egy héten40 két levelet nagy fi-
gyelmetlenség41 ha nem szivböl legaláb színböl mert látom bizony hogy csak szinböl is lassan 
vagyunk ugyis
Fáy andrásék desperálnak hogy nem szerzödtél édes ezer meg ezer okokat mondanak hogy 
neked tekintetbe kellet vólna venni de erröl majd itthon édes igen nagyon üdvözelnek42 az 
öregék etelnek azt üzeni az öreg hogy válaszon ott magának egy talpraeset jászkun gyereket 
mert már megint mindég a férhez adássoddal tépelödik hogy használ43 a levegö lányom44 mi 

31 pegig [átírás.]
32 me[..] [átírás.]
33 fel lépet [átírás. az első „l” beszúrva.]
34 [.]ér [átírás.]
35 magát <… …> Valahogy
36 ismer[.]tlen [átírás.]
37 házigazdá[…] [átírás.]
38 lá[.]yom [átírás.]
39 irha[..]ál [átírás.]
40 […]en [átírás.]
41 fig[.]elmetlenség [átírás.]
42 üdvezeln[.]k [átírás.]
43 használ [az „s” beszúrva.]
44 […]om [átírás.]
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mind jól vagyunk hálá istennek de ákos nem irt még nektek45 sem most isten velletek Csó-
kollak mind kettötöket46

zsuzsika

a ruhátok közzé tegyetek valami szagost mert iszonyu rosz szaga vólt a skatuljába mikor fel 
bontottam mint valami avas zsir

[boríték:]
t. cz. 
Egressy Gábor urnak
a magyar szinháznál
Kecskeméten47

249. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
jászberény, 1859. március 3.

Szeretet kedves anyám!

apám tegnap játszott utolsót – ugy látszik mindenki lelki ismeretet csinált belőlle hogy a 
színházban ott48 legyen – mert zsufolva volt,49 és a mint ked. apám kilépett szebbnél szebb – 
koszorúk repültek felé a legszebb természetes virágokból,50 egy különösen tisztán kaméliák-
ból gyönyörü szalagokkal ez utobbi természetesen az „enyimek” része és tulajdona.51 ‒ any-
nyi a babérunk hogy52 a hajdani roma valaménnyi53 nagy férfiát meg koszo rúzhatnok. De 
hadd – mondjam el mi a játék után következett – el nem tudtam gondolni, hogy mire vár a 
közönség egy része, miután oszlani nem akartak, – csak később veszem észre a kapun ki 
lépve, hogy vagy 24 fáklyás isszonyu nép tömeggel közre veszik apámat ’s a közönség is 
utánna masiroz a rákoczi indulóján54 egész hazáig folytonos éljenzések55 közt. ma pedig 
többen tisztelöi az itteni Casinoban ugy nevezett56 – müvészi ebédet adnak tiszteletére, hol 
a mint fülheggyel hallom valami nagyobbszerü meg lepetés57 várja. –

Estvére pedig egy müvészi quartetben – lesz alkalmunk gyönyörködhetni melyben a 
legföbb közremüködö Simonfi kálmán lesz a már eddig elé is eléggé ismert magyar zene 
szerző.

45 még <…> nektek
46 mind [.]ettötöket [átírás.]
47 szinháznál <Jászberényben> Kecskeméten [a „Kecskeméten” az áthúzott szó fölé írva. a címzés telepy károly 

kézírása.]
48 ott [Beszúrás.]
49 volt [Beszúrás.]
50 virágokból [az „-ok” beszúrva.]
51 [..]lajdona [átírás.]
52 hogy [Beszúrás.]
53 valaménnyi [Beszúrás.]
54 masiroz a rákoczi indulóján [Beszúrás.]
55 éljenzése[.] [átírás.]
56 ugy nevezett [Beszúrás.]
57 nagyobbszerü <megtisztelő> meg lepetés
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kedden58 az az tegnapelőtt jankovicséknál ez az itteni hotvolét képezi ’s külömben is jász 
kunok59 fökapitánya is így a leg elsö ember jászberényben60 voltunk estvélyen– a házi asz-
szony több szép61 nép dalt énekelt62 Béni bácsitól – majd pedig cziterán63 játszott több szép 
darabokat b. orczyval együtt, – egy más vendége valami Néher nevezetü is énekelt, ‒ be fe-
je zetre pedig kedves apám Vörösmarty „Szép Ilonká” ját szavalta el, és igy a legszebb vál-
tozatosságal, sok szellemi élvekben64 részesültünk, de igaz esteli után még tánczoltunk is – 
hogy el ne feledjem. –

Holnap márt. 4én pedig mielött haza mennénk be tekintünk köcskemétre – ott vagy 2öt 

játszva ked. apám; haza felé indítjuk szekerünk rudját. noha még innen nem akarják el 
bocsátni – ’s mint hallom egy deputatió készül hozzá, öt itt marasztandó – de nem hiszem 
hogy legyen belőlle vallami, miután Szombaton az az 5én kecsköméten65 már „Hamletet” 
várják ’s látni akarják.

képzelje kedves anyám kedden még játsztunk is – Hétfön valami66 Horváth Pálnál 
voltunk egy igen kedélyes estvélyen – hol többen abbeli ohajtásokat jelenték ki vajha67 ök 
„Garricket” láthatnák, – ’s kedves apám meg igérte hogy ha ök is közre müködni akarná-
nak, meg látandják Gárricket (minthogy e’ nyomorú társasággal azt elö adni képtelenség 
volt). Erre ök természetesen, egész késszséggel – vállalkoztak, és így történt aztán, hogy 
kedden estve mielött jankovicsékhoz mentünk volna, egyett játszottunk; ‒ és pedig én is 
„Jenny” szerepében természetesen csak olvastuk szerepünket mindnyájan, kivéve kedves 
apámat. És68 közönségünk mely69 igen válogatott70 volt71 szép számmal össze gyüleke-
zett72 – ’s mint mondják jól is mulattak 

Elmondom a szereplők neveit is: „Hildet” játszta a mi szíves ifjito házi gazdánk Sismis 
Jozsef ur. „Frondhamet” Kempelen Gyözö. „Villiam”et valami Batto Bandi ki hozzánk távolról 
rokon is. „Jenny”t én és73 a szolgát „Györgyött”74 pedig ami kedves házi asszonyunk testvére 
Ágoston Imre. És mondhatni mind igen jól mondták el szerepeiket kivéve Jennyt mert hiszen 
Krum Eliás is azt mondja hogy75 a „Szerénység a76 Babér koronának77 legmagassabb dísze”.

58 [.]edden [átírás.]
59 kunok [az „-ok” beszúrva.]
60 ez az itteni hotvolét képezi ’s külömben is jász kunok fökapitánya is így a leg elsö ember jászberényben [a 

levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
61 szép [Beszúrás.]
62 énekelt<..>
63 czitérán [az ékezet áthúzva.]
64 szellemi <… …> élvekben
65 „kecsköméten” [az idézőjelek törölve.]
66 Hétfön <az> valami
67 ki <már> vajha
68 Es [Emendálva.]
69 […] [átírás.]
70 válogatott<ak>
71 volt<ak>
72 gyülekez[…] [átírás.]
73 é[.] [átírás.]
74 „györgyött” [átírás.]
75 [.]ogy [átírás.]
76 Szerénység a [Beszúrás.]
77 kor[.]nának [átírás.]
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a Hangjegyeket köszönettel vettem valamint a leveleket is. árpád már elmondhatja78 
hogy „Mama én Tenorista leszek” ugy látszik Szigetitöl is kapott apám levelet sok minden 
félét ir benne, ’s ugy látszik a körülmények kedvezöen79 mutatkoznak – a szerzödést illetöleg. 
Vajainak is vettük egy comisiokkal terhelt levelét – hanem most csak azt mondjuk rá hogy 
várj sorodra Piroska. Hát károly házi ur lett a mint irja – na csak a házat tartsa meg minden 
esetre. Hát Hegedüsné – meg született e’ már – látja e’ már a napot? majd meg látogatom a 
mütermet mihelyt hazaérünk. És most végzem levelem, mert már ez alkalommal helyem 
sincs több majd kecskömétröl többet. azon reményben hogy mindnyájan egészségesek ve-
lünk együtt ajánlom magam kegyeik80 ’s szeretetökben

csokolva n. mama kezeit a ked. anyáméival együtt
szeretö léánya E. Etelke.

Ked. Apám csokolja anyjokát.
Márt 3 án

859  
Jászberény

250. SzEntPÉtEry zSUzSanna ÉS EGrESSy EtElka –
EGrESSy ákoSnak

Pest, 1859. április 3.

Pest április 3án 1859
kedves Fiam ákos!

mivel édes apád81 nincsen hon tehát én írok neked és küldöm a Samu bátyádtól járandó 
három hólnapra82 való segéljt83 az az harmincz84 forintot Uj85 pénzbe, hogy apád most hol 
van vagy hogy van gondolom ö tudatá veled jelenleg nem a színhász tagja és igy hogy magát 
bisztosítcsa a nyugdijt86 kérte és meg is kapta azt nyólcz száz forint évenként de kijelenti 
hogy még nem akar ugyan a színpadról lelépni sött octóberbe szerzödtetni is fogják ujra en-
nek a históriáa igen hoszszas vólna leirni de talán te is haza jösz akorra és mit részletesen 
nem lehet megirni87 szóval88 mind megtudod most miskólczon van apád onnan S. a. 
Ujheljbe megy májusba temes várra. juniusba vagy juliusba Bécsbe a Szabó társaságával 
nehány szerepre mit ugyan még addig veled tudatni fogunk de édes fiam most már te is 
tudas magadról valamit velünk mert én nyugtalan vagyok most legközeléb küldött apád 60 
forintot megkaptad é nem írtál rólla mit pedig várt apád azért írjál fiam hogy vagy és hol 

78 elmond[.]atja [átírás.]
79 kedvez[.]en<k>
80 kegyeik<be>
81 ap[.]d [átírás.]
82 [.]ólnapra [átírás.]
83 segeljt [Emendálva.]
84 harmi[…] [átírás.]
85 [..] [átírás.]
86 [.]yugdijt [átírás.]
87 megir[..] [átírás.]
88 sz[.]val [átírás.]
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mentek é valahová most isten álgyon meg mit én naponta kérek a te és testvéreid ból do-
gulásáért89 csókollak Szerető anyád 

Sz. zsuzsánna

kedves testvér! pár hónapja is lehet már miolta hozzád néhány sort intéztem, de még mind 
ekkorig nem tudom ha hogy vetted90 é azokat91 vagy sem? Itt nagy dolgok történnek a szín-
háznál, apám nincs a Színháznál nem szerzödött, Szigeti és réthi sem szerzödtek és igy a 
drámát bukottnak lehet mondani – ha csak az Igazgatoság bünét meg bánva ‒ meg nem 
kísérti a föntebbiek szerzödtetését – miért a lapok is föl zudultak ’s nincs lap az országban 
mely mellettök ne volna, itt ott jól meg92 paskolva az Igazgatóságot93 méltatlan eljárásáért. 
az a híre hogy a föbb körökben arról folyna94 a beszéd miszerint nem Grof igazgato kell ide, 
hanem egy vagyonos nemes ember ki az igazgató nevet95 viselné de az igazgatásban apámat 
bíznák meg. mennyiben igaz e’ hír nem tudom – az idö legjobban meg fogja mutatni azt 
hiszem, azért reméljünk és bízzunk Istenben. Sokan kárhoztatják is apámat hogy miért 
nem fogadta el azt a fizetést mit az igazgatóság ajánlott neki, ’s e’ közt S. bácsi is96 ’s miért 
hagyta el éppen most a színházat midön az ö jelenléte97 annak leg nagyobb szüksége volna, 
a dráma érdekében. azonban az értelmisége e’ hazának mind az apám elve melett van, és 
harczol; miután kisül hogy az igazgatóság98 hazafisága abbol áll hogy álldozzanak a drá-
mai99 tagok mint eddig100 ‒ de kinek minek? az operának mert operát minden áron szereznek 
’s mi abbol fel marad azon meg kell nyugodni a Drámának és101 ha az102 abbol nem éri Isten 
hírével el mehet a hova neki tetszik – azt számba se véve hogy tán nem is az operáért épült 
e’ színészház melynek 40 tagjai közt alig van ki a magyar nyelvet csak tisztán kimondani is 
tudá – hanem tán a Drámáért inkább mely egyedüli fentartója a nyelvnek és nemzetiség-
nek. Ebböl láthatod103 mily hazafias gondolkozásu104 és ügy szeretö105 nagy férfiak igazgat-
ják106 jelenleg e’ szegény színházat. a lapokbol többet tudhatsz meg majd e’ tárgyban – mi-
után sokkal nagyobb az107 hogy sem azt108 ily röviden meg lehessen értetni. Én Istennek hála 

89 bóldo[.]ulásáért [átírás.]
90 [.]etted [átírás.]
91 azokat [Beszúrás.]
92 jól meg [Beszúrás.]
93 Igazgatóságo[.] [átírás.]
94 folyna [a „-na” beszúrva.]
95 nevét [az ékezet áthúzva.]
96 ’s e’ közt S. bácsi is [Beszúrás.]
97 [.]elenléte [átírás.]
98 igazgatóság [Beszúrás.]
99 dramai [Emendálva.]
100 mint eddig [Beszúrás.]
101 es [Emendálva.]
102 […] [átírás.]
103 látha[.]od [átírás.]
104 gondolkozású [az ékezet áthúzva.]
105 és ügy szeretö [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
106 igazgatjak [Emendálva.]
107 az [Beszúrás.]
108 […] [átírás.]
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csak meg vagyok – Pénzünk ugyan nincs de azért se baj – csak meg élünk109 holtig. – Hát te 
kedves Huszár110 testvér hogy vagy? tudas magadról ha idöd engedi. 

Csokol szeretö
növéred E. Etelke.

Pest april 3 án
59.

károlj üdvözel ö teszi a levelet a postára azt mondja hogy adóssa vagy egy levéllel irjál 
neki. csókollak111

251. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
miskolc, 1859. április 4.

Miskolcz, Apr. 4. 1859.
Édes zsuzsikám!

nincs semmi bajom, kivéve hogy kissé rekedt vagyok. tegnap játsztam elsöt, Brankovicsot. 
a ház tele volt nehány páholy híján; ezek is azért maradtak üresen, mert ez a hanyag latabár 
nem értesitette jövetelemröl a vidéket. Hanem most már tudják minden felé, hogy itt va-
gyok, s hiszem hogy jó házaim lesznek. kazinczy Gábor is bent volt, rettentön el van ragad-
tatva; a jövö héten ki visz Bánfalvára, s talán még Egerbe is. Ha jól megy e héten dolgom, 
ugy még vagy kettövel megtoldom szerepeimet a jövö héten, föltéve, hogy Füredi csakugyan 
nem jöhet, a mit jó lenne Gózontól megtudnotok és nekem megirnotok. a homlok kenö-
csömet otthon hagytam vagy is nem pakoltátok be; kérlek édes, sietve küldjétek; egy kis 
bádog pixisben van; ha otthon nem találjátok, ugy a Színházban maradt, az az Constantin 
nem tette vissza a táskába, vagy pedig a fodrász fiu lopta el a112 helyemröl. az ingeimet is 
küldjétek. Hetényinek most irom hogy husvétre ott leszek. molnárnak is irok, ki kassára 
megy, mert nem rosz lenne113 oda is elmennem ha lehetne. telepi tegnap este benn volt, 
egyedül, de játék után haza ment, a jövö héten én114 is kimegyek hozzájok. Itt végtelenül 
szivesen lát mindenki, a pesti directiot szidják. mért nem irtok valami szinházi ujságot?

árpád! Szorgalmas légy mindenben; különben jaj lesz ha haza megyek. ne csavarogj. a 
Falusiakat e héten le ird, és Vasárnap a gyorskocsira tegyétek. aztán folytassd az apostolt, 
és olvassd az általam legutóbb vett könyveket, mert ezekböl számadásra vonlak. ne 
versifikálj; az nem a te dolgod. Etelkém, beszéltetek-e már orvossal a fördőre nézve? el ne 
késsünk vele.

Én itt vagyok szállva édes Szombatinál a „csillag” fogadóban; igen jó biztos helyen; a 
szomszédom gróf Csáky zsiga, igen jó szivü derék ember, s nagy tisztelöm. kár volt az ákos 
pénzének elküldésével annyira sietned, mert most már csak majus 16-dikán fog tölem pénzt 
kapni. Hát Samu mit beszél?

109 elünk [Emendálva.]
110 Huszár [Beszúrás.]
111 károlj üdvözel ö teszi a levelet a postára azt mondja hogy adóssa vagy egy levéllel irjál neki. csók[.]llak 

[átírás. Szentpétery zsuzsanna kézírása.]
112 a [Beszúrás.]
113 rosz <volna> lenne
114 en [Emendálva.]
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Édes, naplót vigy arról, hogy árpád hogy viseli magát. a szobámat büdös dohányával el 
ne ronditsa.115

Isten veletek! csókollak!
E Gábor

sk

252. SzEntPÉtEry zSUzSanna ÉS EGrESSy EtElka – 
EGrESSy GáBornak

Pest, 1859. április 6.

Pest ápr 6 – 1859 
Édes Gáborom!

küldöm az ingeket sok boszuságal116 jártam utánna mert péntek117 ólta minden nap magam 
vóltam érte és mégis csak ma reggel tudtam megkapni és küldöm is. a Hetényi levelit veted 
é. mikor mégy él miskólczról tegnap valakitöl árpád azt hallá hogy csak 5én118 azaz tegnap 
léptél föl elöször ma mint bizonyost vártam leveled de bizony hiába édes nincs é neked va-
lami bajod én oljan nyugtalan vagyok éjjelenként nem tudok aludni és ha el alszom is min-
den perczbe föl ébredek és mindig ugy el fogódom ha irsz édes tudok valamit felöled könyeb 
lesz, még ákos sem írt elküldém neki a Samu 30 fját édes a 60 f ujra hogy régi 63 f legyen119 
még kel hozzá 6 f 15 x uj pénzbe a tejet is ki fizettem 4 f 64 x ujba ezt azért irom meg hogy 
el ne felejsd a berényi vendégeket már minden nap várjuk jó let vólna édes ha egy pár darab 
edént vehettem vólna mikorra itt lesznek120 mit mondasz hozzá ird meg a miskolcziak hogy 
fogadtak s mit beszélnek sokat irjál itt ma lép fel rónai Dozsába Hegedüs barnát121 adja 
Feleki a költöt e minden képen szavalló nyavaljába122 sínlödik hallom hogy hegedüst 
jókainé tanitotta a próbán szavalni123 talán Szigligeti heljet vagy egygyüt rendeznek a ko-
maság jussán hegedüsné dicsekszik hogy 5 szász pengöt hozot haza miskólczról, Füredi 
pedig nem megy el oda ezt ugyan tudjátok is már a karácsonyi124 pája a száz aranyos Vala-
mi125 telivér nevü vigjáték irója álneve Péter Pál de azt mondják hogy herczeg Pálfi vólna és 
a teleki Féléröl ezt mondják hogy a két darab közzül nem lehet választani miknek adják a 
jutalmat meg osztani pedig az uj birák sem akarják126 igy tehát lesz borzasztó harcz és 
háboru. Szabó még nem irt ide hát neked irt é jövöre talán többet fogok tudni irni127 mint 

115 ronditsa<l> [a betű kivakarva.]
116 bo[..]uságl l [átírás.]
117 pénzek [átírás.]
118 [.]én [átírás.]
119 lenyen [Emendálva.]
120 leszn[.]k [átírás.]
121 bar[.]át [átírás.]
122 nyavaljaba [Emendálva.]
123 […]valni [átírás.]
124 karács[.]nyi [átírás.]
125 aranyos <…> Valami
126 akarjak [Emendálva.]
127 ir [Emendálva.]
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most az isten álgyon meg édes és örizen meg minden bajtól a te jó Szellemed örködjön128 
feletted csókollak.

zsuzsika

az ismerösöket üdvözeljük

kedves jó apám! anyám egészen ki szorított a helyből, már most én mit irjak? csirke létem-
re nem tudhatok többet mint anyám, azért hát csak azt kérdem hogy nem hiányzik e’ kedves 
apámnak valamije? olyan aranyozott valami tudjá ked. apám? ked. apám ugy is szokta 
hivni hogy leányom.

Fölkereste e’ már ked. apámat a Dios györi elöljárosság? – Hát Déry roza nénit nem 
csalta be miskolczra – ked. apám ott léte? kilényinét nem is kétlem hogy ott ne129 lett 
volna. Hát kecskésék hogy vannak üdvözölje kecskésnét kedves apám nevemben is. ár-
pádnak130 ugy el foglalja idejét az a Díjtalan ‒ mert csakugyan nem kap ám egy krajczárt 
sem akár fel öltözik akár nem,131 ‒ gyakornokság hogy alig látjuk 2132 orat napjában, reggel 
probál délig délután133 megy orára estve134 fel öltözni a színházba ’s többnyire 10, 11 ora veti 
haza – az írás nem igen halad – erre nem sokat számithat ked. apám. a multkor öt sem 
bocsátották135 be a földszintre már nincs szabad bejárás – pedig ma szeretném meg nézni 
ronait mit csinál – egyébbíránt elöre is látom a sok handa bandát, Hegedüs mínt fog kap-
kodni levegö után, Feleki pedig ágálni mint a..ny jános hajdanában. De most már elég is 
lesz a sok fecsegésböl – ’s mint hogy ez uttal semmi okosat mondani nem tudok kezdem 
magamat136 ajánlani kegyes kegyeibe137 kezét 1000szer138 csokollám,139 szeretö leánya Etelka

kedves apám vigyázzon egészségére140 hogy meg ne szomoritsa aranyos léányzóját igazság 
a napokban itt volt az igazi aranyos léányzo és meg nevetetett141 mindnyájunk az ő mi mik-
ká jával és kifejézésével. jászberényből142 még nem kaptam választ levelemre alkalmasint 
élöszóval fognak válaszolni még e napokban. a143 lapokban van hogy kempelen valami 
lapot szándékozik kiadni nem tudom mennyiben lesz igaz – kezeit csokolom

128 örködjö[.] [átírás.]
129 ne [Beszúrás.]
130 Arpádnak [Emendálva.]
131 mert csakugyan nem kap ám egy krajczárt sem akár fel öltözik akár nem [a főszövegre merőlegesen, a 

levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve. mivel a beszúrás erősen megtöri a 
mondat értelmét, közbeékelésként tüntetem fel.]

132 3 [átírás.]
133 delután [Emendálva.]
134 […]ve [átírás.]
135 bocsátottak [Emendálva.]
136 kezdem magamat [Beszúrás.]
137 kegyeiben [Emendálva.]
138 1000szer [Beszúrás.]
139 csokol[.]ám [átírás.]
140 egészségere [Emendálva.]
141 neve[…]t [átírás.]
142 jaszberényből [Emendálva.]
143 [.] [átírás.]
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253. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1859. április 8.

Pest 8 április 1859
Édes Gáborom!

tegnap vettem 4én irt leveled mi meg nyugtattot hogy nincsen semmi bajod istennek hála144 
mi is mind jól vagyunk, a homlok festéket145 még tegnap mindjárt a gyors kocsira adtam a 
fodrásznál vólt az ingeket pedig ma már meg is kaptad146 mit szinte a gyors kocsin küldék 
6án147 ha talán nem kézbesíteték148 vólna ott keresd149 mi a darabot illeti hogy vasárnap el-
küldjem bajosan lesz belőle valami mert még egy felvonással150 sem kész ez a fiu, az151 egész 
napja el van foglalva igen keveset ir, ujságul152 irhatom hogy a színház mindég üres opera153 
vagy Dráma mind egy Dosába a botrányig üres vólt a ház és vannak észre vételek minden 
félék hallom hogy Szerdaheli karon fogta ’s mondá neki hogy bizony barátom igen rosz 
vóltál iljet ugyan csakis Szerdaheli tehet meg mert154 a fél tréfa155 szine alat mondja meg az 
igazat, édes Gozont meg kérdém hogy megy é Füredi vagy sem mondja156 hogy semmi157 
esetre sem megyen már latabárnak meg is irta édes hogy rekedcséged múljon használd éj-
jelre a szalonnát torkodra és ne éczakázzál sokat Etelre158 nézve159 pedig ma megyünk el 
kájdácsihoz mert ö igen gyakorlot már az iljen betegségekbe mit mondani fog tudatom ve-
led160 édes ha diós györbe mégy néz ott egy paraszt házat hogy majd a biró uram közbejárá-
sával161 ólcsón meg vehetnéd és nem is egyszere kellene ki fizetni mert bizony csak jó vólna 
ha vólna egy parányi hajlék162 hová ki fáradva meg pihentessük öreg testünket163 de ezért ne 
haragudjál édes, az ákos pénzét azért küldtem el édes mert azt mondád hogy miheljest 
Samu által adja el küldjem Samu most is a régi notát fuja az az hogy nem halgattál reá ö 
megmondá hogy ez fog bekövetkezni és hogy neked meg164 kellet vólna magad külömböztetni 

144 hálá [Emendálva.]
145 h[.]mlok festéket [átírás.]
146 kapad [Emendálva.]
147 7én [átírás.]
148 kézbeléteték [Emendálva.]
149 mit szinte a gyors kocsin küldék 6án ha talán nem kézbesíteték vólna ott keresd [a főszövegre merőlegesen, 

a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
150 felvonáss[.]l [átírás.]
151 [.]z [átírás.]
152 ujságot [Emendálva.]
153 [.]pera [átírás.]
154 me[.]t [átírás.]
155 térfa [Emendálva.]
156 [..]ndja [átírás.]
157 simmi [Emendálva.]
158 Etelre<.>
159 nézva [átírás.]
160 vel<l>ed
161 közbejárásálval [Emendálva.]
162 jajlék [Emendálva.]
163 lestünket [átírás.]
164 [.]eg [átírás.]



378

azoktól kikel kezet fogtál és te nem azokhoz való vagy erre ugyan nincs165 mit egyebet mon-
dani mint166 hogy jól van jól mit én meg is mondám neki de ö viszi a magáét mit167 mondá 
nagy pedánsan üvé végre már most meg kel ebbe nyugodni míg másként fog fordulni azt 
ugyan nálla nélkül is tudjuk és168 nevetem az ö okoskodását, a györieket üdvözeljük mind 
téged pedig édes az isten óltalmába ajánlak169 kihez én naponként imádkozom érted. Csó-
kollak édes

zsuzsika

Édes170 ezt akor vettem észre171 mikor fordítottam de egy kicsit172 rest vóltam másra írni

254. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
miskolc, 1859. április 11. 

miskolcz. apr. 11. 1859

Édes zsuzsikám! te mindig a diós győri házról álmodozol, s felejted a jelent a sok pesti 
adósságot, a magunk fenntartására szükséges összegeket, a miket mind meg kell elöbb ke-
resni, s feleded azon véletlen csapásokat, mellyek bennünket érhetnek.173 Ha174 majd ezer 
pforintunk lesz a takarék pénztárban, csak akkor beszéljünk a szerzendö házról, de addig ne 
halmozzunk ujabb adósságokat a régiekre. Én175 itt négy játékommal mintegy 200 pforintot 
kerestem. mindössze176 nyolczat fogok játszani, hanem ezek közt egyet ingyen a szinház 
ja vára, a mire az itteni választmánytól fel vagyok kérve. E nyolcz darab: Brankovics,177 
Ham  let, Bánk, othello, Egyenes ut, Egy ur és asszony, makranczos hölgy, zolki. Pénteken 
kimegyek Diós Győrbe, mert még eddig nem lehetett. Szombaton megyek Bánfalvára, hova 
Vladárné és k. Gábor178 meghivtak, (és a Földváriak) négy, öt napra; a nagyhéten Szerdán 
vagy csütörtökön indulok aztán Ujhelybe. a jelmezekre sokat kell kiadnom, holnapra is egy 
vörös bársony reklit készittetek. Ha árpád a Színháznál olly tömérdek idöt elveszteget, és 
egy fillért sem kap: ugy meg fogom neki tiltani az egész díjtalan gyakornokságot, a mi csak 
korhelkedésnek szolgál ürügyeül. kedves vendégeitek jászberényböl megérkeztek-e már? 

165 nics [Emendálva.]
166 hogy [átírás.]
167 [.]it [átírás.]
168 es [Emendálva.]
169 ajanlak [Emendálva.]
170 zsuzsika <Pest. martius 24. 1859. Igen tisztelt tanár ur! Engedelmet kérek, hogy nehány perczét és szives> 

Édes [Szentpétery zsuzsanna ráírt egy használt levélpapírra; a kihúzott rész Egressy Gábor kézírása, az áthúzás 
Szentpétery zsuzsannától származik.]

171 é[..]re [átírás.]
172 kicsik [átírás.]
173 érhetnek [a mondatvégi írásjel emendálva.]
174 érhetnek. <… … …> Ha
175 régiekre. <… … …> Én
176 kerestem. <… … …> mindössze
177 [.]rankovics [átírás.]
178 [..]b[..] [átírás.]
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tisztelem öket. Ha szükségesnek látod nehány179 darab edény vételét édes: megegyezem ben-
ne. Válaszolj minél elöbb. Csókollak 

E Gábor
sk

255. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1859. április első fele]

[Elveszett.]

256. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
miskolc, 1859. április 16. 

miskolcz, apr. 16. 1859.

Édes zsuzsikám

Éppen vártam már leveledet. Én itt csütörtökön, 14én játszottam utolsó, leart. mindössze 
hetet játsztam magamnak és latabárnak, egyet pedig ingyen az itteni Szinházi adósságok 
törlesztésére, mire fel voltam szólítva, a mit még eddig meg sem köszöntek. Egész teli há-
zam csak egyszer volt, jutalomjátékomra, othellora. azon kivül még két jó házam volt, a 
többi középszerü. Szóval itteni keresetem a180 300 p forintot meghaladja, és itt most ennyit 
kivülem senki sem csinál össze, mert ez a közönség igen ki van élve; söt ha azt veszem hogy 
tavaly is itt voltam, valóságos csodának tarthatom hogy ennyit is csináltam; de jól is sükerült 
minden szerepem, söt egypár ugy, mint még soha; a többek közt Bánk, lear, és a Candidatus. 
Uti tervemben egy kis változás fog közbe jönni. Valami uri nép volt itt gömörből; a kik en-
gem Vladárné és kazinczy G. által felszólitottak, hogy menjek rimaszombatba, hol most 
valami Hubay nevü igazgató181 társulata van. E hó 28-dikán Terhesnek 50 éves jubileumát 
fogják ott fentartani rendkivüli ünnepéllyel; a szomszéd megyék minden kalvinista182 uri 
népe ott lesz. Én édes e meghivást ha akarnám sem mellözhetem, annyival inkább, mert ez 
csak nehány nappal tolja hátrább Ujhelyi utamat, az az a helyett hogy 25-dikén játszanám 
ott elsöt, tehát majus 1-sején kezdem vendégjátékaimat, a mit Hetényinek még ma megírok; 
mert ez csak tegnap lön nálam elhatározva. Ujhelybe183 még jobb lesz akkor mennem, mert 
a pataki ifjuság csak akkor jön vissza az ünnepekröl. a terhes ünnepélye négy egész nap fog 
tartani, tehát én ott négyet vagy ötöt játszhatom. azt mondja Vladárné, hogy rimaszombat 
városa is meg fog hivni. ma megyek ki D. Györbe, hová kazinczi G. és lévai is eljönnek, 
kik engem végtelenül szeretnek és bálványoznak. Holnap megyünk mind Bánfalvára; ez 
ujabb uti terv szerint ott fogok idözni egész nagy csütörtökig; onnan jánosiba megyek, ri-

179 n[.]hány [átírás.]
180 a [Beszúrás.]
181 igazgató [Beszúrás.]
182 kalvinista [a „v” beszúrva.]
183 Ujhelybe<n>
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maszombathoz igen közel, hol egy Borbély nevü gazdag uri család vár vendégeül, s itt leszek 
szállva, r. Szombatba184 innen fogok bejárni. azért édes, leveledet Miskolczon át Bánfalvára 
utasitsd, honnan majd irni fogok sorsomról. megirtam közelebb, hogy ákosnak 100 ftot 
küldöttem, az az nem ákos kezéhez, hanem a rózsáéhoz.185 most itt küldök neked 40 
pforintot. Igen vigyázva költsetek édes, mert emberek vagyunk, engem186 is érhet valami baj. 
nekem még sem Szabó, sem molnár nem írt. kassára mehetend nem nagy reményem van, 
mert ott most molnárnak igen jól fog menni vendég nélkül is. Vagy talán azért nem írt egyik 
sem, mert Husvétkor, az az a nagy héten Pesten mind a két igazgató megfordul, s talán 
akkor akarnak velem végezni, azért árpád tartsa szemmel őket; különben ha akarnak velem 
valamit, Gózon által is megtehetnék. Szigetiröl mit sem tudok, pedig szeretnék tudni. Édes 
lányom, igen jó lány vagy hogy apádról el nem feledkezel; csak irj minél többször; mi helyt 
kizöldül a természet: menj a szabadba anyáddal vagy kárnernével minél gyakrabban. Ha az 
orvos fürdöt javasol csak ird meg rögtön: elküldelek akárhová, akármibe kerüljön is. a jász-
berényiek szivessége már tulságos is. Ha Etelkém ir nekik, üdvözölje öket nevemben is. 
Hogy van az, hogy jankovicsné még most sem irt a darabok vételéröl? árpád még sem írta 
le a Falusiakat? Irjatok minél több szinházi ujságot.187

Isten veletek! Csokollak mindnyájatokat                                                            Egressy G
sk

257. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Bánfalva, 1859. április 18.

Bánfalva, apr. 18. 1859.
Édes zsuzsikám,

Harmadfél nap óta itt vagyok Bánfalván, hol irántam mindenki nagyon szives, gondos, 
előzékeny vendégszeretetet tanusit. Itt van lévai is, kazinczy Pirka és arthur; ma várjuk 
tompát; telepi is megígérte hogy eljön, de szavát meg nem tartotta, mert bizonyosan nem 
lehetett. mikor Diósgyörben188 voltam k. Gáborral és lévaival, telepiéknél189 minden kapu 
zárva volt; a nök a mezön190 voltak krumplit ültetni, az öreg pedig191 a városházánál; tehát 
Dérynéhez mentünk a ki nagy örömmel fogadott; oda hivattuk telepit, el is jött mindjárt; 
hazamenet ismét benéztünk telepiékhez, és akkor érkezett az asszony haza, de már estve 
levén alig válthattunk vele egy pár szót majd mikor Gömörből Újhelybe megyek, ha csak 
lehet meglátogatom őket, mert az öregeknek igen sok mondani valójuk lenne, mint emliték. 
mihelyt ide kijöttem, az öreg lonyai kisasszony tüstént elment jánosiba, mint deputatus, 
hogy az ottani uraságokkal elintézzék rimaszombati föllépéseimre nézve az elinté z[en]dő-

184 szállva, <nem> r. Szombatba
185 az nem ákos kezéhez, hanem a rózsáéhoz [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, 

helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.] 
186 vagyunk, <engem> engem [az „engem” az elmosódott tinta miatt lett kihúzva.]
187 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
188 Di[.]sgyörben [átírás.]
189 telepieknél [Emendálva.]
190 [.]ezön [átírás.]
191 pedi[.] [átírás.]
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ket.192 Hetényinek megirtam, hogy hozzá csak majus elsején mehetek. ámbár itt, mint 
mondom igen szeretnek, de ugy látom, hogy dolog nélkül egy hétig rettenetesen meg fogom 
unni magamat, itt p[ed]ig193 sem tanulni sem irni nem lehet, mert azt kivánják vagy igénylik 
hogy az ember mindig köztük legyen, mikor elfoglalva nincsenek. nem kaptatok-e még 
ákostól levelet? én rózsának mint irám 100 ftot elküldöttem, s a másik százat még r. 
Szombatból elküldöm, hol hármat fogok játszani. Édes Etelkém, az én igen194 jó háziasszo-
nyom ma délben, a magyar fökötökröl levén szó, emlité hogy a pesti divatárusnők nem ké-
pesek neki egy kedve szerinti magyar195 fökötöt küldeni, s én mondám, hogy neked is van-
nak csinos magyar fökötöid, mellyek, a mint szavaiból megérthettem, az ö izlését meg kö-
zelitik, s megígértem hogy te azt elfogod ide küldeni megtekintés végett; azért pakold be 
kedves lányom azt a szebbik csigafökötödet, meg azt a bársonyt is egy skatulyába, és a szo-
kott mód szerint, nékem196 czimezve, a tárgyat és értékét ráírva, tegye árpád197 a diligance-
ra és Putnok felé utasítsátok Bánfalvára. Ha levelet téssz a skatulyába: pecsételd be. a fö-
kötöket még ünnepig visszaküldjük. mi ujság nálatok? Hol van Szigeti? Édes! egész az198 
ünnepekig csak ide utasítsd199 leveleidet. arthur holnap fog irni Péczelre, különben Pirka 
holnapután megy Pestre. Ird meg édes hogy viseli magát árpád;200 hogy van az, hogy a 
Falusiakat még most sem írta le? Ha jónak201 látod, az egész szinházi díjtalan gyakornoksá-
got szüntessd meg; tanuljon ö csak otthon, és írja az én irnivalóimat. E pillanatban volt 
ná lam Hubay a rimaszombati színigazgató, hogy meghivjon; azt mondja, hogy a közönség 
három elöadásomért 100 pftot ajánl tiszteletdijul, s megsugta, hogy valami202 emléket is 
akarnak adni; az öreg terhes pedig azt üzeni203 általok, hogy „az én jó Gábor öcsém igen 
nagy örömet okozna nekem ha eljövetelével szerencséltetne”. Én azt üzentem vissza, hogy 
igen szivesen megyek. megkaptad-e pénzes levelemet édes? most Isten veletek! írjatok rög-
tön. Csókollak mindnyájatokat

E Gábor
sk

Hát a miskolczi pereczet a gyorskocsiról megkaptátok-e?

258. EGrESSy GáBor – EGrESSy EtElkának
[Bánfalva, 1859. április közepe]

[Elveszett.]

192 [Szétfolyó tinta.]
193 [Szétfolyó tinta.]
194 [.]gen [átírás.]
195 magyar [Beszúrás.]
196 szerint, <a> nékem [a „nékem” az áthúzott szó fölé írva.]
197 Arpád [Emendálva.]
198 az [Beszúrás.]
199 utasítsd<d>
200 Arpád [Emendálva.]
201 Ha <.> jónak
202 [.]alami [átírás.]
203 ü[.]eni [átírás.]
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259. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pest, 1859. április 25.

Szeretet kedves apám!

Becses sorait véve204 sietek válaszolni. legelőször is a megbizásokra nézve, a205 kodrington 
kelméből különbféle színű mustrákat Fökötöimmel206 fogom elküldeni, mert levélben nem 
férnek el. Sajnálom hogy korábban nem kaptuk levelét ked. apám melyben fökötöim el 
küldéséröl szól – most már ünnep elött nem207 küldhetem el azokat – de azért tán – most 
sem lesz későn, még kissé rendbe is kell őket hoznom208 hogy kiállják a szemlét – most 
készitettem magamnak egyet – a Gidáné209 és máliéké után ez egészen eltér a többi rendes 
magyar fökötöktől alakja egészen más eredetileg Debreczeni ’s ugy is hívják210 Fökötö a ma-
gyar bálokban a mágnásnék kezdték fölkapni ’s most már a nemes Urnők tették211 divatba – 
ez leg alább még nem lett közönségessé. nem tudom fog e’ Vladárnénak tetszeni?

kedves apám én sajnálom és érzem veszteségemet legjobban hogy elnem mentem – de 
mi halad nem marad ezt mondja a Példa beszéd is, én is ezzel vigasztalom magam. jaj igaz 
ne hogy el felejtsem nem tudom kedves anyám meg irta é hogy Budainé itt volt – ’s mint-
hogy ked. apámmal nem beszélhetett fölkért miként irjuk meg kedves apámnak hogy 
nem nyerhetné é meg néhány vendégjátékra nagyváradra ’s ha igen mikor és mennyire ők a 
jövő hót egészen ott töltik sőt még többet is – és mint a szavaiból kivehetém május közepén 
ohajtaná ked. apámat megnyerni. azonban titkolt szándékát – (most jut eszembe hogy) 
kezdi nyílvánitani Bolnai ö méltosága ’s vendég szerepléseivel212 a közönséget mielöbb 
szerencséltetendi – ha tőle függ. o mi boldog Pestiek! Ezt a nevezetes ujdonságot még tán 
nem is halotta mostanság kedves apám –? nekem is e’ szóból (azonban) jutott eszembe.

komáromi, és Priel ma lépnek föl először – ezt az elöbbenit itt ugy látszik nem igen 
szeretik legalább többektől kedvezőtlen nyilatkozatokat hallottam részére, nem tudom 
mennyire fog neki Bánk bán szerepe sükerülni213 nem ismerem müvészi tehetségét (miután214 
lévelét215 nem olvastam.) Szigeti mint mondják nem sok szerencsét csinál vendég szereplései-
vel – nem tudom mennyiben igaz, Budainé is igen panaszkodott azt mondja hogy vele go-
rombán bánt ’s a mellett vendég szerepléseivel is csak kárt csinált – kecskeméten. És most 
ujságaimbol kifogyva térjünk magunkra, elöször is el kell mondanom (mert ki furná az ol-
dalam) miszerint ked. apám nekem oly örömöt szerze, s oly annyira216 meg tisztelve érzem 
magam levele217 által hogy elmondhatom mint az egyszeri Huszár: „azt sem tudom hová 

204 véve [Beszúrás.]
205 nézve, <… … …> a
206 mustrákat <a> Fökötöimmel
207 elött <… …> nem
208 hoznóm [az ékezet áthúzva.]
209 Gidáné [a „-né” beszúrva.]
210 ’s ugy is hívják [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
211 [.]ették [átírás.]
212 vendég szereplései[.]el [átírás.]
213 sükerül<het>ni
214 mi[.]tán [átírás.]
215 lévélét [a második „é” ékezete áthúzva.]
216 annyira [Beszúrás.]
217 magam <…> levele [a „levele” az áthúzott szó fölé írva.]
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lépjek dicsősségemben”. nem is mertem ohajtani hogy nekem külön levélben válaszoljon, tud-
va elfoglaltatásának sokaságát. – És még is az én218 kedves apám oly jó, oly gyöngéd volt219 
figyelmére220 méltatni221 hogy meg sem érdemlem. De bezzeg más részröl kissé szomorun 
kezdődött ünnepünk, szegény n.mama meg betegedett – de már hála Istennek jobban van 
noha még fekszik. Bokait hivattuk ’s a porok után miket rendelt rögtön szünt fájdalma. 
Bokai igen élénken kérdezősködött ked. apámról ’s mint mondja azon Borbély nevü csalá-
dot hol ked. apám már szálva is van ismeri. a k.j…. orvoslása222 ugy veszem észre hogy 
igen sükeres lesz csak hogy egy kis változást okoz bennem ’s fogyaszt, még a Fürdöröl mit 
sem szolt hanem mint mondá ezután fog még csak kordéba venni. kérdezösködött ked. 
apámról is és üdvözölte. 

ked. anyám hála Isten szokott baján kívül223 egészséges árpádnak hatalmas beszédeket 
tart, ’s ugy látszik ez utobbi nem maradt224 éppen sükertelen. károly igen jól viseli magát, 
Szerdahelyinét már elkészíté életnagyságban,225 már rámába is van az226 egész kép valami 
nagyszerü ’s oly élet hü hogy attol fél az ember miként nem csak meg szóllal de még meg is 
mozdul ha nagyon nézik. Hegedüsné még nincs készen azért erröl mit sem szóllhatok.227 
kedves apám mikorra várhatjuk már haza? meg kapta már a „Falusiakat” hát a jászme-
nyecskét? és számtalan leveleinket?228

a Fökötöket a „Kodrington” szeletekkel együtt kazinczy Gábor és Wladárné részére 
kiknek kérem át adni üdvözletemet, kedves apámnak czímezve fogom Bánfalvára küldeni.

E’ levelet pedig elöre el küldöm, ’s kezeit csokolva képét ezerszer puszizva
vagyok szeretö léánya 

E. Etelke.

n. mama ked. anyámmal együtt csokolják árpád229 és károly pedig kezeit csokoltatják.

Pest ápril 25 én
859.

[boríték:]
t. Egressy Gábor urnak
tisztelettel
Rszombat230

218 az én [Beszúrás.]
219 volt [Beszúrás.]
220 figyelmé[..] [átírás.]
221 méltani [Emendálva.]
222 orvoslasa [Emendálva.]
223 <.>[.]ívül [átírás.]
224 maradt [Beszúrás.]
225 életnagysá[.]ban [átírás.]
226 az [Beszúrás.]
227 szóll<.>[.]atok [átírás.]
228 […]eleinket [átírás.]
229 Arpád [Emendálva.]
230 Rszombat <Putnokon át Bánfalvára>
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260. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Sátoraljaújhely, 1859. május 3.

S. a ujhely. majus 3. 1859.
Édes zsuzsikám!

Én ide tegnap érkeztem, a paphoz szálltam, Vályi Pálhoz, ki igen derék ember, miskolczi 
oskolatársam volt, és meghivatott magához még miskolczon létemkor; holnap lépek itt föl 
elöször, hetet v. nyolczat játszom és 16-dikán indulok haza felé. julius 3-dika táján itt Pata-
kon nagy ünnepély lesz, és meghívtak reá, s ha társulat lesz itt, el is jövök mert megérdemli; 
a pataki oskola alapításának231 3 százados ünnepét fogják feltartani. r. Szombatban hármat 
játsztam jó sükerrel. az ottani ünnepély is fényes volt; majd elbeszélem otthon; ott volt 
kazinczy Gábor is, de Vladárné hon maradt, mivel vendége volt, toldy, Pestről.232 kazinczy 
G. felszólított hogy a nagy kazinczy-féle ünnepélyen,233 melly octoberben lesz, legyek je-
len; ö rádayt felszólítja hogy a színházban is legyen ez alkalomra ünnepélyes elöadás, 
mellyben én szavaljak valamit kazinczy Ferencztöl, a mit én neki örömmel megígértem. 
Édes234 én nagyváradra nem megyek, mert nem reménylek ott semmit, majd találok én jobb 
helyet is. miután a haboru kiütött, nagy tusában vagyok magammal az iránt: elküldjem-e 
rögtön innen még a fiunak a másik száz forintot’ vagy pedig várjunk235 vele, míg egy levél 
töle érkezhetik? azért kérlek édes, rögtön írj, vagy irass neki Etelkével vagy árpáddal, s 
kérdeztessd meg, hogy ott vannak-e még Pardubiczban, vagy már elmarschíroztak; Szóval 
nem236 veszélyeztetjük-e a pénzt, ha oda küldjük; én aztán, míhelyt töle választ kaptok, 
azonnal küldeném a pénzt oda, a hová ki fogja jelölni. Hát Samu küldött-e már neki vala-
mit? mind ezekre rögtön válaszolj.237 Vladárné téged nagyon tisztel, és Etelt is. különösen 
kikötötték hogy még az idén erre238 a vidékre jövök: Etelt hon ne hagyjam és hozzájók vi-
gyem. mióta most239 miskolczon játszani láttak, kimondhatatlanul szivesek, elözékenyek és 
figyelmesek irántam mindnyájan, s megmondták, hogy engem nem is tekintenek ugy mint 
idegen vendéget, hanem mint hózzájok tartozót. kazinczy Pirka is ott volt. Ez240 is igen 
derék szives nönek mutatkozott241 irányomban. a Borbély-család jánosiban szinte nagyon 
szivesen látott; az ünnep elsö napját körükben töltém; ott voltak a Szathmáriak Borsodból, 
három testvér, a Borbélyné fivérei; hanem ez a család már egészen más; jó kálvinisták,242 
hanem müveltségben és a szép iránti fogékonyságban messze alul243 állanak a Vladárnöék 
színvonalán. árpád hogy viseli magát? olvas-e? Etelkém, a fökötöidet nagy köszönettel fog-

231 alapításának [Beszúrás.]
232 Pest[…] [átírás.]
233 unnepélyen [Emendálva.]
234 Edes [Emendálva.]
235 várju[.]k [átírás.]
236 [.]em [átírás.]
237 válaszolg [átírás.]
238 arre [átírás.]
239 post [átírás.]
240 ez [Emendálva.]
241 nönek <latszott> mutatkozott [a „mutatkozott” az áthúzott szó fölé írva.]
242 kál[.]inisták [átírás.]
243 al[..] [átírás.]
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ják visszaküldeni minél elöbb,244 ha már elküldted. Sismisék a jász menyecske képével na-
gyon megleptek. Hazamenet talán majd utba ejtem öket. az én arczképemet245 kivánják 
cserében246 vagy viszonzásul, hanem itt a vidéken jóravaló fotograf nincs. Édes247 Szabót 
tartassd szemmel, mikor megy Pesten keresztül; árpád is kérdezösködhetik felöle Gózontól, 
de ügyesen, kérdezze meg hogy mikor kezdi temesváron elöadásait248 magyarul? azt hal-
lom hogy lászló aradon van: igaz-e? molnár nem látszik reá gondolni, hogy kassára ven-
déget hívjon, ha csak késöbb nem lesz rá szüksége, pedig oda nem lenne rosz elmenni. most 
Isten veletek! Csókollak              E 

Gábor
sk

terhesék mindnyájan százszor csókolnak benneteket. ott volt nálam aggtelekröl is az uj 
Pap és egy Szegö nevü öreg ember, az egyház részéröl helyrehozni a mit elmulasztottak, s 
nagy bocsánatkérés mellett köszönték meg az ajándokot; majd elmondom otthon a többit.

261. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pest, 1859. május 5.

Szeretet kedves apám! Becses sorait vettük ked. anyám ’s átalában mindnyájunk nem 
csekély megnyugtatására, hanem mint látom ked. apám az én levelem még mind eddig 
nem vette, holott én azt249 még az ünnepekben elküldtem, ’s nem sokára azon Dobozt is 
melyben magyar Fökötöimmel együtt a kazinczy Gábor részére különbözö szinű 
„kodrington” szeleteket küldék választás végett ’s ezek közt ugyan azt is melyből a ked. 
apám zekéje készült. na szegény Fökötöim ha ti is oly soká késtek mint levelem – nem tu-
dom mikor láthatlak ismét. kedves örzsikémtől a mi szende kis jászmenyecskénktől e’ na-
pokban kaptam levelet, a melyben kér és igen szívesen hív egész családja nevében hogy tel-
jesítsem leg höbb ohajtását ’s e’ nyár folytán töltsek nállok legalább egy holnapot – ’s mihelyt 
e’ részben töllem határozott választ nyernek rögtön jönnek értem Imrével együtt. Én az 
igazat meg vallva igen szeretnék e’ szeretet kedves család körében nehány hetet tölteni ha 
ked. apám erre nézve semmi ellen vetést nem tesz. ked. anyámat már e’ részben meg 
nyertem, most még csak az orvos bele eggyezése van hátra – ’s ha ez nem sükerülne, ugy 
megszököm250 itt hagyon malátástól együtt, félbe szakítom a curát pár hétre – még is elme-
gyek az én kedves jásztestvéreimhez. Beh irigylem hogy őket nállam nélkül látogatja meg 
haza jövet ked. apám251 – vagy tán ugy teszek én is mint az egyszeri ember jó lesz? – a ki 
látva egy rosz csizmát a telegraph drotjára akasztva mit egyik szegény vándor tehetett oda 
elhiteté magával hogy ez bizonyosan a fia rongyos csizmája lesz melyet neki olasz országból 

244 el[.]bb [átírás.]
245 a[.]czképemet [átírás.]
246 csereben [Emendálva.]
247 Edes [Emendálva.]
248 eloadásait [Emendálva.]
249 [.]zt [átírás.]
250 megszököm [Beszúrás.]
251 ked. apám [Beszúrás.]
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haza küldött – azért hogy neki a jót hasonló252 uton küldje el apja, az öreg nem is sokat gon-
dolkodott megvette253 az uj csizmát és sietett azt mielőbb a telegraphe drotjára téve fiának 
elküldeni, egy arra menö szegény vándor meg látva a droton függő csizmát meg örült neki254 
’s szépen eltette. mire az öreg vissza tekintett már a csizmának hűlt helye volt – ’s nem tudott 
hova lenni bámulatában hogy az onnan oly hirtelen eltűnt – azt kétségbe sem vonva hogy az 
más hová is mehetett mint egyenesen255 az ö fia lábára, ’s alig ha igaza nem volt midön 
csodálkozásábol kissé lehagyva e’ szokra256 fakadt hogy: „hiába csak hunczut a Német”.257 
Erről a közmondássá vált igazságról jut eszembe: árpádot258 is behívatták már ismét259 2 
ízben is de szerencsére azzal bocsáták el ujra amivel eddig is itthon lehetett t. i. Certifikattal 
melyen az van hogy szabadságon260 van mind addig a meddig végképi261 elbocsáttatását meg 
nem kapja. – ’s még is kerülgetik mint macska262 forró kását – de hiába sok a dolga nem ér 
réá magát beíratni, mert itt most ö fölöslegessége263 Fölhívásai folytán nagy tóborzások van-
nak még a léányok is beálhatnak 5 pftot lefizetnek rögtön neki. Én is elmennék de hiába 
beteg vagyok – – Igaz kedves jó apám kérem alássan ha lehetséges küldjön néhány forintot 
hogy a maláta fürdöt használhassam, mert ebböl az anyám kassájábol ki nem telik a 
Fürdözés így is a sok orvosok, és minden félék mondta sokat fölemésztettek a zöldbe is vol-
tunk, kajd.csi meg tiltotta a varrást járkálást azt hogy kissé lustálkodnom kell – külömben 
mellyemre veszi magát a baj és ez veszedelmes lenne, semmi szeszest inni nem szabad enni 
a mi jól esik, csak hogy nem igen van étvágyam. –

a színház mindig üres egyik énekes a másik után bukik. És most a dolgok ily álása mel-
lett vagyok kérésem ujjitva annak teljesülését remélve ked. apámnak kezeit csokolva itthon 
meg majd a képit is szerető léánya E. Etelke.

Pest máj 5 én
859 károlynak mind 2 képe kész és mondhatni gyönyörüen sükerült 2 kép – most 

engem fog másolni ö is inkább a magyar menyecske264 costumjét az egyik Berchtoldt grof 
számára. – kezeit csokolja k. á. és Etelke265

252 jót <küldjön …> hasonló
253 gondolkodott <…> megvette
254 [.]eki [átírás.]
255 egyenesen [Beszúrás.]
256 szok[..] [átírás.]
257 „hiába csak hunczut a Német” [a nyitó idézőjel emendálva.]
258 Arpádot [Emendálva.]
259 ismet [Emendálva.]
260 szabadágal [átírás.]
261 […]képi [átírás.]
262 [.]acska [átírás.]
263 föl[..]legessége [átírás.]
264 menyecs[.]e [átírás.]
265 Pest […] kezeit csokolja k. á. és Etelke [a levélpapír tetejére, a főszövegre fejjel lefelé írva.]
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262. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
temesvár, 1859. május 26.

temesvár, majus 26. 1859.
Édes zsuzsikám!

Eddig kettöt játsztam, Hamletet és Brankovicsot; hanem először olly üres volt a ház, hogy 
valósággal megdöbbentem. azonban nem zavart meg ez esemény, mert én azért266 a lehető 
legjobban játsztam; különben is többféle balkörülmény jött itt össze a mi megnyugtatásomra 
szolgál, legalább erkölcsi tekintetben. Ez a város is ollyan hóbortos vagy holdkóros mint sok 
más; némely idöszakban fásultság szállja meg. aztán Szabót igen meggyülölték e vidéken 
azért, hogy német társulatot tart, télben itt, nyárban aradon. a háborus idö is igen sokat ront 
a szinházon, mert az embereket most nem érdekli267 semmi más mint a csatahírek. De legtöb-
bet ártott nekem az örökké szakadó esö, melly a külvárosiakat, hol a magyarság leginkább 
lakik, nem engedi a színházba jönni; a belvárosi német és rácz nép pedig ki van fáradva, mert 
a német társulat csak nehány nap elött ment el innen. Brankovicsra tegnap már félig meddig 
meg volt a ház telve, s az előadás rendkivüli benyomást tett minden fajára a közönségnek, de 
különösen a ráczokra; a számüzött herczegnö is jelen volt; férje karagyorgyevics Sándor most 
nincs itthon. Vasárnap ugyanezt ismételni fogom. Holnap Garricket adom, de itteni ismerösim 
(menekült társaim) erre sem igen biztatnak jó házzal, mert azt mondják, hogy négy év elött 
lőwe,268 az udvari269 szinház tagja épen olly üres házban játszta el Garricket, mint én tegnapelőtt 
Hamletet; igy hát az üres ház nekem sem szolgálhat szégyenemre. Egy szóval édes, a mi nagy 
reményeinket a balsors itt meghiusitotta, a melly reményeket t. i. e városhoz kötöttünk; és én 
Pünkösdöt itt be nem várhatom, mert nincs miért, s a jövö szerdán, vagy legfeljebb270 szom-
baton, (lejárván a hat elöadás), utolsót játszom, s legfeljebb junius 6-dikán, – ha elöbb nem, – 
otthon leszek. Pázmánról nem hallok semmit, sem valami más társulatról, melly itt közelében 
volna. Intö tanulság ez a balfordulat édes arra nézve hogy ovatosan költsünk. ákos még sem 
irt? ma irok innen Vályinak is ujhelybe a retour-recepisse végett. 

Etelkém hogy van? kedves gyermekem őrizkedjél mindentöl, a mi véredre és idegeidre 
izgatólag hat, mert az izgalom, akár érzéki, akár lelki, téged fölemészt, eléget, elsorvaszt. 
Vidám hangulatod soha el ne hagyjon. árpád, neked meghagyom, hogy Etelkét, ha anyád 
rá nem érne, kisérd el a város-erdöbe minél gyakrabban, akár gyalog, akár omnibuson271 
vagy Confortablen. Ha Hamletet leírtad: kérd ki Danitól a makranczos hölgyet, és azt ird 
le minél gyorsabban, mert itt sincs meg, pedig arra lehetett volna jövedelmet csinálni.

Isten veletek édes! csokollak
E Gábor

sk

válaszoljatok272 rögtön.

266 azért [Beszúrás.]
267 erdekli [Emendálva.]
268 lő[.]e [átírás.]
269 ud[.]ari [átírás.]
270 legfel[.]ebb [átírás.]
271 omni<.>buson
272 valaszoljatok [Emendálva.]
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263. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pest, 1859. május 30.

Szeretet kedves apám!

Először is bocsánatáért kell esedeznem az eddigi halgatásért, reméllem hogy ezért engem 
hanyagsággal nem fog vádolni ked. apám, annyival is inkább hogy levele vétele olta egész 
e’ mai napig a pénzügy elintézésével voltam elfoglalva.

S most már hála a jó Istennek ez273 egésszen elintézve levén megirhatom, miszerint teg-
nap az az május 29én vettem kezeimhez az 5350 pftokat o. é. 5617 f 50 x. melyből Simonnak 
rögtön 500 pft kelle letennem, mint melyet274 a kedves apám által tett ígéret folytán magá-
nak275 kifizettetni kívánt, fölmaradván ezen kívül még a számlák összege, mely körülbelöl 
még 300 pftra föl megy, mit azonban csak a válopör lefolyta után áll kötelességemben lefi-
zetni. Egyoldalulag véve a dolgot tán bökezü is voltam de átgondolva minden oldalról azt 
ugy276 a mint van, kéntelen vagyok elismerni hogy én Simonnak igen sokkal tartozom, sok-
kal többel hogy sem a fillérkedésre gondolhatnék a nélkül hogy magamat meg alázva hálát-
lansággal ne vádoljam. jobb szeretem igy, ’s azon tudat miként hálátlan277 nem voltam telje-
sen megnyugtat. Erröl azonban ’s általában278 a279 fönnebbiekröl280 részletesebben majd itt-
hon. De még meg kell említenem hogy miután andrás bácsi arrol biztositott miszerint a 
takarék pénztárba a pénz nem veszendö – ’s legczélszerübbnek látja azt betenni, ma már 
4360 pftokat oda be is vittem, a többit részint tartozásaim lerovni, részint pedig egy ’s más 
szükségleteimre tartottam fön.

a malátát már használom ’s orvosom már is azt találja hogy töltebb vagyok némi hasznát 
magam is veszem észre noha az elsö fürdö után igen el gyöngültem – de ezért folytatnom 
kell már 6 fördöt béreltem is így valamivel kevesebb jö de így is igen drága elsö fördésem 
alkalmával minthogy igen gyönge voltam kocsit is használva 2 – és fél pftot fizettünk281 az 
az adtunk ki a fördéssel együtt. kedves anyám is hála Istennek kissé jobban van, az282 orvos 
neki is irt valamit. 

kissé kellemetlenül hatott meg bennünket ked. apám levelének azon része melyben 
csak nem üres házait említi – minek oka rendesen a közönség kimerültsége ’s ehhez járul283 
még azon folytonos esözés is mely engem is annyira akadályoz fürdésemben hogy már szin-
te bosszant – noha mint mondják a termésre nézve jó – de már elég is volt.

a kis jászmenyecskétöl e’ napokban kaptam levelet melyben azon284 határtalan örömét 
fejezi ki melyet neki ked. apám arczképével szerze ’s mit addig is igen köszön a míg azt 

273 e[.] [átírás.]
274 mint <a> melyet
275 magának [Beszúrás.]
276 azt <…> ugy
277 [.]álátlan [átírás.]
278 általá[.]an [átírás.]
279 a [Beszúrás.]
280 fönneb[.]iekröl [átírás.]
281 fizgttünk [átírás.]
282 a[.] [átírás.]
283 járul<ván>
284 azon [Beszúrás.]
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ked. apámnak levélben különösen meg köszöni szándéka. nem tudom vette é már – ked-
ves apám a Darabot melyet küldtünk285 ’s valjon tettünk e’ ez által valami okosat? –

E’ napokban ha az idö nem gátol a szabadba is kimegyünk, holnap pedig a Fürdöbe.
És most levelem végezve ohajtom hogy a jó Isten tartsa meg egészségét ked. apám’ saját 

és mindnyájunk örömére
ki is kezeit és másütt is286 csokolva vagyok szeretö léánya

E. Etelke.
Pest máj 30 án

859.

ked. anyám és mind csokoljuk. kocsis haza küldte a Dolmányt – de minthogy e’ napok-
ban már várjuk ked. apám haza jöttét287 nem küldők el. jol van é vagy sem ked. apám mit 
mond réá. Fáy andrásék üdvözletöket küldik.

[boríték:]
t. Egressy Gábor urnak
              tisztelettel
a SzÍnHáznál Temesváron.

264. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
temesvár, 1859. június 2.

temesvár, junius 2. 1859.
Édes zsuzsikám!

Etelkém levelét tegnap vettem. jó sokáig várattatok a válaszra; pedig mikor az ember dolga 
roszul megy, s annyira egyedül van, mint én e városban: akkor van rá legnagyobb szüksége, 
hogy övéi vele társalogjanak. két menekült társam van itt, Stokkinger mór, és Specht lipót, 
kikkel néha találkozom; ha ezek nem volnának: már rég megszöktem288 volna e czudar né-
met városból mellyet gyomromból utálok. tegnap játsztam a hatodikat, s ezzel alkalmasint 
bevégeztem itteni289 nyomoruságos pályámat, a minővel még az Isten eddig soha meg nem 
vert. Ezerféle balkörülmény esküdt ellenem. mondják hogy nyárban itt a szinházba nem290 
járnak, mert ott a forróság kiállhatatlan; a közönség az arenát szokta meg illyenkor, melly 
itt egészen fedetlen. arenának ugyan elég szép ez az itteni, de miután alig volt két tiszta nap 
és est mióta itt vagyok: ott sem léphettem volna föl, ha akartam volna is. És én, komoly 
classicus darabjaimat oda a porba és sárba vigyem, fényes nappal291 s még az a szégyen is 
érjen, hogy anyagi sükere se legyen, a mi e komiszságot némileg menthetné? Pedig némelly 
jó akaróim, éppen anyagi szempontból, jónak látnák hogy valami292 látványos komédiával 

285 kuldtünk [Emendálva.]
286 is [Beszúrás.]
287 [.]aza jöttét [átírás.]
288 me[.]szöktem [átírás.]
289 etteni [átírás.]
290 [.]em [átírás.]
291 fényes nappal [Beszúrás.]
292 hogy <még egy> valami
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az293 arenában tennék még egy kísérletet e héten. De Szabó erre még fel nem szólitott. Ha 
felszólit, s ha itt olly bolondok az294 emberek, hogy az effélére betódulnak: legyen kedvök295 
szerint, egyszer296 megteszem. még azt sem tudom, mennyit kerestem, mert Szabó nekem 
még egy fillért sem adott, de alig hiszem hogy száz forintra menjen a részem297 összesen. Ez 
a Szabó is éppen most van a legnyomorultabb állapotba,298 a mit annak köszönhet, hogy 
német director lett, a miért mindenki megutálta, még a jobb érzésü német ember is. nekem 
ezzel az emberrel látom, soha nincs szerencsém; és én többé hozzá nem megyek vendégül 
sehova. Pázmán itt járt engedély ügyében, de velem nem beszélt; itt a bánságban kószál, s299 
régi elvéhez hiven: a vendéget kerüli. Ha többet itt nem játszom: ugy Szombaton haza me-
gyek; ha játszom: ugy Vasárnap vagy hétfőn leszek otthon. De mit csinálok otthon hitelező-
immel? ha erre gondolok majd megbódulok, pedig most egypár nap óta, régi aranyeres szé-
delgéseim300 is erősen produkálják magokat, csak ugy dülöngök az utczán mint a részeg 
ember. azt hiszem hogy ennek is ez a bábelszerü jellemtelen komisz város az oka, és rekedt 
németrácz levegője. alig is várom hogy itt hagyjam. a darabot megkaptam, de hasznát nem 
vehettem. 

kedves leányom, örvendek hogy bajod egy részén valahára301 általestél, és szenvedésidért 
legalább némi nyomoru anyagi kárpotlást nyerél. Használd ezt mindenekfölött egészséged 
legteljesebb302 helyreállitására, mert a pénznél303 sokkal drágább dolog; aztán mit ér a pénz 
ott, a hol egészség nincs?

Isten veletek, a viszontlátásig csókollak
E Gábor

sk

265. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
kolozsvár, 1859. június 29.

Szeretet kedves jó anyám!

apám tegnap lépett fel először „othello”ban igen lelkesen fogadták a ház telve304 volt. Hol-
nap305 Brankovicsban 3szor ’s ma a két vígjátékba, Párisi adós, és legjobb az egyenes utban 
2szer a 4dik és utolsó306 ugy hiszem Hamlet lesz. többet itt ezuttal nem lehet miután a tár-
saság oszlofélbe van, egyrésze megy Szebenbe a más rész pedig Dézsre hol mint mondják oly 

293 komédiával <éppen> az
294 a[.] [átírás.]
295 legyen <az ö izlésük> kedvök
296 egyszer [Beszúrás.]
297 a részem [Beszúrás.]
298 állapotba<n>
299 [.] [átírás.]
300 szédélgéseim [az ékezet áthúzva.]
301 [..]lahára [átírás.]
302 legteljesebb [a „leg-” beszúrva.]
303 a <.> pénznél
304 tel[.]e [átírás.]
305 [.]olnap [átírás.]
306 és utolsó [Beszúrás.]
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lelkes a307 közönség a szin müvészet iránt308 mint tán sehol erdélyben; ’s hova ked. apámat 
valami Pozsonyi nevü szín igazgato személyesen meg is hívta, fölötte nagy szerencséjének 
tartván apámat megnyerhetni hol is a jövö szerdán az az julius 6án elsöt fog játszani, ide 
mint mondják csak 4-5 óra járás. Dézsen leg fölebb 10-12309 nap leszünk nem akarván ked. 
apám többet 5nél játszani ’s onnan vagy vissza jövünk vagy pedig egyenesen maros vásár-
helyre megyünk de hivven erröl még310 majd jövö levelemben fogok bizonyosabbat irhatni.

még eddig elé látogatásokat nem tettünk csak krizbayéknál311 de senki sem volt hon. 
Pénteken nem játszván ked. apám teendünk több felé312 látogatásokat. Gr. kemény Sámu-
elt ’s mikót már meg látogatá ugyan ked. apám de az utobbi nem volt hon szinte az elsö 
azonban kimondhatlan szívességgel fogadta – ’s tegnap a színházban is volt.

Hála Isten semmi bajunk noha az ut annyira össze tört azt hittem meg fekszem azonban 
egy pár Fördöt véve hála az égnek igen jól érzem magam söt ugy veszem észre mintha kis-
sé313 hiztam volna is itt létünk314 alatt. Valami Szombathelyié ez a Fürdö hova én járok 
gyönyörü szép hely maláta Fördöje is van ’s ma már vettem is, ’s igen kellemesen érzem 
magam utánna – a porokat is szedem.
már majd csak meg gyogyulok. – Söt a napokban holnap vagy holnap után egészen oda 
költözünk ’s ott aztán kényelmesen malátázhatom majd, csak az a baj hogy az idö nem igen 
sok mind öszve is ha 4 vagy 5 fördöt vehetek. Itt Biazininál méreg drága minden és315 a 
mellett oly rosz hogy alig lehet kiállani – ma is másutt ebédeltünk szinte vendéglöbe ott már 
csak nem ugy föznek mint mi otthon.

Harayval együtt vacsoráltunk az estve – nagy bolond a még most is – emlitém neki a 
Szentpéteriné levelét azt mondja elöre is tudja tartalmát ’s ha nem mind is valamit fog le316 
fizetni adósságábol – már nem tudom szavainak menyire fog állani a levelet még ma estve át 
fogom neki adni a színházban hol hihetöleg föl fog keresni. ö külömben mint mondja hol-
nap utazik valami Fördöbe én bizony nem tudom hová. ma néztem meg a mátyás király 
születési helyét. Vasárnap pedig el megyek a templomba Szász károlynak testvérét meg 
halgatni ki az itteni reform. közönség kedvencze igen fiatal még317 ugy szólva gyermek ha-
nem ugy látszik szép tálentumokkal biró egyéniség318 tegnap estve ö is velünk együtt esteli-
zett ’s kisért haza bennünket a többivel együtt.

Hát kedves jó anyámék mit csinálnak –?
nincs semmi bajok reméllem, ’s kérem is a jó Istent hogy ne legyen – károlyt üdvözlöm ’s 
egyszersmind köszönetet küldök neki – kazinczy Gábor még sem irt? Ha még nehány 
napig nem jő nem ir meddig mi itt leszünk, azontul aztán nem is várjuk hanem bevégezve a 
Dézsi ’s mar.vásárhelyi vendégjátékokat megyünk haza ’s nem kószálunk. már ked. apám 
is letett rólla. miskolczra írt é már károly?

307 lelkes <…> a [az „a” az áthúzott szó fölé írva.]
308 a szin müvészet iránt [Beszúrás.]
309 10-12 [a „10” beszúrva.]
310 meg [Emendálva.]
311 krizbayéknák [átírás.]
312 tö[.]b felé [átírás.]
313 kisse [Emendálva.]
314 letünk [Emendálva.]
315 é[.] [átírás.]
316 le [Beszúrás.]
317 meg [Emendálva.]
318 egyéniseg [Emendálva.]
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Hát árpád hogy viseli magát? –
azt mondom anyámat ne haragítsd, ’s ne rendetlenkedj. légy szorgalmas és meggon-

dolva cselekedj. n. mama is reméllem egészséges. Hát kirnerék hogy vannak? – És andris 
bácsiék – apám részéröl üdvözletet részemröl pedig kézcsokomat kérem nekik tolmácsolni. 
ked. anyám,319 ha ki találna menni péczelre kérem azon bizonyos dologról a lehetöleg 
kitérö feleleteket adjon ha320 tán kazinczyné kérdezösködni321 talál – söt a322 Nem tudom 
ember szerepét kérném alássan ha át venné kedves jó anyám e’ részben andris néniéknél is 
hasonlóképpen.

Engem még eddig elé e’ vidék meg nem lepett annyit mondhatok a Dios Győri után 
nállam323 még most annak van elsősége, nem tudom belyebb minö lehet Erdély meg324 lehet 
még325 ezután fog meg hóditni. a király hágott326 nem láthattam az éj miatt arról mit sem 
szólhatok.

most végzem levelem azon kéréssel327 hogy mielöbb ha csak pár328 sort329 is válaszoljon 
ked. jo anyám ’s vigyázzon drága egészségére mindenek fölött. ákosról is ha lehet irjon 
valamit ked. anyám. ked. apám csokolja velem együtt ki a mellett kezeit is ezerszer puszi-
lom. n. mamáévval330 együtt árpádot csokolom károlyt üdvözlöm331 vagyok 

szeretö léánya E. Etelke
kolozsvár junius 29 én

859.

Bocsánat a rosz írásért de a tollam Fátilis a mellett sietnem is kell a Színházba – –332

266. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
kolozsvár, 1859. július 1.

kolosvár, julius 1. 859.
Édes zsuzsikám!

Hármat játsztam már eddig, holnap lesz az utolsó fölléptem, mert Havi Szebenbe megy, az 
operája már ott is van. Ez a közönség is ki van merülve, de mind a mellett meglehetös háza-
im voltak. kivált az aristocratia igen ki tesz magáért, az a része t. i. a mellyik még falura nem 

319 any[.]m [átírás.]
320 [.]a [átírás.]
321 kerdezöskodni [Emendálva.]
322 a [Beszúrás.]
323 után <…> nállam
324 [.]eg [átírás.]
325 még [Beszúrás.]
326 hagott [Emendálva.]
327 kéréssek [átírás.]
328 pá[.] [átírás.]
329 so[..] [átírás.]
330 n. mamá[.]vval [átírás.]
331 üdvözlö[.] [átírás.]
332 Bocsánat a rosz írásért de a tollam Fátilis a mellett sietnem is kell a Színházba – – [a levélpapír tetejére, a 

főszövegre fejjel lefelé írva.]
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ment, de mindennap oszlik. Szerencsére azonban éppen ma jött333 érttem marosvásárhelyröl 
az ottani színigazgató, a város nevében, hogy oda meghívjon. ott most igen nagy papi334 
gyülés lesz; Erdély335 minden kálvinista336 nevezetessége ott lesz, papok és világiak, hanem 
csak ötöt vagy hatot játszhatom ott, mert még mielött oda meghívtak, már Dézsre igérkeztem 
egy Pozsonyi nevü igazgatóhoz, a ki ott van s ezt sem hagyhatom cserbe, mert ott még 
soha337 sem voltam, s igen lelkes közönségnek mondják az ottanit, ámbár a város igen ki-
csiny. kazinczy Gábortól is kaptam végre levelet, mellyben írja hogy minden bizonnyal jön 
lévayval együtt, 20-dika táján itt lesznek, – s az itteni lóverseny után megyünk beljebb. 
miért nem irtatok már eddig is? leveleteket holnapon tul m Vásárhelyre küldjétek, 
10-dikéig, azontul Dézsre 18-dikáig, azontul ismét kolosvárra 26-dikáig. tudod-e hogy mi 
jászberénybe is betértünk? Etelkémnek jött az a gondolatja, mikor már a vaspályán voltunk, 
s ugy intéztük, hogy a podgyászt Czegléden hagytuk, s mi egy gyors338 paraszttal berándul-
tunk még délre; igen meg voltak lepve, de fájdalom Imrét nem találtuk hon, a mit ök is igen 
sajnáltak, de megkellett igérni, hogy hazamenet ujra bemegyünk; az öreg ágoston339 azt 
mondta, hogy nem lesz rajtunk Isten áldása ha be nem megyünk.

árpád szorgalmasan írjon és csavarogni ne merjen, sem kint maradni meg ne próbálja.
Irjatok hadi ujságokat is, mert mi semmit sem olvasunk. ákosról mit tudtok? Etelkém igen 
jól van, szépül és hizik! Itt maláta fördő is van, és szorgalmasan fördik.

Isten veletek Csókolunk
E Gábor

sk
és Etel.

267. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak 
ÉS EGrESSy EtElkának

[Pest, 1859. július 2.]

[Elveszett.]

268. SzEntPÉtEry zSUzSanna –
EGrESSy GáBornak ÉS EGrESSy EtElkának

[Pest, 1859. július 4.]

[Elveszett.]

333 ma <.> jött
334 pa[.]i [átírás.]
335 erdély [átírás.]
336 kál[.]inista [átírás.]
337 soh[.] [átírás.]
338 gyors [az „r” beszúrva.]
339 Agoston [Emendálva.]
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269. EGrESSy EtElka ÉS EGrESSy GáBor – 
SzEntPÉtEry zSUzSannának

marosvásárhely, 1859. július 9.

Szeretet kedves anyám!

E’ perczben vettem julius 2án kelt levelét. Dél előtt340 pedig a 4én irt kedves sorokat, ’s míg 
apám haza jő koronkárol mi ide fél orányira esik341 hova gr. toldalagi cs. k. kamarást ment 
látogatni; ezelött342 1 orával addig én meg kezdem soraimat343 hogy időt ne veszítsek min-
denek fölött pedig azért mert nem akarom kedves jó anyámat várakoztatni, a távolság ugy 
is sok időt elvesz. ma már 5 napja hogy itt vagyunk Vasárnap estve érkeztünk kolozsvárról 
egész éjjel jöttünk mert Hétfőn344 már ked. apámnak játszani kellett a ház zsufolva volt és 
ez minden nap így megy az olta kivéve e’ mai napot a mely szünnap és Péntek. Szegény 
apám ugyan csak fáradt, a leg nagyobb szerepekben lép föl minden nap elsö volt Hamlet 
szokás szerint 2dik Brankovics 3szor ismét Hamlet közkívánatra, ekkor szünnap volt ugyan 
határozva – de közbe jött hogy ked. apámat a Püspöki lakomában hivták meg345 hol a pap-
ságon kívül a helybeli ’s vidéki346 urak is jelen voltak mint hogy az nap éppen papi szentelés 
volt ’s számtalan család jött be ez alkalomra és347 csupán csak ez348 egy napra, kiknek legföbb 
ohajtásuk volt egyszersmind ked. apámat láthatni. Ezokból föl szolíták hogy játszék nekik 
bár mit ha lehetséges ’s őket mondhatlanúl boldogokká fogja tenni. Igy történt aztán hogy 
Hamletet ismételve rögtönözték. E’ sorokat még tegnap kezdém de abba kelle hagynom, ez 
által azonban mit sem veszit ked. anyám annyival inkább mert ma többet tudok irni leg-
alább ugyan is apámnak ma levén jutalom játéka és utolsó elötti föllépte Bánk bán annyira 
ostromolják az igazgatót már reggeli 4 orátol fogva a jegyekért hogy apámhoz menekült 
kijelentvén hogy az ülö helyeket szaporítni kell legalább 100 zártszékkel mert ö nem győz 
másként eleget tenni. még ma vagy holnap mint utolsó elöadáson Emlékkel akarja meg 
tisztelni apámat a közönség. minden elöadáson virág eső van349 a legválogatottabb350 virá-
gokból ’s annyi a virágom hogy akár beléjök öltözködhetem. kedves jó anyám több rendbe-
li kéréseim volnának: elöször is kérem alássan küldje el azon czipöt melyet a [.]rozosnál351 
megrendeltem reméllem csak elkészült352 azolta mert ezeken a híres kis városi kövezeteken 
kimondhatlanul romlik a lábbeli már az egyik topánom orra rongyos ’s a másik is mindjárt 
utoléri az elsöt. 2szoraz orvosságomat kérem meg csináltatni ’s 3szor a ritkábbik csiga fökötöm 
elküldéseért esedezem – végül 1 pár 6 ½ számu fehér keztyüt 3 gombra kérem rendeltetni ’s 
mind ezeket a lehetö legnagyobb gyorsasággal kolosvárra Postrestante küldeni kegyesked-

340 Del előtt [Emendálva.]
341 mi ide fél orányira esik [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
342 <…> ezelött 1 orával <…> [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
343 soraim[.]t [átírás.]
344 [.]étfőn [átírás.]
345 meg [Beszúrás.]
346 videki [Emendálva.]
347 és [Beszúrás.]
348 ez [Beszúrás.]
349 van [Beszúrás.]
350 legvál[.]gatottabb [átírás.]
351 [olvashatatlan szó.]
352 elkeszült [Emendálva.]
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jék ked. jó anyám. a fogvájó küldése igen meglepö ’s örvendeztetö volt mind kettönkre 
nézve. apám kiszoritott a helyböl a mint veszem észre azért hát bucsuzom és kezeiket 
csokolva és a legjobb egészséget és kedélyt kívánva. árpádot353 csokolom károlynak kézszo-
rításomat küldöm.

marosvásárhely jul 9én 859
maradván ked. anyámnak szeretö leánya E Etelka 

Holnap mentovichékhoz vagyunk ebédre híva. krizbayékat meg látogattuk de hon nem 
találtuk. jegyeinket hagyok ott csak, hanem ugy látszik neheztelnek mert felénk sem jöttek 
egész ott létünk alatt.

Édes, az elsö leveledet késöbb kaptuk mint a másodikat. Ugyan jól tetted hogy csata-
hireket is írtál, mert itt mi elvonultan élve, mit sem tudunk, mi történik a nagy világban.354 
Holnapután itt utolsót játszom, tehát ezutáni leveledet Dézsre355 utasitsd, de csak 18-dikáig, 
mert azon tul már kolosvárt leszünk. Ha kazinczy csakugyan jön, akkor alkalmasint meg-
várjuk a kolosvári lóversenyt, a melly 25-dikén lesz és ugy indulunk el beljebb356 Erdélybe, 
ellenben ha k. G. elmaradna, akkor én vagy Szebenbe mennék Havihoz nehányat játszani, 
reménylve, hogy meghiv, vagy pedig indulunk haza felé, s Etelt jászberényben hagyom, 
hová talán majd árpádot küldjük utána, hogy357 haza hozza. Etelnek nem igen nagy kedve 
van velünk hosszu utra indulni Erdélybe, de hát mit csináljak vele? egyedül csak nem bocsát-
hatom358 haza. Itt mindig tele arenában játszom359 de kevés láttatja van, mert a bemenet ár 
igen csekély, ugymint: a zártszék360 30 p xr, a361 második362 hely 12 pxr. régi; és iszonyu drá-
gán élünk; a kocsibér is nagy, kolosvárról ide 25 pftért hoztak, és az utunk Peströl, jászbe-
rényen át kolosvárig 81 pforintba került. Istennek hála erős egészséges vagyok, pedig hét 
nap alatt hatot játszom olly szerepeket mint Hamlet Bánk, Brankovics, s at. árpád, ird le 
nekem a Szent ember czimü költeményt, és a vén czigányt, és küld levélben kolosvárra, – post 
restante. – az elsöt megkapod a zsákban, hol a levelek állanak, Vörösmarty saját kéziratát, – 
de vissza tedd; a másikat pedig a nagy könyvben. majd meg látom mit dolgoztál, ha haza 
megyek. 

Isten veletek édes, Csókollak                                                                                           
E Gábor

sk

a fogvájót alássan köszönöm.

353 Arpádot [Emendálva.]
354 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
355 [.]ézsre [átírás.]
356 el <.> beljebb
357 […] [átírás.]
358 [.]ocsáthatom [átírás.]
359 jatszom [Emendálva.]
360 zartszék [átírás.]
361 az [Emendálva.]
362 masodik [Emendálva.]
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270. EGrESSy EtElka – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Dézs, 1859. július 18.

Szeretett kedves anyám!

Harmadnapja vagyunk itt. Egész ma reggelig egy irgalmatlan rongyos elhagyott épületü 
vendéglőbe valánk, hanem ma már egy igen tiszteletre méltó kedves jó ’s nemes lelkü család 
körében jutánk, az itteni Polg. mester363 családja az a mint érkezésünkről bizonyost tudná-
nak azonnal szállásal kinálának meg ’s azzal vártak is. De minthogy apám érkezésünk 
napja ólta folyvást játszott nem volt idönk az át költözésre. a város nem nagy de vidéki kö-
zönsége nagy kiterjedésü és igen lelkes annyira hogy a mely napra érkezése ki volt tüzve 
számtalan családok kisebb-nagyobb távolságrol már jókor364 mind egybe gyültek hogy az 
elöadást365 valamikép el ne mulasszák, azonban képzelhetni mily kellemetlenül lepettek 
meg a midön látták hogy apám366 a kinek367 láthatásáért közvetlenül368 jöttek sehol sincs ’s 
ez így ment egy pár napokig hogy egyik napról a másikra369 lőnek biztatva míg megtére a370 
harmadnapon (feltámadva ismét a mennyekben) szerencsésen meg érkezénk, s késedelmünk 
oka egyenesen a maros vásárhelyi közönség volt mely nem tágított addig míg egy nappal 
meg371 nem toldta vendég játékát ked. apám.372 noha ez részéröl a legnagyobb áldozat volt 
miután szavát már birták a Dézsiek hogy ott hétfön vagy kedden legkésöbb okvetlen elsöt 
fog játszani. ’S végtére is azt csak szerdán érkezésünk napján tehette meg. 

Itt szintén folytonosan teli házak vannak daczára az aratásnak ’s a373 legnagyobb dolog-
időnek melyel a lakosság ’s a vidék374 is leginkább elvan foglalva. tegnap is a két kis vígjáték-
ra375 Vasárnap is376 levén ugy tömve volt a terem söt annak elöszobája is377 melyben játszot-
tak hogy a karzat378 hol máskor a zenészek helye van telve volt nökkel ’s nem levén székünk 
a férfiakkal együtt egész játék alatt álltunk ’s mikor már ezt sem bírtuk le térdeltünk ’s ugy 
néztük379 a játékot hol állva hol térdelve380 akkor381 egy szegény nö volt leg inkább szánandó 
két gyermekével. – Gajzágo Salinak neje valami bároné kinél ipám tegnap künn volt Ebéden 

363 Polg. m[.]ster [átírás.]
364 már jókor [Beszúrás.]
365 elöad[…] [átírás.]
366 hogy <még> apám
367 apám <…> a kinek
368 láthatásáért <éppen> közvetlenül
369 masikra [Emendálva.]
370 [.] [átírás.]
371 nappal <legalább> meg
372 ap[..] [átírás.]
373 [.] [átírás.]
374 videk [Emendálva.]
375 vígjátekra [Emendálva.]
376 is [Beszúrás.]
377 söt annak elöszobája is [Beszúrás.]
378 karzat<on>
379 neztük [Emendálva.]
380 ’s mikor már ezt sem bírtuk le térdeltünk ’s ugy néztük a játékot hol állva hol térdelve [a levélpapír aljára 

írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
381 [.]kkor [átírás.]
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a polg.mester fiával együtt. „némán” így nevezik azon helyett hol laknak. Szegény nö nem382 
volt elég a nagy höség mely csak nem meg fullasztott, hanem még kis fiát383 is384 ölében385 
kelle386 tartania ki játék közben elaludt míg késöbb férje azt387 tölle át vevé388 ‒ a másik is 
szinte el keseredett nem bírván389 a höséggel. Itt olyan nyílatkozatokat hall az ember mind390 
a nök mind a férfiak részéröl hogy: már a míg Egressy itt lesz vége az aratásnak dolognak 
mindenek. Hanem daczára391 a392 nagy lelkesültség ’s tömött házaknak a jövedelem igen 
csekély393 részint a helyiség kicsinysége részint pedig a jelentéktelen ár szabályok miatt mert 
a zárszték itt is csak 50 x. u. p. noha most minden hely zártszék még is 27, 25. pft. volt a 
jövedelem fele mi az394 apám részére395 jutott kivéve a tegnapit ezt még el nem hozzták, de 
hozzávetöleg felibe körülbelöl 40, 45 pft fog jutni felibe apámnak.

E’ levelem már nehány napja elkezdém de bocsánat ked. anyám mind eddig nem 
folytathatám mert a háziak hogy el ne unjam magam igyekszenek idömet elfoglalni ’s részint 
bent ülök nállok munkámmal kötöm a csípkét végeimre396 részint a háznál csinos kert levén 
Pataki katával a ház mivelt és kedves léányával töltöm el idömet. tegnap is apám más felé 
Gajzágoéknál397 én pedig a család egy részével az öreg urat mentünk meg látogatni valódi 
házi gazdánkat Pataki Dániel fö polg. mestert ki inen pár orányira lévö Kérö nevezetü büdös 
köves fürdöt használja igen kedves eleven öreg ur ’s olyan udvarias és lovagias398 hogy daczá-
ra399 64 éves korának még tul tesz mind a négy fián ha hozzá kezd. a legidösebb fia Ferenc 
személyesíti apját itthon míg apja curából a fördöt használja ez nem levén gazda leginkább 
van hon egyébbiránt400 van ennek is a városnál valami foglalkozása – de ez csak éppen 
idötöltésül szolgál neki különben igen eszes szellemes és lelkes fiu, azonkivül van még egy 
gazda fiu a ki gazdálkodik ’s azért ez is ritkán látható hon a 3dik falusi gazda ez egy401 már 
családos402 is, a 4ik szinte gazda valamely távolabb esö helyen ezt még nem láttam csak 
híréböl ismerem. az 5ik gyermek, léány már nem éppen az a játszi403 gyermekes kedélyű, 

382 nem [Beszúrás.]
383 kis f[.]át [átírás.]
384 is [Beszúrás.]
385 […] [átírás.]
386 […] [átírás.]
387 a[..] [átírás.]
388 vevé<.>
389 […]ván [átírás.]
390 [.]ind [átírás.]
391 dáczára [az ékezet áthúzva.]
392 [.] [átírás.]
393 csekely [Emendálva.]
394 az [Beszúrás.]
395 részere [Emendálva.]
396 kötöm a csípkét vegeimre [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve. 

Emendálva.]
397 Gajza[.]oéknál [átírás; emendálva.] 
398 es lovagias [Beszúrás; emendálva.]
399 [.]aczára [átírás.]
400 egyebbiránt [Emendálva.]
401 ez <már> egy [átírás.]
402 [.]saládos [átírás.]
403 jatszi [Emendálva.]



398

hanem okos gazdaszonykodó mivelt korombeli. Idöm404 körében jól telik és elég405 gyorsan. 
De mind a mellett hogy a leg megelözöbb406 szíveséggel vagyunk körül véve, nincs hiány 
semmiben még is kedélyemnél hiányzik a kellő ruganyosság. Vágyam haza felé repül. még 
nem határzám el ha azon kör407 utat melyet408 apám kazinczy Gáborral Erdélyben409 tenni 
szándékszik én410 is velök teendem é? az utazás engem e’ forróságban igen el tőr, ez411 a 
másfél napi ut is marosvásárhelytöl idáig réám nézve412 igen kellemetlen volt, nekem nem 
való a hosszas utazás, bár mennyire igyekszik is az ember lehetöleg kényelmét keresni utóbb 
is kényelmetlen413 s kellemetlenség lóg abból ki. marosvásárhelytöl idáig meg kell hálnunk 
Apa Nagy faluba hol a vendég szálló helynek híre414 sincs hanem szerencsére találkozánk egy 
magyar emberel ki föl ajánlá udvarát az415 éjszakára416 házát éppen akkor építvén417 szállást 
nem ajánlhatott418 miután maga is családjával419 együtt csak kis paraszt viskoba bujt bé, 
mint420 mondják ott ugyan azért nincs vendéglő mert a gr. Betlen Ferenczék kastélya nyitva 
minden utazónak ’s az ő házuk421 szolgál vendéglöül, de tudja kedves anyám mi nem az a 
fajta nép vagyunk hogy valakihez csak ugy be kopogtassunk, noha ked. apám mint mond-
ja Betlen Ferenczet igen jól ismeri vele422 jó barátságban is van, azért még is nem tudtuk 
félre tenni azt büszkeséget é vagy szerénységet vagy minek is nevezzem hogy annyit mond-
tunk volna legalább hogy na itt vagyunk. tegnap423 beszéltem e’ grfi ház egyik rokonával 
kün a fördön ’s amint elöjött hogy n. faluba424 háltunk425 a szabad ég alatt mindjárt nehez-
telését426 jelenté ki az egész család nevében a miért házukat427 elmellöztük ’s azt nekünk mint 
meg bocsáthatlan hibát rovta fel ’s erre minden mentséget vissza utasított.428 Itt apám még 
játszik vagy 3at és így körülbelöl 24, 25éig maradunk429 ugy megyünk át kolozsvárra ’s ha 
kazinczy ott lesz minek még eddig semmi nesze akkor430 beljebb folytatodik az ut Erdélybe, 

404 […]m [átírás.]
405 [.]lég [átírás.]
406 leg melel[.]zöbb [átírás.]
407 kör [Beszúrás.]
408 mel[.]et [átírás.]
409 erdélyben [átírás.]
410 [..] [átírás.]
411 é[.] [az ékezet áthúzva. átírás.]
412 nezve [Emendálva.]
413 kenyelmetlen [Emendálva.]
414 hí[.]e [átírás.]
415 udvarát <egyet> az
416 ejszakára [Emendálva.]
417 építven [Emendálva.]
418 [..]ánlhatott [átírás.]
419 csaladjával [Emendálva.]
420 bé, <… … …> mint
421 hazuk [Emendálva.]
422 ismeri <’s> vele
423 [..]gnak [átírás; emendálva.]
424 n. fal[..]a [átírás.]
425 n. faluba <…> háltunk
426 nehezteléset [Emendálva.]
427 hazukat [Emendálva.]
428 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
429 [.]aradunk [átírás.]
430 nesze <ugy> akkor
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ha pedig nem akkor nehány fördöt véve kolosvárt haza felé indulunk. jászberénybe431 egy 
kevés idöre szándékom betérni ’s onnan egyenesen432 haza hogy a Fürdözést folytassam ’s 
még vagy 6tot vegyek meddig a szép idö be tart. ked. jó anyám még az egyik transport433 
kezemnél sincs ’s ismét ujabb alkalmatlansággal kívánom terhelni, de némileg kötelességböl 
teszem, itt annyira meg tetszettek hosszu száru ujjatlan keztyüim az öreg Patakyné ö nagy-
ságának házi asszonyomnak ki egy igen szeretetre és434 tiszteletre méltó kedves öreg Dáma 
hogy nem teheték egyebet mint hogy föl ajánljam neki435 saját436 viselö437 keztyümet438 mely 
most már csak más fél párból ál fájdalom,439 marosvásárhelyt apám volt oka elvesztém fe-
lét440 a védö keztyümnek. Ez okbol esedezem kedves jó anyám rendeljen meg ott a fehér 
hajonál 3 pár 6 ½ számu 4 gombos ujjatlan keztyüt mert kata is szeretne magának. apám441 
ma szinte szabad napja levén meg van híva ide nem messze valami torma nevü családhoz ez 
a torma rendkívül nagyesszü ember és nagy régiség buvár Pataky Fer. és a reform. pap va-
lami442 medgyes443 nevü szinte444 igen eszes és költöi lélekkel biro egyéniség445 ezek társasá-
gában ment ki ’s csak estve jönek haza. Én is mindjárt megyek ha e’ sorokat végzem. katával 
nehány helyre látogatóba u. m. vagy Dezsöfi gr. vagy báronéhoz valami roth gyogy sze-
résznéhez hol zongorázhatni is és még egy helyre hova látni és ismerni ohajtanak. kedves 
apám külömben egészséges446 nekem sincs hála Isten semmi bajom apám igen mértéklete-
sen él azért nem is lehet őt félteni. a keztyüket csak447 rendelje meg kedves anyám ’s pár 
nap mulva bizonyossabbat fogok tudni mondani arrol hogy hova448 küldje. ámbár csak 
küldje kolosvárra ked. anyám okvetetlen mihelyt kész449 lesznek Postrestant meg fogom én 
azt kapni.450 Sz.néhez semmi közöm ha ö föl nem keres451 én452 nem fogok utánna járni 
semmi esetben. károlyt üdvözlöm levelét vettem de csak tegnap, mint látom sokat utazott 
még Szebenbe is járt mert 3 féle hely is van rá irva. legyen jó szívvel hozzá ked. anyám 
hidje el nincs ám annyi jó tulajdonnokkal felruházott fiatal ember sem jelenleg a két hazá-
ban ö453 ugy is mondhatlanul tiszteli ’s szereti anyámat ’s egész családunkat ’s szivét oda 

431 jászberenybe [Emendálva.]
432 […]enesen [átírás.]
433 trasport [Emendálva.]
434 szeretetre <méltó> és
435 neki [átírás.]
436 [.]aját [átírás.]
437 visel[.] [átírás.]
438 k[..]tyümet [átírás.]
439 [.]ájdalom [átírás.]
440 feléd [átírás.]
441 magának. <… … …> apám
442 pap <…> valami
443 medgyes [átírás.]
444 nevü <…> szinte
445 biro <…> egyéniség
446 eg[.]szséges [átírás.]
447 [..]ak [átírás.]
448 hov[.] [átírás.]
449 kés[.] [átírás.]
450 [.]apni [átírás.]
451 kérés [az ékezetek áthúzva.]
452 en [Emendálva.]
453 [.] [átírás.]
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hajlithatja454 jó anyám hova akarja. még egyszer üdvözlöm, ’s ha lehetne kezemet is nyuj-
tanám hogy meg csokolja de még nem nőtt oly hosszura. árpádot csokolom csak igyekezzék 
hogy a szép ruhákat meg érdemelje455 – és meg becsülje, anyám lelkem456 gondoskodjék 
rólla v zárja el hogy mind untalan ne viselhesse mikor gyermeki457 szeszélye ugy hozza ma-
gával.458 És459 most bocsánat e rossz írásért.460

kezeit mindenét ezerszer csokolom n.mamával együtt
’s vagyok szeretö léánya461 E. Etelke

Dézs jul.18 án
59

Üdvözlök462 mindenkit.

271. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy EtElkának
Pest, 1859. július 21.

Pest julius 21 – 1859
kedves lányom!

a legnagyob nyugtalanságomba nyugtatál463 meg leveleddel de egy kis hanyagság464 ment-
hetö ha jövöre465 megjavítod magad és nem halasztod az írást oljan sokára, a keztyüket még 
ma megrendelem és ha kész küldöm kolosvárra post restánt de a multkori pakkot elfeledém 
igy küldeni és most isten tudja hogy mikor kapod meg azért ha még nem mentek levelem 
vételekor rögtön kolosvárra a postán tennétek rendelést hogy ne küldenék továb de ti be-
menvén megkapnátok mindjárt466 nem is kébzeled ki látogatott meg Kazinczy Pirka hogy ö 
a báttyától467 kapot megbízást neki utánna küldendö köntösöket és hogy azt468 az apád nevé-
vel fogja czímezni kolosvárra mert mán 17én el indult Kazinczy a fiával Lévay és egy pappal 
egygyüt és igy tán már találkoztok is velle mire levelem veszed. kedves lányom valahogy 
bele szeres lévayba mert mint megmondám a tavaszszal hogy még elveteti magát469 velle meg 
is fog történni ha az Erdélyi utazás bó megjösz itt most az a legujjab hir Feri hozta borsodból 
ki tisztel azt470 mondja írígyli hogy olj szép uti tapasztalást teszel azért kedves lányom már 

454 haj[.]ithatja [átírás.]
455 erdemelje [Emendálva.]
456 lelkem [Beszúrás.]
457 [..]ermeki [átírás.]
458 magáv[.]l [átírás.]
459 es [átírás; emendálva.]
460 [a mondatvégi pont emendálva.]
461 léanya [Emendálva.]
462 Üdvözlok [Emendálva.]
463 nyutatál [Emendálva.]
464 hanyság [Emendálva.]
465 jöv[.]re [átírás.]
466 mindjart [Emendálva.]
467 báttyázól [átírás.]
468 a[..] [átírás.]
469 elveteti <ma> magát
470 a[.]t [átírás.]
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csak járd471 be azt a gírbe gurba országot hiszen nem is kell majd ugy nyakra före utazni mint 
mikor apádnak egy meghatározot idöre ott kel valamék városba lenni hogy fölléphessen 
hanem hiszem hogy nem oj sietve jártok és így kényelmesebben472 is fogtok utazni de ezeket 
ugyan az ottani körülmények legjobban473 fogják meghatározni és ha az egéséged engedi 
mert ez az elsö mindennél és474 hogy apádnak lesz é anynyi kölcsége mert475 mint pirka 
mondá 2 hólnapig fognak oda maradni apádnak tegnap jött egy levele Hetényitöl Fölkéri 
hogy menne hozzá Kassára és Eperjesre vendégjátékra és aba az esetbe ha nem menne lendvay 
párt476 hivja és azok477 mennek is szinházi ujságot nem tudok semmit mint hogy mindég üres 
a fizetest nem kapják rendesen itt oljan rémitö meleg478 van hogy most igazán el fújhatnám 
mint a háj majd elolvadok – – 
a vérhas479 uralkodik nagyba vigyázzatok az istenért egéségetekre480 károljnak majd meg 
mondom üdvezletedet de ma még nem vólt itt ö is köszönt481 mi is mindnyáan csókolunk482 

kedves lányom Szeretö anyád 
E zsuzsánna

árpád külön csókol azt mondja hogy jó vólna egy kis borra való 
                                                                                           csókollak 

272. EGrESSy EtElka ÉS EGrESSy GáBor – 
SzEntPÉtEry zSUzSannának

jászberény, 1859. július 26.

Szeretet kedves anyám!

23án reggeli 7 és 8 óra közt érkezénk Pilisre hol már az alkalom várt réánk Pongrácz és még 
egy színésszel együtt, meg lehetős 2 macska lóvakkal 8 óra tájban elindulánk hanem bezzeg 
a 3 óra járásból lett 6 is – szerencsénkre483 azonban a várostol mintegy fél orányira eső csár-
dába, elfogadtatásunkra484 több igen derék uri emberek várakoztak reggel óta, ekkor pedig 
már lehetett 1, 2 óra ebéd után ’s hogy valahogy el ne szalasszanak bennünket egy kis szürke 
lovas fiatal ember volt általok ki küldve czirkuláczio végett ki nekik – mint ők nevezik ugy 
nevezett Fullajtárjok volt ’s elönkbe lovagolván jelente miszerint már485 várnak – bennünket 
a többek közt szíves házi gazdánk – mutatta be magát nem engedvén meg hogy másut szál-

471 jard [Emendálva.]
472 kenyelmesebben [Emendálva.]
473 legjob[.]an [átírás.]
474 mindennél <…> és
475 me[.]t [átírás.]
476 p[.]rt [átírás.]
477 [.]zok [átírás.]
478 megeg [átírás.]
479 vérha[.] [átírás.]
480 egéségedekre [átírás.]
481 kö[.]zönt [átírás.]
482 csókoluk [Emendálva.]
483 is – <midőn én igen … volt> szerencsénkre
484 <v>elfogadtatásunkra
485 miszerint már [Beszúrás.]
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junk486 ’s át ültetve fedeles csinos kis kocsijában egyenesen hozzájok hajtatott hol már a kész 
ebéddel 12 óra ota vártak bennünket azokkal együtt kik elönkbe jövének köztök487 kempe-
len a toth kálmán sógora488 mint az itteni489 intelligencia képviselöje és többen kiket név-
szerint én nem ismerek – a háznál a báró asszony édes apja egy igen tisztes öreg ur és maga 
a házi nö fogadtak oly szíves és meleg vendég szeretettel hogy minket nem csak meglepett 
de igazán490 egészen meghatott ’s mind a mellett hogy réám nem volt számítva oly előzéke-
nyek folyvást irántunk hogy még gondolatinkat is szeretnék teljesítni kényelmünk is oly 
nagy hogy otthon sem lehetne nagyobb. a Házi gazdát Sismisnek – hívják, neje ágoston 
léány igen szeretetre méltó mivelt asszonyka igen szép családias életet élnek a fiatal asszony 
édes apját ágoston Imrének hívják igen lelkes derék öreg491 ur mint látszik nállok492 laknak 
a fiatalok (egy igen kényelmes családi épületben), miután az öreg ur neje már nem él a fiatal 
asszonyka fiu493 testvérével – ’s férjével együtt az öreg ur494 egyedüli támasszai.

tegnap ment véghez az elsö elöadás „Hamlet”, nincs rólla fogalma senkinek mily gyönge 
silány kis társaság ez, igazán nem lehet csodálkozni495 ha pártolásban nem részesülnek mert 
ezeket végig nézni496 bár mi játékban is kín és áldozat, ked. apám mondja hogy még ily 
rongy néppel soha nem játszott.

a Színház bár tele volt tegnap a borzaszto idö daczára is, de a jövedelem oly csekély volt 
hogy aligha ki töltjük mind a 14 napot azért a jövö hét közepén szerdán vagy csötörtökön 
alkalmasint otthon leszünk, egyébbiránt a lelkesedés mindig nagyobb fokra hágott majd 
minden felvonás után497 koszorúkat498 hánytak minden, azonban még is csak 34 pft volt a 
fele jövedelem fölemelt ár mellett is, a kapitány jankovicstól kezdve az elegancia mind ott 
volt de hiába kevés a lélek – mint kempelen mondja, hogy bár a lakosság 22 ezerre megy is, 
alig499 van 16 lélek közte, és nagyon500 igaz na de majd meg látjuk, holnap „Brankovics” mit 
csinál, vasárnap pedig a Makranczos hölgy helyett „Egy ur és asszony” ’s „legjobb az egyenes ut” 
lesz hogy amarra addig is készülhessenek.

a küldeményt vettük még tegnap Délben igen jól esett azon szép elözékenység és gyön-
géd figyelem a károly részéről mind kedves apámnak mind nekem a rezeda azon ép volt ’s 
kedves501 szaga az egész szobát csaknem eltölté. Fogadja szíves köszönetünket érte. a ru-
hák is oly ügyesen pakolvák hogy leg kisebb törödés502 sem503 látszik rajtok ked. apám nem 

486 szál[.]unk [átírás.]
487 [.]oztök [átírás.]
488 sógor[.] [átírás.]
489 […]eni [átírás.]
490 igázán [az ékezet áthúzva.]
491 areg [átírás.]
492 náll[..] [átírás.]
493 asszonyka <meg> fiu
494 öreg ur [Beszúrás.]
495 csodá[.]kozni [átírás.]
496 nezni [Emendálva.]
497 majd minden felvonás után [Beszúrás.]
498 koszorú[.]at [átírás.]
499 Alig [átírás.]
500 na[.]yon [átírás.]
501 kedves [Beszúrás.]
502 törödes [Emendálva.]
503 [.]em [átírás.]
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győzi eléggé bámulni ügyességét. azért nem lenne oly szíves károly nekem a következö 
hangjegyeket elküldeni de rögtön levelem olvasása után a „Keresetlen Csárdást”, „Ismer ked-
jünk”et és a „Lengyel andalgót” mind három a Samu bácsi szerzeménye, ki nem szükség fi-
zetni majd itt kifizetjük mi. kedves anyámat azért nem terhelem mert tudom hogy neki 
ezer a dolga – azért nem neheztel ugyé bár hogy ügyes késszségét igénybe veszem.

Egészségünk jó semmi bajunk melyhez hasonlót kívánunk,504 ha az idö kedvezne dél-
után505 meg nézzük a lehel kürtjét és több nevezetességeit e’ városnak. a mi kedves házi 
asszonyunk engem nehány rokonival meg akar ismertetni – ’s ez okbol506 látogatásokat akar 
tenni velem együtt.

most zárom soraim – még más alkalommal többet írhatok, most kezeiket csokolom, hát 
te árpád507 mit csinálsz? írjál majd anyám helyett mert508 tudom hogy ö szegény nem igen 
ér réá, károlyt üdvözlöm ’s kérem a fönt említettek elküldésére.

most Isten509 Veletek.510

Szeretö leánya Etelke

jászberény tán511 26 án
859.

most éppen Vendégeink érkeztek jánkovics512 és513 még egy más is. –

Édes annyokom! ha a szinház körül valami érdekes adná elé magát írd meg, vagy irassd 
meg árpáddal; Szigetit emlékeztesd hogy anyánk folyamodványát514 el ne feledje beadni és 
pártolni. Én innen aligha elöbb nem megyek haza mint gondoltuk515 ámbár itt a hol va-
gyunk végtelenül szíves vendégszeretettel vannak irántunk, az öreg ágoston516 és veje a 
derék Sismis. árpád517 irja le azt a müvemet, a mellyik a Sárosy albumában jelent meg,

Csókollak 
Egressy Gábor

sk518

504 kíván<y>unk
505 [..]lután [átírás.]
506 [.]kbol [átírás.]
507 [..]pád [átírás.]
508 [.]ert [átírás.]
509 I[.]ten [átírás.]
510 Vele[..]k [átírás.]
511 [.]án [átírás.]
512 jánkovi[..] [átírás.]
513 es [Emendálva.]
514 folyamodvanyát [Emendálva.]
515 gondolt[.]k [átírás.]
516 Agoston [Emendálva.]
517 Arpád [Emendálva.]
518 Édes annyokom! […] Egressy Gábor sk [Egressy Gábor kézírása.]
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273. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
kassa, 1859. augusztus 29.

kassa, aug. 29. 1859.
Édes zsuzsikám!

nincs semmi bajom, hála Istennek, csak gyenge vagyok egy kissé, az az teljes erömet még 
mindeddig vissza nem nyertem. két szerepemet játsztam el eddig, Brankovicsot és keant. 
De egyiket sem ugy, mint szoktam. Érzem azonban, hogy minden órával erősödöm, s a 
gyomorbajom is szünni519 kezd. a közönség itt igen ki van fáradva, s a szinház csak félig volt 
megtelve520 mind a kétszer. De nem is csoda: ez a társulat igen gyenge ide, s régen itt van-
nak; mindemellett lendvaiék és Prielle ennyi közönséget sem tudtak behozni, s mint 
kivántad édes, a házbért legalább megkeresem négy játékommal. ámbár Eszternek521*) is 
szerettem volna keresni valamit. az volt a szándékom, hogy ha juttathatok neki valamit, 
tehát beteszem az itteni takarék522 pénztárba, s a könyvet küldöm el neki. De már bajosan 
lesz belöle valami. a Debreczeni indoháznál találkoztam Budainéval, s azt mondta, hogy 
majd megírják nekem ide, kellek-e nekik nyíregyházára523 vagy nem, mert megmondtam, 
hogy Debreczenben játszani semmi kedvem. még eddig nem kaptam tőlük levelet,524 s nem 
tudom lesz-e ottani megállapodásomból valami vagy sem. Hát árpád525 mit beszélt Szige-
tivel? miért nem irja meg nekem, mint meghagytam? Eperjesre Hetényi nem kapott eddig 
engedélyt. Ugy gondoltam, hogy majd átrándulok innen, az ottani főnöknek egy látogatást 
adni, s megkérdezni, hogy mi baja velem? hanem jobban megfontolva:526 elhagyom, mert 
ugy érzem, hogy ez527 nem is illik hozzám, s nem is lenne jó belőle. E szerint innen alkal-
masint egyenesen haza megyek. jövet a diligence tokajból S. a Ujhely felé hozott, a hol egy 
orát idözvén, meg látogattam Vályi528 Palit, volt kedves gazdámat, s nála találtam Erdélyi 
jánost és még egypár Pataki papot. meg voltak lepetve rendkivül,529 s fölkértek, hogy visz-
szamenet vegyem feléjök utamat, mert a Pataki530 professorok ez alkalommal akarják hely-
reütni mit a multkor elmulasztottak, (persze az én akkori nagy sietségem miatt) az az: meg 
akarnak vendégelni. Én ezt megigértem, s meg is teszem. E szerint Esztert nem fogom 
látni, mert ha Szántó felé mennék, akkor Patakra kerülni igen sokba531 kerülne. Sajnálom, 
de mit tegyek? lehet hogy majd tokajba rendelem találkozóra. Itt még senkinél nem vol-
tam, csak a Papnál, Ferenczinél; s alant megpillantottam az öreg Dengelegi zsófit a kony-

519 szünni<t>
520 megtel[.]e [átírás.]
521 ∗) Egressy Gábornak szegény sorsban levő nővére, ki Szántón (abauj megyében) lakott. [Egressy ákos 

láb  jegyzete a levélhez.]
522 taka[.]ék [átírás.]
523 n[..]regyházára [átírás.]
524 [.]evelet [átírás.]
525 Arpád [Emendálva.]
526 megfontol[.]a [átírás.]
527 ez [Beszúrás.]
528 [.]ályi [átírás.]
529 re[.]d[.]ivül [átírás.]
530 Patak[.] [átírás.]
531 sokb[.] [átírás.]
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hában, hanem igen nagy pongyolában levén nem szólitottam meg; talán majd elmegyek 
hozzájok. Itteni régi barátim különben igen jól fogadtak, s velök vagyok mindig. 

E szerint hazaérkezésem idejéröl még eddig semmi bizonyost nem irhatok, mert magam 
sem tudom mit532 leszek teendö. Csak annyit tudok bizonyosan hogy Csütörtökön estig itt 
leszek, s leveletek addig itt talál, azontul semmi esetre sem. azért, ha azon tul irnátok, csak 
tokajba, poste533 restante írjatok; ott majd tudakozódni fogok utána. most Isten veletek, 
csókollak 

 E Gábor
sk

274. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Sátoraljaújhely, 1859. szeptember 2. 

S. a. Ujhely, Sept. 2. 1859.
Édes zsuzsikám!

nagyon nem szép dolog, hogy egyitek sem irt nekem egész kassán létem alatt egy árva betüt 
sem, holott árpádnak is meghagytam, hogy rögtön értesitsen, mi sükerrel járt el bizomá-
nyaimban. Hát ákos még sem irt? Ha nem: akkor árpád menjen a postára, s követelje a 
recepissét ákos aláirásával ellátva, melly a pénz átvétele534 iránt megnyugtasson. És erröl, 
valamint egyébröl a mi engem érdekelhet irjatok rögtön, és utasitsátok a levelet nyíregyhá-
zára. kassán a régi jóbarátok engem igen szivesen láttak, de pénzt nem sokat kerestem, mert 
mint irám kassa ki van fáradva, és Hetényi társulata oda igen gyenge volt. Budaitól csak-
ugyan kaptam megbizást nyiregyházára, vendégszerepekre,535 Sept. 6-dikától536 kezdve. az 
eperjesi utból ez idén semmi sem lett, mert én nem járhatok magam utána hogy oda bocsás-
sanak, Hetényi pedig sükertelenül tenné. Hanem alkalmasint Ungvárra megyek nehány 
játékra láng Bódihoz, reménylve hogy meg fog oda hivni. ott nem lenne rosz dolgom, mint 
hiszem, hogy nyíregyházán sem lesz. mikor itt keresztül mentem, mint már irtam, Erdélyi 
jános meghivott visszajövőre, azért miután kassán a négy játékomat bevégeztem aug 
31,dikén, tegnap elindultam onnan537 a postakocsin és ma reggel ideérkeztem, Szerencsére 
Erdélyiék is éppen idejöttek, s ma estve elmegyünk Patakra, holnap ott mulatok velök, s 
holnapután indulok nyíregyházára, hol 8-9 nap alatt azt hiszem hogy befogom végezni 
dolgomat, s az eredményt majd megirom, vagy magam elmondom otthon, ha Ungvárra 
meghivást nem kapnék, a mi pedig szükséges volna mert biz édes a házbér nem jött ki kas-
sán, ha az uti költséget leszámítom belőle. Hát Etelke hogy van? haza ment-e már? Egy kis 
vigasz van abban számomra, hogy kassán az elöttem volt vendégeknek még ugy sem ment 
a dolguk mint nekem.

Isten veletek, csókollak
E Gábor

sk

532 tudom <hogyan> mit [a „mit” az áthúzott szó fölé írva.]
533 [.]oste [átírás.]
534 [..]vétele [átírás.]
535 vengégszerepekre [átírás.]
536 [.]-dikától [átírás.]
537 onnan<,>
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275. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pécel, 1859. szeptember 8.

Szeretet kedves apám!

Én abban a538 hitben éltem hogy kedves apámat e’ hó elején már otthon találom azonban 
mint kedves anyám mondja az még tova van főleg ha Ungvárt is meg látogatja ked. apám. 
azért szolgáljon mentségemül a fönnebbi körülmény. 

Én Ilona nap olta folyvást Péczelen vagyok, kivéve pár napot mit az ákos miatti nyugta-
lanság és539 a kedves apám egészségi állapota fölötti540 aggodalom töltetett velem otthon..

az öreg Szemere Pálnak Fáy Feri személyesen kézbesítette541 a Végrendeletet tartalmazó 
csomagot, miért542 is543 kedves apámat csokoltatja, mi nök is meg látogatók azolta számta-
lanszor kérdezte kedves apám haza jövetelének idejét és általam is ujjolag csokoltatja.

Szegény544 Ferit e’ napokban csak nem potolhatlan kár ért 5 darab ökre döglött meg föl-
fuvodás545 következtében éppen a legnagyobb dolog idöben. az egész család annyira le volt 
verve hogy keresztmamát a gutta ütéstől lehetett félteni.

tegnap szerencsére éppen a legjobbkor érkeztek a Gombai rokonok névszerint Fáy546 
Guszti, lenczi, és Béla, mind meg annyi vigasztaló angyali Ferinek, kinek valóban legin-
kább szüksége volt réá, különben még most is desperál, mert noha547 ökröt548 venni kénte-
len549 még is550 e551 szerencsétlen eset kimondhatlan hátrányul szolgál a gazdaságra nézve 
annyira mint mondja hogy még a jövö évben is sínleni fogja azt.

E’ fön említett malheur a Gombárai552 menetelt is meg akadályozá – és igy az én itt lé-
temnek sem levén tovább553 czélja miután nem förödhetem a hűs idö miatt alkalmasint a 
legközelebbi alkalommal haza megyek. keresztmamáék igen hivnak az alacskai szüretre 
söt Fáy Guszti is nagyon persvediált.. de e’ részben még addig nem határozok míg ked. 
apámmal is nem beszéllek, ugy is az indulás october ho 10, 15ke táján fog történni.

ákosról még mindeddig mit sem tudok. anyámat e’ napokban hajtotta haza a nyugta-
lanság ’s ö már ki nem is szándékozik554 ezuttal.

538 a [Beszúrás.]
539 [.]s [átírás.]
540 föl<l>ötti 
541 kezbesítette [Emendálva.]
542 csomagot, <külömben pedig> miért [a „miért” beszúrva.]
543 is [Beszúrás.]
544 Szégeny [Emendálva.]
545 fölf[.]vodás [átírás.]
546 [.]áy [átírás.]
547 [.]oha [átírás.]
548 noha <készül> ökröt
549 kéntelen [Beszúrás.]
550 i[.] [átírás.]
551 is <ez> e
552 Gombá<.>rai 
553 tovább [Beszúrás.]
554 szándekozik [Emendálva.]
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Feri pár ora mulva szándékozik555 be menni Pestre kire e’ levelem556 is bízom. E’ perczben 
mentek haza a Gombaiak is, ’s ha oly rögtöni nem volna is Feri indulása magam is vele tar-
tanék de igy nem lehet.

kedves apám reméllem a legjobb egészségnek örvend és ha nem ugy volna mit hinni 
sem akarok a legjobb egészséget ohajtva 

vagyok magamat szeretetében ajánlva
kezeit ezerszer csokoló
szeretö léánya Etelke.

U. i. kedves jó apám ha lehetséges hosszasan ne maradjon oda, némi beszédem is volna, 
hiszen nem is beszélgettünk családi dolgokról ki tudja557 miolta. Én itt falun semmi 
ujdonságot nem tudok azért nem is irhatok. E’ tért kedves anyámnak engedem – de igen 
egyet még is tudok azt, t. i. hogy a ráday558 kastélyba, pár nap mulva nevezetes vendégeket 
visznek u. m. kaisernét, Hegedüsnét, és latkoczinét.

Péczel Sept. tán, 8 án
859.

276. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1859. szeptember 9.

Pest Sep 9én 1859
Édes Gáborom!

Pár napja hon vagyok de Etel még kün maratt559 és job is mert reá hon igen kellemetlen hir 
vár a Felsö törvény Széktöl váló perét viszsza küdték hogy még pár tanut ujra kihalgassanak 
és törvényszék elötti ki békültetést kel végre hajtani560 és az ágytól asztaltóli elválást kel ki-
mondani ez ismét viszsza veté egy évvel Etellel nem is tudattam én ebbe az istennek egy 
ujjab kegyét látom ö reá nézve az után miket mostanába tapasztalék ezt édes majd szóval 
hon létedbe, Szigeti tegnap itt vólt azt hivé hogy hon vagy561 beszélni akart a jövö dolgokról 
ez édes egy haszontalan ember huzd viszsza magad tölle nem te hozzád való semmi tekin-
tetbe562 az etel dolgáról beszélve Polgárral elöjött az is hogy hát fognak é vagy akarsz é szer-
ződni. mert pompérit már Szigeti sirva rimánkodva563 kérte hogy eszközölje viszajuthatását564 
a színházhoz mert már megunta a vidéki komédiát és ezt oljan embernek kel tudtul adnia 
mint pompéri de ezek565 ugyan egymáshoz valók is.

555 szándekozik [Emendálva.]
556 e’ <sorok> levelem
557 [.]udja [átírás.]
558 raday [Emendálva.]
559 m[.]ratt [átírás.]
560 jajtani [átírás.]
561 va[.]y [átírás.]
562 tekinte[.]be [átírás.]
563 rimán[.]odva [átírás.]
564 [.]iszajuthatását [átírás.]
565 […]k [átírás.]
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ákos nem küldött levelet de a postán vóltam és566 mint hogy nem viszsza jövö térítvénynyel 
vólt föladva567 csak egy hólnap elteltével lehet utána irni külömben azt mondá a hivatalnok 
hogy el nem vész mert ha ákos által nem vette a pénzt568 viszsza fogjuk kapni, hogy vagy 
édes mikor jösz haza én az ujságba azt olvastam569 hogy a láng társasága Berek szászon570 
van de az megént igen nagy út lesz ha oda akarsz menni és a mit ott keresel az úti kölcség föl 
emészté és ha most jól sikerült vendég játékod talán jönnél is haza a szerzödtetés571 miat is 
job lenne már hon lenned
Egésséged hogy van jól vagy é már egészszen a sok játék nem572 gyengit é el nagyon mi mind 
jól vagyunk és istent kérve hogy téged örizen minden bajtól mieléb573 köztünk látva addig is 
Csókollak

zsuzsika

277. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1859. szeptember 26.

Édes zsuzsikám, a helyett hogy magam érkezném haza, levelem megy helyettem. nézd 
csak, Debreczen ugyan csak nemesen áll boszut bizalmatlanságomért. mind a kétszer 
rendkivül nagy közönség elött játsztam, s lehetetlen szabadulnom, lefogtak még egy játékra, 
de talán többre is. azt mondták, hogy játszam akármi ócskaságot, nekik mindegy, csak 
engem lássanak; azért telegrafoztattam Hamletért a mi Szerdán lesz, mert elöbb nem lehet. 
tegnap olly nagy közönség volt a Színkörben, mert kint kellett játszanom, a minö még 
Debreczenben soha sem volt. árpád hirdesse ki a színháznál, hogy a tegnapi jövedelem 60 
forinttal multa felül Füredi legnagyobb jövedelmét, még azt téve hozzá, hogy a Füredi zárt-
széki ára egy forint vólt, az enyim pedig 80 xr. Ez aztán a dicsö győzelem, mellyet a dráma, 
az opera fölött vivott magának Debreczenben. minthogy most már Szentmihály napjára 
nem igen574 lehetek otthon, hogy bajod ne legyen édes, a házbér végett, itt küldöm azt ó 
pénzben. Hogyan lesz itt a dolgom, még magam sem tudom. meglehet, hogy csütörtökön 
haza megyek, de meglehet hogy – ha kívánják, még szombaton játszani fogok, söt, ha már 
itt vagyok, még vasárnap is. azért, ha pénteken estve hon nem leszek, akkor csak hétfön 
várjatok. nem fog ártani, ha árpád575 Garriket576 szerepestül rögtön577 a postára teszi, mert 
meglehet hogy szükség lesz rá. a két játékból, a mellett a nagy csalás, és nagy költség mellett 
is a mi itt van, 170 p forintot kaptam. E szerint most már meg lesz minden a mit kivántál; 
éppen most megyek Farkasékhoz, hogy a vásárlást elintézzem. az elsö előadás bent volt a 
Színházban, a mi annyira tömve volt hogy vissza mentek, mert hisz oda igen kevesen férnek, 

566 vóltam <.> és
567 föl[.]dva [átírás.]
568 pénlt [átírás.]
569 [.]lvastam [átírás.]
570 Bekek szászon [átírás.]
571 szerzödtetés [az első „s” beszúrva.]
572 [.]em [átírás.]
573 mieleb [Emendálva.]
574 mgen [átírás.]
575 Arpád [Emendálva.]
576 garriket [átírás.]
577 rögtön [Beszúrás.]
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kivált zártszékesek. Három felé is híva vagyok ebédre, söt szállásra578 is, valami lenkei nevü 
Senatorhoz; de én jobbnak láttam itt a fogadóban maradni, kényelmem tekintetéböl. Etelke 
haza jött-e már? a palócz csárdást reménylem hogy tudni fogja, mire haza megyek. Én a 
Fejér ló-ban vagyok szállva az 5-ik szám alatt, küldeményteket ide utasittsátok. most Isten 
veletek, csókollak

E Gábor
sk

Debreczen, Sept. 26. 1859.

578 szallásra [Emendálva.]
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1860

278. EGrESSy GáBor – EGrESSy árPáDnak
Győr, 1860. február 11.

Györ, febr. 11. 1860
árpád1 fiam!

mond meg Dallos urnak, hogy a jövö számba, a mit most szednek, Szinházi rovat nem lesz;2 
azért következőleg rendezze be a czikkeket:
1., tanulmányaim
2. Thury dala Thalitól.
3. remellay3 beszélyének a vége.
4. Szemere P. tankölteménye
5. a londoni levél kezdete.
6. történettár. Ezen4 rovatba tegye legelől az erdélyi szinlapot a mi nála van, illy külön czím 
alatt:

Régi magyar szinlap.
E szinlap után egy sornyi hézagot kell hagyni, s egy illy rövid vonalat tenni:

–o–
S ezután a

rómaI SzÍnÉSzEt.
jön, a mi már rég ki van szedve. 
azután
7, az apróságokat.
és 8. az üzeneteket.

a következö szám főczikkét alkalmasint csak magammal viszem haza, s az abba való 
Színházi rovatot is.

most megyek öltözni Hamletre; ugy látszik tele házam lesz.
Szeretném ha károly a képet ugy rajzolná, hogy a mente csak egyik oldalon látszanék, s 

hogy a kép felül ne lenne nagyon széles. mindenesetre szeretném látni, mielött rohnnak 
által adnánk. Csókollak mindnyájatokat                                                                   E Gábor

sk

Irjatok.

1 Arpád [Emendálva.]
2 lesz: [az írásjel átírva.]
3 Thalitól. <3 „Csákyné”, a beszély, hanem> 3. remellay
4 ezen [átírás.]
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279. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[Pardubice, 1860. február közepe]

[Elveszett.]

280. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1860. február 20‒25. között]

[Elveszett.]

281. EGrESSy árPáD – EGrESSy GáBornak
Pest, 1860. február 25.

Pest Febr. 25 1860.
Szeretett kedves apám!

lapunk 9-dik számát elmenetele után három óra mulva lefoglalták; hihetőleg az „oroszlán” 
volt nagyon tüzes, s5 azért nem merték szabadon ereszteni; majd megtudjuk, Dallos Weber-
nél van, várom egy óra mulva itt lesz, alább megirom majd hogy mint végzett.

rohn az első képet, – tehát a pruszlikos leányt – már öt nappal ezelőtt – mint mondja – a 
bal oldalra rajzolta egyébíránt hiszen gondolja hozzá mindenki hogy a dámák előszőr otthon 
öltöznek6 fel háziasan, másodszor pedig ha a házból kimennek mentébe,7 s igy, segiteni csak 
ugy lehetne, ha8 az egész képet ujra rajzolná, ez pedig sok munkába és pénzbe kerülne, irja 
meg k. apám hogy mit tegyen?

a levelek utban vannak a nyugtával9 együtt.
ákos e levelét ma reggel kaptuk. 
Dallos Webertől megjött, a lapot kihordhatják, mínt főntebb mondtam: az oroszlánt 

csakugyan tűzesnek találták, mint Dallos mondja: csakis Webernek kőszőnhetjük hogy a 
lapot minden hiány nélkül szabadon bocsátották.

kezeit csókolva maradok
szerető engedelmes fia.

Eárpád10

mk
[boríték:]
t. cz. Egressy Gábor urnak
illő tisztelettel
/mező-turon át/
Szarvason

  5 tüzes, <.> s
  6 oltöznek [Emendálva.]
  7 egyébíránt hiszen gondolja hozzá mindenki hogy a dámák előszőr otthon öltöznek fel háziasan, másodszor 

pedig ha a házból kimennek mentébe. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír jobb szélére írt beszúrás, helye a 
főszövegben korrektúrajellel jelezve. a beszúrást záró írásjel emendálva.]

  8 ha [Beszúrás.]
  9 a <.> nyugtával
10 Éárpád [az ékezet áthúzva.]
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282. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szarvas, 1860. február 27.

Szarvas11 febr. 27. hétfö. 1860.
Édes zsuzsikám!

leveleteket éppen hét órakor vettem tegnap estve, mikor a játékot kezdeni akartam; csak az 
elejét volt idöm olvasni az árpád levelének, s képzelheted minö zavarba hozott. a negyedik 
felvonásban némi szünetem levén, elolvastam végig mindenitek levelét; nagyon12 drámai 
volt a hatásuk, az az a végén csattant az ostor.

ákosnak is irtam, hanem édes, én nem vagyok veled egy véleményen az ö dolgára nézve, 
tehát én azt irtam neki, hogy jöjjön haza, de csak olly föltétel alatt, ha lovait jó áron eladhat-
ja, s ha felszerelése a mi tehetetlenségünkön majd el nem mulik. az alkalmat használnia 
kell; hátha itthon az alatt valami jó ismerettséget tehet, a mi13 szerencséjét fogja megalapít-
hatni? tegnapi elsö föllépésem kitünö sükerrel ment véghez minden tekintetben. a közön-
ség nagy része nem férvén a terembe vissza ment. reménylem ezután is így lesz, ha az idö el 
nem rontja, mert itt már a meglábolhatatlan sár van, s ha esö esik lehetetlen a szinházba 
jönni valakinek. 

Dallost dicsérd meg nevemben, nagyon köszönöm sükeres eljárását a lap dolgában. 
zlinszki köszönteti viszont.

tegnap irtam árpádnak,14 egy kis czikket is küldtem, a mit Dallos egészitsen ki, de ügye-
sen, röviden. 

a festékemet egy papírba takarva otthon feledtem, vagy feledtétek, csak nagy bajjal tud-
tam magamon segiteni. keressétek meg és küldjétek el. Valamint árpád, te keressd meg a 
közbülső fiókomban a Dallos fordítását, a „Szótag”-ról, s ez iratot tedd bele abba a könyvbe 
a minek a tábláján ez van irva: „Rendezői Napló”15 ezeket pakold egy csomagba a festékkel, 
aztán küldjed rögtön ide.

a kép, ha már rajzolva van, maradjon ugy a mint van, s a másiknak rajzolását is kezdje meg 
rohn. az én kedves16 lányomnak egy nagy munkát adok föl, addig míg hazamegyek, az az 
kisértsd17 meg kedves lányom azon két nöi alak öltözékének minden apró részletét leirni, el-
kezdve a fejeiken, mert nekem ez ígen unalmas munka: károly is majd segitni fog, söt anyád 
is. te pedig édes azt mondd el Etelkének hogy a mi kardalnok nőink és tánczos nőink ma-
gyar parasztnői öltözete miben nem magyar? és mint kellene lenni? mert lássd ehhez te értesz 
jobban, s ez a te szakotokba vág, s engem ez által sok fáradságtól megkimélhetnétek.

mondjátok meg Dallosnak hogy a 10-dik számban Színházi rovat nem lesz.
Isten veletek! csókollak 
E Gábor
sk

megkaptátok-e kozmától a pénzt?

11 Sz[.]rvas [átírás; az „r” beszúrva.]
12 levelét; <a mi mind> nagyon
13 a [.]i [átírás.]
14 Arpádnak [Emendálva.]
15 [a nyitó idézőjel emendálva.]
16 ked[.]es [átírás.] 
17 kisérdsd [átírás.]
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283. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Szarvas, 1860. február 27.]

[Elveszett.]

284. EGrESSy GáBor – EGrESSy árPáDnak
Szarvas, 1860. február 28.

Szarvas, febr 28. 1860.
Fiam árpád!!18

keressd meg az asztalfiókomban azt a levelet, a mit nem rég zilahról kaptam, valami kiss 
Imré-töl; vagy a középsö fiokban lesz, vagy a balkéz felőliben. add oda Dallos urnak, ezzel 
a kis czikkel együtt a mellyet idezártam, s mellynek a végén megirtam, mit kell azon levéllel 
Dalos urnak csinálni. nincs-e valami baj? Ird meg, minö hatása van a 9-dik számnak. aztán 
ird meg azt is, miként jártál el eddig azokban a miket reád biztam,19 és sorold el, miket vé-
geztél el. mire haza megyek az Udvarhelyi-féle Szinészettörténeti20 adatokat egészen letisz-
tázd, hogy készen találjam. a 10-számot pedig sokszorosan átnézzétek hogy hiba ne ma-
radjon benne.

Én itt ma este lépek föl először. a város lovait küldötték elém túrra, a mi szerencse is 
volt,21 mert az ut olly rosz, hogy egy nap sem értem volna különben ide. Itt egy derék 
füszerkereskedö várt szállásra, a hol igen jó helyem van, neve:22 Réti. azért23 leveledet 
„füszer kereskedö réti ur házához” utasitsd. 

Csókollak mindteket
E Gábor

sk

[boríték:]
Egressy Árpád urnak
kerepesi ut, 15.d sz.
                           Pesten

285. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1860. március első fele]

[Elveszett.]

18 Arpád [Emendálva.]
19 bizta[.] [átírás.]
20 Szinészettörténeti [a „-történeti” beszúrva.]
21 is volt [Beszúrás.]
22 [.]eve [átírás.]
23 azért [Emendálva.]
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286. EGrESSy ákoS – SzÜlEInEk
Hradec králové, 1860. március 23.

Kőniggrätz, Márczius. 23. 1860.
Szeretett édes szülőim!

a helyváltoztatás miatt becses levelök szerte bolyongván a vidéken, csak ma érkezett keze-
imhez, noha a téritvényt aláirva már rég átadtam őrmesteremnek; – a nagylelkűleg ajándé-
kozott segélyt is fiui szivem leghőbb hálaérzetével vettem át.

Idejövetelünknek semmi jelentékenyebb oka nincs; csupán a sereg lejjebbezése által meg-
ürült nagy lovaslaktanyát akarták velünk itt megtöltetni; a mennyiben kőniggrätz még is 
csak a környék legerősebb állomásai közé tartozik, ha mindjárt védelemre épen alkalmat-
lannak találtatott24 is; s e mellett a netaláni zavarok esetére jobban megőrzi magas bástyáival 
katonáinkat. – – 

Csak most tapasztalom, hogy hazabocsáttatási kérelmem25 majdnem politikai demonst-
rátziónak vétetett, miután ezredesem s a buzgóbb társak mind reám mind a haza kívánkozott 
magyar-tisztekre ugyancsak duzmaszkodnak; ezt pedig leginkább a három Szécsényi-test-
vér katonai-character nélküli quetálása okozza, – melly olly egyszerre és annyira26 vá ratlanul 
történvén: ugy27 az ezrednél,28 mint az egész hadseregben29 nagy sensatiót szült. – azonban 
tovább még sem mehetnek a duzmaszkodásnál; mert eddigi feddhetlen vise letem a fönséges 
ausztriai házhoz való hű ragaszkodásomat eléggé bizonyitja. – Számtalan foglalatosságain-
kat, – melly a megmaradt csekély számu katonaságot most a nélkül is minden oldalról olly 
nagyon igénybe veszi, – tetézi még az, hogy az annyira elhiresedett emissa riusok netaláni 
ártalmas működhetésök fölött ellenőrködnünk is kell, – kik, – mint külföldi tiszttársaim 
otthonról vett tudositásaikból tudjuk, – nem elég hogy Berlinben az ausztriai hadseregben 
létező magyar ezredek számára lázitó fölhivásokat nyomattak, sőt bűnös forradalmi terve-
ikkel még a magyar30 katonaság közelébe is becsempészték volna magokat. – E hir mind-
nyájunkat nagy rettegésbe hozott, de különösen ezredesünket, ugy annyira hogy ez az ő 
felsége által rendelt 200ft-nyi összeghez, – melly a bujtogató fejére van kitüzve, – még saját 
erszényéből nagylelküleg az ezredbeli huszároknak, kik az illyesmit bejelentik fejenként 100 
forintot: ajánlott. Ennélfogva mindannyian kutatunk s keresünk mindenfelé, ha bár valahol 
egyet is feltalálhatnánk! –

azonban megtörténik, mint a minapában egyik századnál, hogy a huszárok egy csehet 
kötélre kötve behoztak, ráesküdvén, hogy őket lázitani s hűségtörésre birni akarta. – S a 
vitézek31 majdnem egy hétig lakmároztak a szerzett jutalom díjjából; – azonban midőn az 
elfogottat kötél, golyó s Isten tudja miféle büntetéssel nem fenyegetnék: egyszerre csak föl-
kerekedik a cseh falu ultra-népessége hű polgártársa érdekében, s bebizonyitja mindenféle 
argumentumokkal, hogy az ő krumpli-fogyasztó társuk32 ártatlanabb és ostobább a birká-

24 találtá[…] [az ékezet áthúzva; átírás.]
25 kérelmem<et>
26 […]a[átírás.]
27 [.]gy [átírás.]
28 ezredhé[.] [átírás.]
29 hadsereg[.]él [átírás.]
30 magyar [Beszúrás.]
31 vitéze[.] [átírás.]
32 tarsuk [Emendálva.]



415

nál; – s csak legfeljebb is fösvény rosz kosztjával lázithatta fel és kényszerithette hüségtörésre 
mindig elégedetlen huszárjainkat. – S mivel pedig ezredesünk a már eldinomdánomozott 
forintokat vissza nem kaphatja: kénytelen boszuságában botbüntetéssel reluálni pénzét a 
vastermészetü – vitézeken.33 –

Ezredesünk buzgalmát ez azonban mit sem csökkenti, sőt mindig több és több rendele-
teket kapunk tőle a lelkiismeretes ellenőrködés végett; – ugy annyira, hogy most még azt is 
megparancsolá miszerint a magyarországból érkező leveleket se34 adják mindaddig az illetők 
kezébe, mig azokat35 az ellenőrök át nem olvasták; – igy megtörténik aztán, hogy nehány 
levél nekem is adatik leforditás végett, s bizony nem tagadhatom, miszerint néha nem cse-
kély fáradságomba36 kerül a magyar gondolatokat németül hiven kifejezni.

jósefstadtból, melly ide két mértföldre esik, – s a hol tőlünk szinte két Század huszár 
állomásozik – tegnap a ,,zsigmond” nevet viselő olasz ezred Prágába vitetett; s helyébe 
stiriai gyalogok jöttek, még pedig azért, mert a napokban mintegy 300 olasz politikai fogoly 
fog jósefstadtba záratni, – s az emlitett olasz-ezred emberségébe kevés bizalmat helyeznek, 
miután a közelebbi hadjáratban ugyanezen ezredből egy egész zászlóalj a francziákhoz szö-
kött; a többiek pedig a csataközben dobálták el fegyvereiket, – a miért meg is tizedeltettek.

Szinte pár nap előtt egy tragicomicus eset adta elő magát Pardubitzban; ugyan is a min-
den polgár-embert gyanusitni szerető idegen ajku tisztjei ezredünknek egy Pardubitzon ke-
resztül utazó divatos magyar ruhába öltözött embert emissáriusnak tekintvén elzáratták; s 
miután egy nehány magyar-káplárt a fogházba küldvén:37 a szegény tatárt politikai küldeté-
se felől magyar nyelven fakgatnák: kisül, hogy ő bizony szegény egy betüt sem ért magyarul; 
hanem miután magyarországban sertéseket volt vásárolni: nem mulaszthatta el nejének a 
magyar öltözettel egy kis meglepetést szerezni, – s épen haza vala38 menendő Pardubitztól 
félorányira eső falujába, midőn utjában a huszár39 tiszturaktól, kiktől illyesmit nem is álmo-
dott volna, elfogatott. –

alkalmilag nem mulasztom el kedves apám névnapjára tiszta s őszinte szivből eredő 
üdvkivánatomat s azon forró ohajtásomat kijelenteni, miszerint a mindenható még számta-
lanszor megérni engedvén névünnepét: azt családunk legnagyobb megelégedése40 s boldog-
ságával koronázza, mellyhez – gyermeki szivem leghőbb vágya szerint az ég engem is 
segithessen eszközlőül s kiegészítőül járulhatni; – miután mindnyájokat ezerszer ölelve s 
csókolva maradok édes szülőimnek holtig hü és hálás fiok ákos

                                                                                             sk

Ui: kérlek kedves árpádom küld el a következő számokat édes apám lapjából. t. károlyt 
üdvözlöm s csókolom. –41

33 vastermészetü <huszárjainkon> – vitézeken
34 se<m>
35 az[.]kat [átírás.]
36 fárádságomba [az ékezet áthúzva.]
37 kül[.]vén [átírás.]
38 haza <…> vala
39 huszár [Beszúrás.]
40 ü[..]elégedése [átírás.]
41 koronázza, mellyhez – gyermeki szivem leghőbb vágya szerint az ég engem is segithessen eszközlőül s kie-

gészítőül járulhatni; – miután mindnyájokat ezerszer ölelve s csókolva maradok édes szülőimnek holtig hü és 
hálás fiok ákos sk
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287. EGrESSy árPáD – EGrESSy GáBornak
[Pest, 1860. április közepe]

[Elveszett.]

288. EGrESSy GáBor – EGrESSy árPáDnak 
ÉS SzEntPÉtEry zSUzSannának

nagykőrös, 1860. április 19.

nagykőrös. april 19. 1860.
Fiam árpád!42

mond meg kocsi urnak, hogy a kóták beosztása így, a mint most van, semmi esetre nem 
maradhat. minden külön kóta darabnak43 egy-egy44 külön sort kell képezni, s vele egy sor-
ban betűsort45 kezdeni nem szabad. Egy szóval épen ugy kell lenni, a mint te nekem leraj-
zolva elküldted, s a hogy én is akartam.

a levonatokat átnéztem s kijavitva visszaküldöm. Vigyázzatok, hogy az általam kijavitott 
hibák közül benn ne maradjon egyetlen egy sem.

az utolsó46 kótasorban kiigazítottam47 egy hangjegyet, figyelj reá, hogy e hang a középsö 
vonalra legyen téve, az az egy hanggal lejjebb, mint volt.48

Édes anyjok! engem itt igen jól fogadtak, a terem tele van mindig, hanem olly parányi 
hogy estvénként felében 30 forintnál többet bevenni nem lehet. minden napra le vagyok 
foglalva ebédre.

Hétfön estve vagy délben otthon leszek; s ha kocsisovszkitól addig választ49 kapok leve-
lemre, mit neki innen irtam, arra a mit irt, akkor kedden indulok rozsnyóra, ha nem: akkor 
nem.

Isten veletek! Sok a dolgom, mert ma játszom. S irnom is kell. 
Csókollak
E. Gábor

sk

Ui: kérlek kedves árpádom küld el a következő számokat édes apám lapjából. t. károlyt üdvözlöm s csóko-
lom. – [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]

42 Arpád [Emendálva.]
43 kóta<sornak> darabnak
44 darabnak <.> egy-egy
45 sorban <betüknek lenni nem szabad> betűsort
46 az <kóta> utolsó
47 kótasorban <és> kiigazítottam
48 az az egy hanggal lejjebb, mint volt [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a 

főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
49 addig <levelet> választ
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289. EGrESSy árPáD – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1860. április 23.

Pest apríl. 23 estve 860.
Szeretett kedves ákosom!

Van szerencsém fris jónapot, vagy jó estvét kivánni, a mint e papirt veszed; hát hogy s mint 
állnak königgrätzban az actiók? 

Én ugy találom hogy nagyon jó napjaidnak kell lenni, vagy azok hiányában igen nagyon 
szenvedsz, mert valamellyik kék vagy barna szemű leányka igéző szemeivel annyira zavarba 
hozott, hogy azt a tollat sehol sem tudod megtalálni? már hiszen akár mellyik okozta lé-
gyen hosszas hallgatásodat, én mindnyája ellen protestálok, s hivatkozom mindenek előtt 
egymás iránt mindig tanusitott testvéri szeretetünkre, mellynél fogva kötelességünknek kell 
ismernünk egymás iránti őszinteségünket. tehát mint mondám legyenek bár jó vagy rosz 
napjaid: tudatni velem azt ne terheltessél, hogy igy, s csak is igy aztán mint egy fának ágai,50 
együtt érezzük az idők viszontagságait.

a lapokból a hátra levő számokat már elküldöttem, kaptad-e? Ha valamellyik számot a 
„Szinházi lap” ból történetesen nem kapnád meg: reclamálj. 

apám ma jött meg n. kőrösről, hol vendégszerepelni volt; f. é. május elején a nyugdijból 
kilép, s mint rendes szerződött tag fog működni a nemzeti szinpadon. 

különben mindnyájan egészségesek vagyunk, s csókolva mindnyájan téged, maradok
szerető hű testvéred

Egressy árpád
mk

Ui. itt küldi k. apám egy uttal havi segély pénzedet is. az elvitt könyvek közül ha vala-
melyiket már át olvastad kérlek küld haza, különösen pedig a kánya földrajzára és az egye-
temes történelemre nagy szükségünk51 volna, csókollak Eá.

290. EGrESSy EtElka ÉS tElEPy károly – 
SzEntPÉtEry zSUzSannának

Diósgyőr, 1860. június 6.

1
kedves jo anyácskának!52

Hálá az égnek semmi egyébb okunk nincs az irásra mint azon bensöbb gyermeki kötelesség 
melly az értünk aggodo jo anyai szivet köteles meg nyugtatni – Bajunk éppen nincsen,53 de 
van ám jo kedvünk nemkülönbb egésségünk és még54 nagyobb étvágyunk – – idönkkel 

50 ádai [átírás.]
51 szüksegünk [Emendálva.]
52 anyácskákak [átírás.]
53 éppen <sem> nincsen
54 meg [Emendálva.]
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azonban nem vagyunk megelégedve mert az igen szeles55 esős sőt még hideg is –. Etelkémnek 
ugyan hibázik a mókusfa – – de azért ne busuljon jo anyácskám56 mi gondját57 viselni egy 
perczre sem szűnünk meg mert van még pléd58 és az öreg atyusnak köpenyege – – – Irja meg 
édes nénikém hogy mint érzi magát s nyugtasson meg jo egésségéröl hasonlo jo tudositást 
várunk Gábor59 atyus és nagymamárol. árpád vas60 egésségéröl tán szolni sem kell mert ö 
jol érezheti magát. Életünk felosztássának részleteit Etelkémre bizom hogy irja meg kinek 
szinte helyre lévén szüksége61 e levélkében, én retirálok a csatatérröl.

kedves jó anyám!

károlyom mint soraibol ki veheté kedves anyám régebben kezdé el az irást mint én, még 
mielőtt a mokusos ruhám megkaptam volna, azonban én jobbnak láttam mostanra62 halasz-
tani63 írásom miután már a csomagot is vettem, miért is64 kezeit ezer meg ezerszer65 
csokolom. mondanom sem kell mily örömöt szereztek mind a kedves anyám mind pedig a 
Simon sorai az 1sö törv. sz. itéletével, bár mielőbb követné ezt66 a felsö törv. hasonló67 ítéle-
te.68 akkor volna csak örömöm, és örömünk – de remélem a jó Isten ezt is rövid idön meg 
engedi érnünk, ’s véget vett e’ kínosan zaklatott állapotnak. mintlétünkről kellene irnom ha 
már e’ részben károlyom meg nem előzött volna, azonban mielött némi részletek leírásá-
hoz69 fognék elkell mondanom hogy noha miben sem szenvedünk hiányt, még70 is igen nagy 
hiányt szenvedek71 hogy édes jó Szülöimet nem láthatom. a távollét még jobban érezteti 
velem a mit mindig érezék miszerint72 nekem csak egy édes jó anyám és egy kedves jó 
apám van. károlyom értem mindent el követ az öreg urral együtt, születés napom reggelén 
is ágyam virággal hinték be egészen rózsa és nefelejts közt feküdtem, ’s föl ébredve kezem-
ben leg először is egy rózsa szálat szoriték meg ’s bármerre tekinték a szobába73 virágot láttak 
szemeim, minden felé, még mosdó tálamban sem mosdhaték televolt az is nefelejtsel és 
gyönyörü rozsákkal, – miket születésem napja előtti estén szedtek össze a falu akarám mon-
dani városban számomra az öreg ur károlyommal együtt. mindnyájan szeretettel látszanak 

55 széles [az ékezet áthúzva.]
56 anyacskám [Emendálva.]
57 gondjat [Emendálva.]
58 pled [Emendálva.]
59 Gá[.]or [átírás.]
60 vas [a szétfolyó tinta miatt az „a” a szó fölé írva.]
61 szügsége [átírás.]
62 mostanra [a „-tanra” beszúrva.]
63 halasztani [Beszúrás.]
64 is [Beszúrás.]
65 ezerszerszer [Emendálva.]
66 ezt [Beszúrás.]
67 hasonló [Beszúrás.]
68 hasonló <…> ítéletete [Emendálva.]
69 részletek <….> leírásához
70 hiányt, <én …> még
71 szenvedek [Beszúrás.]
72 [.]iszerint [átírás.]
73 a szobába [Beszúrás.]
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viseltetni irányomba74 s75 amennyire töllem telik igyekszem azt viszonozni. a gyermekek-
nek hozott szoknyát és pruszliknak valót mit itt miskolczon vett károlyom76 már varja egy 
fiatal léány ki ide jár varni napszámra 10 garasért e mellett kap reggellit, ebédet, és ozson-
nát, ’s mint látom csakugyan ügyes mind a ruha varrásban mind a fehérnemüek varrásában. 
a karperecz és a gyermek kalapok is meg tették hatásukat volt dicsekvés meg dicsekvés 
mínden félével, még tán olyannal is mit nem hoztunk. a vásznat tegnap adtam fehérítni. 
Dérynének is át adtam a szappant, parfümöt77 mint78 a kedves anyám küldeményét, mit ő 
igen nagyon köszönt, nekem is, ked. anyámnak is; mondván „hogy tudja az az én zsuzsi-
kám az én ohajtásomat, gyenge oldalamat mint79 ismeri”. E’ napokban már vissza is adta a80 
látogatást ö is kilényiné is. Holnapra Ebédre hívtak de csak kettönket minthogy az öregek 
nem jöhetnek.

Vasárnap pedig az öregekkel együtt ismét ott leszünk ebéden. tegnap is együtt voltunk 
séta után károlyommal ott az ö loczájukon pihentük ki81 magunkat ’s beszélgettünk, a töb-
bek közt roza néni a kedves any.82 szerepére válalkozott ’s azt mondá hogy ő fogja he-
lyetesíteni kedves anyámat, mit én örömmel fogadtam fölszolitott a minél gyakoribb láto-
gatásra minden tartozkodás nélkül ’s egész bizalommal mit én annyival is inkább83 szívesen 
fogadtam ’s köszöntem meg mert őt külömben is igen szeretem tisztelem ’s látogatására 
most84 már gyakrabban is leendek. Itt most is minden a régi kerék vágásba85 megy, cseléd 
van itt a mennyi csak kell de azért a rend és tisztaság hiányát csak mi érezzük károlyommal 
ketten ’s sokszor mondjuk magunkba hogy: hej ha a mi kedves anyánk volna itt a háziasz-
szony! – – De hiába a bolond embereknek86 legnagyobb a szerencséjök azt szokták monda-
ni. – azért mi hogy a békesség szent legyen károlyommal elhatározók mit sem szóllani 
nyelni a mennyit lehet, külömben is csak falra hánynánk a borsót. Párszor már magam vol-
tam a gazdasszony az öreg ur nagy gyönyörüségére – de a kitüntetés csak féltékenységet 
szülne87 ’s így én inkább szeretek hátrálni, azért ha időm engedi hozzá látok és gyakran a 
fözéshez ’s ki ki nézek a konyhába, de azért magamnak ha lennének is semmi88 érdemet nem 
tulajdonitok ha mondja az öreg ur hogy ez vagy amaz által jól van készítve, mintha nem én 
csináltam89 volna. most már ugy is van egy igen jó főzőné itt a ki ugyan csak ideiglenes míg 
egy rendes állando kapható lesz, csak bejár reggelenként ’s90 meg főzi az ebédet91 azzal el-

74 irán[…]ba [átírás.]
75 [.] [átírás.]
76 mit itt miskolczon vett károlyom [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel je-

lezve.]
77 parfumot [Emendálva.]
78 mint [Beszúrás.]
79 mint [Beszúrás.]
80 [.] [átírás.]
81 ki [Beszúrás.]
82 any. [Beszúrás.]
83 inkább [Beszúrás.]
84 látogatására <… …> most
85 kerek vágásba [Emendálva.]
86 embereknek [a „-nek” beszúrva.]
87 szül[.]e [átírás.]
88 semmi [Beszúrás.]
89 csinaltam [Emendálva.]
90 ’s [Beszúrás.]
91 ebedet [Emendálva.]
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megy ’s ha ideje engedi az estelit elkészítni is eljön de ez nem – mindig történik fizetések 
ennek is 10 garas az az 20 uj x napjára. kedves jó anyám az öreg ur92 csak hogy feleségét 
meg kímélje egy jó fözönét93 örömest meg fizetne, azért beszéljen kedves anyám julissal 
hogy valljon nem volna e’ kedve – ’s mennyiért szolgálna. Itt sokat tőlle nem kívánnának 
szolgáló94 lenne mellette mosoné is, csak Fözni, vasalni és rendes tisztaságot tartani95 tud-
jon, kávét pedig a mennyit akar ihatik csak hűséges legyen. az öreg urnak nagy kedve volna 
julishoz miután nállunk oly soká szolgált noha én elmondtam hibáit is de ő csak az irántunk 
tapasztalt hüségét emlegeti mint kitünő érdemét julisnak, azért ha kedves anyám is gon-
dolja vegye elö ’s kérdezze ki – ’s tudosítson az eredményről. Ha talán julis itt meg unná én 
venném őt át már akár itt maradnánk akár haza mennénk mit gondol kedves jó anyám jó 
lenne é? –

károlyom e’ napokban kapott megbízást Erdélyböl a Szécsenyi élet nagyságu képe festé-
sére96 noha igen silány árért de az ügyet tekintve még is alkalmasint el válalja. azon urnő írt 
neki kit e’ részben az ottani Cassino megbízott valami Sebesné szül: kovács anna.

És így károlyom a jövö hóban föl kell hogy menjem Pestre miután a97 tudos társaság 
termében lévő kép után kívánják a fön említett képet festetni. Beh98 irigylem majd sorsát 
hogy kedves anyámékat meg láthatja. most a keglevics B. féle jutalomra készít 2 tájképet 
egyet az 500 másikat a 100 ftos jutalomra. kedves jó anyám hogy el ne feledjem károlynak 
valami kártyákat kell festeni Giergl számára minek a papírja ott az én szobámban99 a Dí-
ván100 nevü kanapéde előtt lévő asztalon vagy valami könyvben vagy pedig a nefelejts vala-
melyik számában kell lenni kissé101 vastagocska az a papír ’s akkora mint egy magyar kártya 
a közepén egy vonal van huzva rajzónnal. küldje el édes102 jó anyám levélben ha meg talál-
ja. a kedves apám lapját most már mint látszik kapni fogja az öreg mert tegnap is érkezett 
1 szám. ma már a károly részére „Nefelejts”ek is érkeztek. még egyik lapot sem olvastam, de 
amint a ked. apám lapja utobbi számait meg tekintem ugy veszem észre mint ha ez a lap 
most egy kis életre való színt kezdene kapni,103 sokkal elevenebb többet beszél mozog mint 
eddig egy szóval104 sok oldalu kezd lenni, mi légyen ennek az oka? – Ugy látszik hogy a 
kritikus is szeretetre méltó kezd lenni, különössen a Szerd. kálmán részére de én is igazat 
adok neki tökélletesen. Hát az én kedves nagy mamám olvasa é még oly nagy érdekkel a 
lapokat? reméllem jó egészségnek örvend? Hát az én kedves jó apám egészséges é most is 
olyan sokat dolgozik van é már valami jóra való segédje vagy árpád ügyeskedik mint 
teljhatalmu segéd? – És az én kedves jó anyám pihen é már néha egy keveset beh sokszor 
gondolok rá – hogy valljon nem boszantja e’ náni? – kell e’ még annyit fáradnia mellette? 
Valljon nem jó volna e’ kedves anyámnak meg fogadni julist? – hogy kissé meg pihenhetne 

92 ur [Beszúrás.]
93 fözönet [Emendálva.]
94 szolgaló [Emendálva.]
95 [..]tani [átírás.]
96 festésere [Emendálva.]
97 a<z>
98 [.]eh [átírás.]
99 szo[..]mban [átírás.]
100 [.]íván [átírás.]
101 kissé [Beszúrás.]
102 edes [Emendálva.]
103 kapn[.] [átírás.]
104 egy szóval [Beszúrás.]
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mellette kedves jó anyám. Vigyázzon egészségére kedves jó anyám, levétette é már magát 
számomra örvendeztessen meg mielőbb becses arczképével hozzá téve a kedves apámét is, 
leg alább arczképeikben bírhassam közelemben kedves Szülöimet kiket most csak álmom-
ban látok és pedig gyakran ákossal is álmodtam már párszor, még sem írt? – nincsen é 
velem bajok kedves jó anyám írja meg őszintén. a Szerencsétlen Eszter sorsa igazán meg-
ható, annak már ugy látszik végzetes szerencsétlensége. – ránk nézve105 pedig csak szomoríto 
hogy nincs erösebb ága mibe fogodzék a106 szerencsétlen mint mi, és örökké csak mi. Hát mi 
majdan lelünk é egy mentö ágat??! – Bár a jó Isten könyörülne rajta ’s venné magához107 a 
szerencsétlent meg elégelve ínségét.

többször tudakozódtam már ’s tudakoztattam itt tömlö turot de az itt nincs legalább 
nem tudnak rólla sem a piaczon sem pedig a boltokban ’s igy majd csak turot vétetek káro-
lyommal ’s bödönbe pakolva küldjük108 el ez is igen pompás. Van é már Pesten gyümölcs itt 
még semmi109 sincs kívéve szamoczát ugy szárastul össze kötve csomoba vett volt károlyom 
nehányat de még ez sem tökélletes. mert a meleg csak e’ hoban vette kezdetét. jó hogy a 
mokus ruhámat elküldé kedves anyám csokolom érte képét kezét ezerszer reggel és estve 
igen jó hasznát veszem, mert károlyom mindig hurczol nem hágy ülni ’s azért nem is sokra 
megyek a dologban egész nap, de hála Isten egészségem jó mihez hasonlot kívánva vagyok 
kezeiket miliomszor 

csokolva a n. mamáéval együtt árpádot110 
ölelve szeretö léánya Etelke 

Dios Győr jun. 6. 1860

levelét telepi111 apának czímezze kedves anyám, legjobb lesz mert itt már az E. E. féle 
czím nagyon feltünö és zavarba112 hozhatna. kezeiket csokoljuk Gyermekei E. és k.113

291. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Diósgyőr, 1860. július 5.

Diós-Győr, julius 5. 1860.

Édes zsuzsikám! Szerencsésen megérkeztem, a levelemet t. Gyuri bár csaknem késön, de 
megkapta, s ott vártak Etelkémmel együtt az indóháznál, s azonnal jöttünk. károllyal talál-
koztam tokajban. Etelkémet vidor kedélyűnek találtam, de114 biz ö arczban nem kövérebb 
semmivel sem. a ruhának nagyon megörült. károly szorgalmas volt, dolgozott eleget, lát-

105 nezvé [Emendálva.]
106 fogodzék <már> a
107 magahoz [Emendálva.]
108 küldjuk [Emendálva.]
109 sémmi [az ékezet áthúzva.]
110 Arpádot [Emendálva.]
111 telepi [az „-epi” beszúrva.]
112 zavar[..] [átírás.]
113 levelét telepi apának czímezze kedves anyám, legjobb lesz mert itt már az E. E. féle czím nagyon 

feltünö és zavarba hozhatna. kezeiket csokoljuk Gyermekei E. és k. [a lap tetejére, a főszövegre fejjel lefelé írva.]
114 találtam, < s ugy tetszik> de
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tam a munkáit, elég csinosak. az öreggel magunkban kibeszéltük egymásnak magunkat. 
Ha Csabára nem mehetek vendégszerepekre, akkor Patakról visszamenet ujra betérek ide 
pár napra115 kedves lányomhoz, azért julius116 hetedikén tul ide utasitsátok leveleteket. te 
pedig árpád fiam rögtön láss utána, hogy lapunk mostani száma, a 28-adik ezen ígazitások 
szerint legyen nyomva, a mint az ide mellékelt lapon látod. Vidd el Szilágyi urhoz, és együtt 
tegyétek meg az igazitást okosan s ügyelj117 reá hogy hiba ne maradjon a lapban. Ha pénte-
ken estve kapod ís meg e levelet azonnal siess a118 nyomdába s jelentsd kocsinak mit akarok, 
hogy addig a nyomáshoz ne fogjanak. 

Isten vetelek, Csókolunk Etelkémmel együtt
E Gábor

mk

árpád irj azokról, a miket rád biztam. 
Szaporodik-e az elöfizetőink száma? Feleki kardot hozzon.

292. EGrESSy GáBor – EGrESSy EtElkának
Békéscsaba, 1860. július 12.

B. Csaba, julius 12. 1860.
kedves gyermekem!

mikor tőled miskolczon az indo háznál elváltam, nehéz érzések sulyosodtak lelkemre. Sor-
sod119 egész képe előttem állott, olly halványan és szomorún, mint azon angyaloké, a kik az 
égből lehullanak.

tudom én, hogy a te gyermeki lelked elött egy idő óta apád képe sokszor megjelent, 
szigoruan komoly arczulattal; ne lássd azért őt igy többé a valóságban. a szánalom elnémí-
tott apád lelkében minden más indulatot.

a te szemed gyengébb, mint a mienk; az Isten akarta ezt igy: azért ő kevesebbet is fog 
beszámitani nektek a hibák rovatából, mint az erősebbek nemének. 

ám de meg kell gondolnod gyermekem, hogy a gyengeség nem menthet ki mindent, sem 
jóvá nem teheti mindazt, a mi gyengeségből származottnak látszik; mert ez annyi volna, 
mint a gyengéket minden roszra feljogosítani akarni.

És mert nincs olly gyenge lény, a kiben némi képesség ne volna arra nézve, hogy aránylag 
megerősödjék,120 akár testileg, akár lelkileg; csak akarnunk kell az erőben gyarapodni, a 
gyakorlat által. 

tudod gyermekem, hogy valamint a külső természetben van szép és rút: szintugy van a 
lelki világban is. 

115 pár <j> napra
116 azért <ny> julius [a „julius” az áthúzott rész fölé írva.]
117 s <…> ügyelj
118 siess <.> a
119 Sorso[.] [átírás.]
120 megérő [átírás.]
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te az én gyermekem vagy, a ki mindíg a lelki szépségre vágytál, s nem azért, hogy általa 
másoknak tessél, hanem hogy temagadnak121 tessél, az az öntudalmadnak, s igy az Isten-
nek.122 a jó, szép és nemes iránt a te lelkedben önzéstelen szerelem és imádat él, kiolthatat-
lanul. Ezt én tudom, azért nyugodt vagyok.

az élet komoly napjai bekövetkeztek reád édes leányom. kérj a jó Istentől erőt a türelem-
hez és kitartáshoz; jó szellemeidröl pedig kérd a szeretet segélyét azon terhes kötelességek 
teljesítéséhez, mellyek reád ezentul várnak. 

Soha ne feledd, hogy ugyanazon mennyei hatalom, a ki bennünket megszomorított: meg 
is vigasztal minden bizonnyal.

– – – – – 
Ipadnak megírtam, mi az én ohajtásom és az anyádé, ottani állapotodra nézve, s 

lakástokat illetőleg. károly is belátja annak szükségét hogy átköltözzetek, tehát tegyétek ezt 
minél előbb.

mihelyt némileg rendben lesztek az uj szálláson: anyád azonnal le fog menni hozzátok.
rendelést tettem, hogy a kis fejér mente minél elöbb elkészüljön.
Én itt holnap játszom az elsőt. nagy kitüntetésekkel fogadtak eddig is. Egy derék gyógy 

szerész, lovai házánál vagyok szállva. 17 dikén ismét otthon leszek.
Szemüvegemet nálad feledtem, küld123 haza kedves lányom a postán egy kis skatulyába 

zárva.
Isten veled gyermekem!
ezerszer csókol

változhatlanul szeretö apád: Egressy Gábor mk
Déryné komám kezeit csókolom. 
látogasd meg mindennap.

[boríték:]
Telepi Károlyné, Szül: Egressy Etelke asszonynak
franco                                                         Miskolcz felé
Diós Győrben

293. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szentes, 1860. augusztus 31.

Szentes, august. 31. 1860
Édes annyokom!

Engem itt igen jól fogadtak. a színkör mind a kétszer megtelt, csakhogy a kassza kezelése 
nagyon gyanús, mert a jövedelem nem felel meg a közönség nagy számának. az igazgató 
még vasárnap is föl akarna lépetni minthogy Szerdahelyi mindeddig meg nem érkezett, 
azért alig hiszem hogy elöbb otthon lehessek, mint hétfön estve, vagy kedden reggel, mert 
a gróf károlyi és Pallavicini-féle gazdatisztek mind ki akarnak vinni a pusztáikra. ma estve 

121 önmagadnak [átírás.]
122 az az öntudalmadnak, s igy az Istennek [Beszúrás.]
123 küdd [átírás.]
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nagy vacsora lesz rendezve az itteni kaszinoban tiszteletemre. Három helyre is vártak szál-
lásra, hanem csak ahoz jutottam, a mellyik124 a Színkörhöz legközelebb van. 

árpád125 kérje ki Benkőtöl kean, Párisi adós, legjobb az egyenes ut darabokat, és bepa-
kolván, kereszt kötés alatt tegye rögtön postára, de126 nem levélpostára, hanem a málha 
szekér-postára, s küldje Makóra Horváth György Szinigazgatónak czímezve.

mint a Horváth leveléböl láthattad édes, én makón Sept. 11.dikén kezdem csak meg 
vendégjátékaimat, s így körülbelöl 20dikán lehetek ismét otthon, e szerint csak akkoriban 
mehetünk miskolczra.

árpád127 írja szorgalmasan a mit kihagytam.
a kurián nem voltál még édes? mennél el oda is.
Isten veletek, csókollak

E Gábor
mk

a patikás, a kinél szállva vagyok Eisdorfer nevü. Egy másik Patikás is számitott reám, 
Pro haszka nevü128 hanem ez sietett lefoglalni, csupa vetélkedésböl, mihelyt megérkeztem.

294. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Pest, 1860. szeptember vége]

[Elveszett.]

295. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy árPáDnak
[Diósgyőr, 1860. október eleje]

[Elveszett.]

296. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1860. október 12.

Szeretett kedves anyám!

a mult levelemben írtam hogy károly képét129 megvették s a pénzt érte130 az egylet titkárjá-
nál le is tették, talán131 nem kapták meg levelem, mert a küldött levélben nincs megemlitve.

124 a [.]e[.]lyik [átírás.]
125 Arpád [Emendálva.]
126 se [átírás.]
127 Arpád [Emendálva.]
128 Prohaszka nevü [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére Egressy ákos által később írt beszúrás, 

helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
129 képet [Emendálva.]
130 érte [Beszúrás.]
131 tették, <… az a> talán
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Itthon semmi ujság.
az üstököst és132 még egy nehány lapot ugyanez uttal postára tettem k. any[ám]nak133 

czímezve. az Üstökösben134 van egy kitétel mellyet czeruzával körül is vontam, és a melly 
kitételért a párbaj is megtörtént, ugyan is: Bulyovszki felszólitotta j-it hogy vonja vissza, de 
ö biz azt nem tette, elég az hozzá hogy Bulyovszki uram megkapta a magáét135 felkötött 
karral jár, megjegyzendö hogy ez utóbbi hívta ki jókait.

mindnyájokat136 csókolva maradok szeretö engedelmes fia
Eárpád

sk
Pest oct 12. 860.

297. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Pest, 1860. október 13‒14.]

[töredék]

Budapest, 1860. october.137

U. i. a szememnek nincs baja, hanem a hideg vizzeli borongatás és mosástól rettentö náthát 
kaptam, és pénteken lear király! E szerepet még soha sem játszhattam teljes egészséggel, 
most is be kellett ütni a bajnak.

árpádnak édes csak két lábra valót hagytál kinn. miért vittél el minden kulcsot?
tegnap Fáy andráséknál voltam, üdvözölnek mindnyájatokat. az asszony nagyon kér-

dezte hogy mikor jöttök haza? Én azt mondtam hogy vagy a tél elején, vagy tavasszal. ah! 
hiszen csak nem töltik ott a telet? mondá.

a Szigligeti leányait a közönség nagy részvéttel fogadta. 
különben semmi ujság.
mi fizetése van a leánynak? nem tudok a szavábol kiokosodni.

298. EGrESSy GáBor – tElEPy károlynak, 
EGrESSy EtElkának ÉS SzEntPÉtEry zSUzSannának

Pest, 1860. október 17.

Pest. octob. 17. 1860.
Édes károly fiam!

az örömet, a mit nekem leveled hozott, csak akkor fogod igazán felfoghatni, ha neked is 
nagy leányod lesz, és olly jó gyermek lesz az, mint az enyim (de ezt meg ne mond neki, mert 

132 é[.] [átírás.]
133 [a levélpapír széle szakadt.]
134 Üstökosben [Emendálva.]
135 magaét [Emendálva.]
136 mindnyájokat [Emendálva.]
137 [a datálás Egressy ákos kezétől származik.]
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majd elbizza magát, és rá fog kapni az aplyára); és ha138 olly sok szenvedésen ment leányod 
keresztül (mitöl az ég óvja meg), mint az enyim; aztán ha egy váratlan de szerencsés pillanat 
nagyapává tesz téged is, mint engem.

Csakhogy Etelkém szerencsésen esett át a nagy és válságos bajon! és csak most ne követ-
kezzék valami veszély, azért legyetek vigyázók, ovatosak!

tehát Gabriella és Etelke? jó! azt hiszem hogy e két név sympathizálni fog.
De ha ollyan a kis lány, mint leirtad, ugy nem sok kilátásunk van, hogy szép legyen. 

azonban a testi szépség még a hölgynél sem a legelsö és legbecsesebb ajándoka az Égnek. 
ritter megszólitott, hogy 100 forintod van nála, s rendelkezzél vele.

__________

kedves lányom! Imádkoztunk éretted, s én gyakran kértem jó anyámat, és azon jó és nemes 
szellemeket, kik a szeretet Isteni erényeinél fogva, a földiek sorsa által érdekelve vannak: 
járuljanak közbe az irgalom és szeretet Istenénél ügyedben, különösen az élet azon végzetes, 
nagy perczeiben, mikor az ő legcsodásabb müvének lész majdan gyenge tényezöje, mikor az 
ö fölséges, teremtökeze, benned és általad müködik. lássd Isten meghallá gondolatinkat, 
fohászainkat, s jelen volt veled139 a válság óráiban, jó angyalaival együtt. Háláljuk meg ezt 
neki,140 nemes és jó gondolataink és tetteink által! Vigyázz magadra kedves gyermekem, 
mert még nem vagy tul minden bajon. azonban én nyugodt vagyok, mert hiszen azok által 
vagy körülvéve, éjjel és nappal, a kik téged szeretnek, és féltenek.

Édes zsuzsikám! azt hiszem, hogy már talán nem is lessz szükséges olly sokáig távol len-
ned hazulról, mint előre gondoltuk, miután az esemény elöbb érkezett meg egypár nappal, 
mint számitottad. azért, mihelyt látod, hogy biztosan és nyugodtan hagyhatod el Etelkémet: 
igy érkezzél haza, s ird meg, hogy mikorra gondolod indulhatásodat, hogy utravalót küld-
hessek.

annyi mindenféle történt mióta hazajöttem, hogy azt egy levélben leirni lehetetlen, azért 
akkora kell hagynom, ha haza jössz.

a141 hölgyfutárban Dopsa bennünket szinészeket gyalázatosan megtámadt, a mire felel-
nünk kellett, s természetesen, kinek kellett ismét elöállani, mint nekem? Feleletünk a Sajtó-
ban jelent meg, tehát olvashattátok; a mire ök még piszkosabban szándékoznak felelni – az 
irókat értem, e fiatal óriásokat, a kik ismét összeröffentek ellenünk. De semmi, mi is itt va-
gyunk. képzelheted édes, mennyi a bajom. juhász is rám küldte a kontót, csak 320 fr. De a 
jutalomjátékomig egy fillért se kap. az adoért is kezdenek zaklatni. komárominak fel-
mondtak. az irók salakja Dobsát akarja igazgatónak, de mi nem! Csókollak benneteket

E Gábor 
sk142

138 ha [Beszúrás.]
139 veled<,>
140 neki [átírás.]
141 jössz <… … …> a
142 kezdenek zaklatni. komárominak felmondtak. az irók salakja Dobsát akarja igazgatónak, de mi nem! 

Csókollak benneteket E Gábor sk [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszöveg-
ben korrektúrajellel jelezve.]
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299. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Pest, 1860. október második fele]

[töredék]

bár nem [… …. ….] kiteljék. Holnap veszek egypár öl fát; káposztát is vettem 150 föt. nem 
mondom hogy egypár forintom nincs még a kezem közt, hanem nekem elvem, hogy maga-
mat pénz nélkül ne hagyjam egészen; tudod édes milly keserves az embernek másra szorul-
ni! Ismét nagy csatánk van az írókkal vagy is a fírkászokkal édes, a minek aligha párbaj nem 
lesz a vége. Dobsa a kolomposuk; természetes hogy a fattyu irodalom minden tagja vele tart. 
a károly bizományát elvégeztük. 

Isten veletek mindnyájatokkal! Csókollak
E Gábor

mk 

300. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1860. október 29.

Pest octobr. 29. délután143 860.
Szeretett kedves anyám!

károly e perczben érkezett meg hozzánk, mint mennyi nekem az írnivalóm, ugyan annyi 
neki a végeznivaloja fut szalad – ezuttal csupán azt sietek k. megbízásából k. anyámnak-
éknak tudtára adni, hogy károly holnap után tehát 31én reggel indulni fog D. győrbe, s így 
a mit én ez uttal elmulasztok az az hogy meg nem irók az idö rövidsége miatt: ö élő144 szóval 
fogja elmondani. Itthon hála isten semmi baj Dobsát ugyan csak főzzük.

mindnyájokat számtalanszor csokolva, tehát a kis Gabriellát is 
maradok szeretö engedelmes fia

Eárpád
        mk

[boríték:]
n. Egressy Gáborné urhölgynek
              tisztelettel
/t. telepi György urnál/
                                     Diósgyőrben

301. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
[Diósgyőr, 1860. november első fele]

[Elveszett.]

143 delután [Emendálva.]
144 elő [Emendálva.]
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302. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Diósgyőr 1860. november 15.

Diós györ novembr 15én

1860
Édes Gáborom!

most145 reggel kaptam a 10ki146 lapodad és aból147 olvasám az üzenetek közöt a nekem 
szóllókat Etelnek a melje ki fakat a napokba a levelet a pénzel még nem148 kaptam meg a 
mentémet kérlek küld le és ahogy ezt meg kaptam rögtön indulok mert mán a nyugtalansá-
gom149 pontról150 pontra növekszik Vasárnap ólta a kicsi mellet dajka van és igy Etel nem 
sokára magához fog jönni én151 is nyugottabban hagyom itt végzem levelem mert várják 
hogy a postára vihese isten veled mind csokolnak 

zsuzsika152 

303. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1860. november 16.

Pest, Nov. 16. 1860.
Édes zsuzsikám!

Itt küldök uti költségre 18 forintot. minthogy a köpenyegedet nem kérted, hát nem küldöm. 
nagy kendőd ugy is ott van, s most ismét meglágyult az idö. azonban ha hideg találna 
lenni, Gyuritól kérj egy bundát kölcsön. nagyon ideje, hogy hazajőjj, mert már tökéletesen 
elrongyosodtam. aztán csak elgondolhatod helyzetemet, miután az a hitvány kölyök is a 
korházban van, s minden az én vállaimra nehezül, még az írás, és lótás futás is.

az én kedves lányom levelével nekem nagy örömet okozott. reménylem, hogy ezóta 
minden veszélyen kívül van. nagyon szeretném már látni kicsijével együtt. azért ugy jöjj 
édes, hogy nekem semmi153 nyugtalanságot és aggályt ne hozz. Én ugy számitom, hogy 
pénteken e levelet megkaphatod, Szombaton elkészülhetsz, és vasárnap, vagy legfeljebb 
hétfön estve ithon lehetsz. De mindenesetre jobb volna ha bizonyost irhatnál indulásod 
felöl, hogy az indoháznál várhassunk. Vettem a154 Gyuri és károly leveleit is. Gyurinak majd 
máskor válaszolok. 

145 most [átírás.]
146 10ki [Beszúrás.]
147 abbl [átírás.]
148 ne[.] [átírás.]
149 [.]yugtalanságom [átírás; az „-om” beszúrva.]
150 [..]tról [átírás.]
151 en [Emendálva.]
152 zsuzsik [Emendálva.]
153 semmi [Beszúrás.]
154 [.] [átírás.]
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addig is annyit, hogy a dolgok fölségesen alakulnak jövönkre nézve, különösen oda kint! 
a reactiotol nincs mit tartani, se a rácztól. az oláh sem fog ráérni, hogy véres szerepét ujra 
kezdje. 

Csókollak benneteket                                                                                              E Gábor
sk

304. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Diósgyőr, 1860. november 24.

Diós györ novembr 24én 
1860

Édes Gáborom!

mai napig vártam a téli155 felsö köntöst de látom hogy már nem küldöd tehát én hólnap után 
27 hétfön 26án estve otthon leszek kérlek édes ha valakit rendelnél hogy reám várna a vas 
uttnál ítt már hálá istennek nincs156 nagy baj csak hogy még Etel gyönge igen lassan jön 
magához de majd csak heljre fog lassan az erö157 jönni kis lányát rendkivül szereti. a mult 
héten küldtem haza egy zsákba diot és babot egy tonna szillva158 lekvárt mán talán meg is 
kaptad, többet már nem írhatok mert itt maradna levelem isten álgyon meg anyámmal 
egyyütt csókollak

zsuzsika

[boríték:]
t. Cz. Egressy Gábornak
Kerepesi utt 15 szám
Pesten

155 teli [Emendálva.]
156 nics [Emendálva.]
157 e[..] [átírás.]
158 […]va [átírás.]
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1861

305. EGrESSy ákoS – SzÜlEInEk
Párizs, 1861. március 4.

Paris, Márcz. 4. 1861.
Szeretett édes szülőim!

mint1 szerencsés megérkezésemből gyanithatom: a sors ujmutatása volt ez ut nekem, s nem 
is fogok egyetlen kedvező alkalmat sem elmulasztani, hogy e rendeltetésemnek emberül 
megfelelhessek! –

Utam Bécsig nagyon kellemetlen volt, egy pár részeg utas lármája miatt egész éjjel nem 
aludhattam. márczius első napját Bécsben töltöttem, az „éjszaki vasuthoz” czimzett vendég-
lőben levén szállva. mintegy 11 óra tájban délelőtt a franczia követség irodájában valék 
utlevelemmel, hol délutáni 1 órakor azt 1 ft. 58 krajcár lefizetése után ismét magamhoz 
vevém. a franczia követtel személyesen nem beszélhettem, – mert nem volt hon, – de ut le-
velemre még is ráiratá, hogy nem két hónapig, hanem egy egész évig lesz az2 érvényes. – 
Bécsben a péntek-napi rosz szellemek ugy akarák, hogy egy a franczia követségnél ko-
mornyikoskodó lichtenstein-obsitos káplárral, (Womačka)3 ki velem mintegy három évig 
egy századnál volt, – egy igen jelentéktelen korcsmában ebéd idején összejöjjek; ez mond-
hatlan örült, hogy láthatott, s alig tudtam száz és száz ürügy mellett nyakamról – e külön-
ben cseh születésü vitézt, – lerázni. – Estve 7 órakor egy omnibussal a déli-vaspályához4 
vi tetém magam, s itt a harmadik helyre jegyet váltottam magamnak Salzburgig, – 9 ft 71 
krajcár osztrák bankóban, – hova 2-dikán reggeli 9 óra tájban érkeztem meg. – Itt az indó-
házi-irodába utasitottak utlevelemmel, hol azt egy hivatalnok minden szorosabb vizsgálga-
tás nélkül – azon kérdéssel: „hová utazik?” mire én „Párizsba” felelém – látamozta; fél órai 
időzés után, midőn augsburgig 4 ezüst forintért váltott jegyemmel a kocsira ülni akarék: az 
indóház ajtajánál egy financz táskámat kinyittatá; de annak felső részében levő pár ruhámat 
tapogatta meg csak, s azt is5 nagy felületességgel tevé,6 aztán7 igen nyájasan tovább8 eresz-
tett; ezután én kocsira ülék, s a harmadik helyen augsburgig9 jöttem. – Ide este 9 órakor 
érkeztem meg; s minthogy azon a napon a gyors-vonaton kívül, – mellyen csupán 1ső és 
2-dik hely, még pedig ez is nagyon drágán lett volna váltható, – más kocsik Strassburg felé 

1 szülőim! <… … …> mint
2 az [Beszúrás.]
3 (Womačka) [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
4 déli-vaspályához [a „déli-” beszúrva.]
5 s azt is [Beszúrás.]
6 tevé [Beszúrás.]
7 tevé <… …> aztán [az „aztán” az áthúzott szó fölé írva.]
8 nyájasan <…> tovább
9 [..]gsburgig [átírás.]
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nem mentek, tehát egy vendéglőben – közel a vasuthoz, – háltam meg, s más nap reggel 
5 órakor a vegyes vonattal 9-dik helyen 1 ft. 6 x. ezüstben csak Gänzburgig jövék, még pedig 
azért, hogy Gänzburgban a mi vonatunkat utólért gyorsvonattal 51 krajcárért Ulmba me-
hessek, – különben Gänzburgban a vegyes vonatra ismét egy nap kellett volna várakoznom; 
igy tehát Ulmban ujbol a gyorsvonatra váltottam jegyet Strassburgig 8 ft: 57 krajczárért 
ezüstben, különben a vegyes vonatra mellyen a 3-ik hely 5 ft lett volna még egy egész napot 
kellett volna megint várakoznom; e10 szerint a napi költséget és idővesztést tekintve jó for-
mán mit sem vesztettem a gyors vonaton vett jegy magas ára mellett;11 aztán kimondhatlan 
szorongatott helyzetben éreztem már magamat, – s alig várhattam be12 nyugalommal, hogy 
szabad levegőt szivhassak. – Strassburg helyett csak kehlig jöhettem, innen – a13 vonat még 
készen nem levén, – omnibussal szállittattunk 2 frankért a félórányira eső Strassburgba. 
mielőtt Strassburgba érkeztünk a rajna tulsó, vagy is nekem most innenső partján a franczia 
határt érintve, – utlevelemet ismét látomozták, – minden szorosabb vizsgálhatás nélkül; – s 
egy a franczia katonák közül, – (kik itt a financzok helyett alkalmazták) kérdé, hogy van-e 
valami tiltott holmi a táskámban, mire14 én15 felelém „nincs” – s erre16 kocsisunk tovább 
hajtott a Strassburgi indóházhoz. – mintegy hét óra lehetett midőn ide érkeztünk, – s egy 
órai várakozás után: az az esteli nyolcz órakor jöttem a17 vegyes vonattal 3-dik helyen, – 30 
frank és 28 centimet fizetvén, – Párizsig.18 – a Strassburgi jegyváltónál egy-egy osztrák 
forintos talléron 60 centimet az az 12 krajcárt: kellett vesztenem; ha tudtam volna a bankje-
gyekért Pesten franczia ezüstöt vagy aranyat vehettem volna! – de ki is gondolná, hogy még 
ausztriának az ezüstje is rosz. Itt azonban – ugy hallám – a váltóházaknál igen kevés vesz-
teséggel beválthatom még felmaradt tallérjaimat. – ma, 4-dikén délután érkezvén meg: csak 
késő vergődhettem a St Honoré utcza mellett levő „Hôtel du Brabant” czimü vendéglőbe, 
„Praillif ” nevü kis utczában, – hol a hatodik emeleten egy kis padlás szobát béreltem napon-
kénti 2 frankért, s igy ma már nem akarok a sötétben a házak ez iszonyu tömkelegében té-
velyegni; azért asztalhoz ültem, s leirám utamat; – a míg elmenetelem előtt még itt végzett 
dolgaimról tudósitandom édes szülőimet. – milly fölséges nép ez a franczia! már Strass-
burgtól idáig egész éjjel s egész nap parliroztam a kimondhatlan nyájasságu franczia utasok-
kal, kik ezer meg ezer kérdésekkel halmozának el, s általában kifogyhatatlanok valának a 
beszélgetés tárgyaiban. És ama fölséges táj Párizsig! a hosszu Szajna völgye, – mellynek 
hosszában a vasút vezet, – minden egyes kanyarulatánál a legszebb – legfestőibb képet 
tünteté szemeim elé.19 S milly nagyszerűen ömlik el az érkező utas szemei előtt e szélében-
hosszában beláthatatlan tenger-ház! – a lakásomra hozott omnibus kocsisa részeg volt, s 
nem győztem eléggé csodálni roppant ügyességét vágtatva hajtott lovaival milly leirhatlan 
könnyüséggel20 kerülte ki az óriás házak szük-utczáiban a minden második lépésre szem-

10 várakoznom; <…> e
11 jegy <…> magas ára mellett [a „magas ára” az áthúzott szó fölé írva.]
12 várhattam <…> be
13 a [Beszúrás.]
14 táskámban, <s> mire
15 én [Beszúrás.]
16 erre [Beszúrás.]
17 órakor <…> jöttem a [a „jöttem a” az áthúzott szó fölé írva.]
18 Párizs<..>ig
19 tünteté <…> szemeim elé [a „szemeim elé” az áthúzott szó alá írva.]
20 <…>könnyüséggel [a „könnyü-” az áthúzott szó fölé írva.]
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közt s keresztül-kasul jövö ezer meg ezer különbféle alaku21 vágtató kocsikat, és a millió 
gyalog embert, mellyek sajátságos vegyülete ugy tűnt föl előttem, mintha Párizsban e pilla-
natban minden háznál hurczolkodás lett volna! –

meg kell még emlitenem, hogy münchenben nehány percznyi időzésünk alatt az indó-
ház udvarán egy ujságokat áruló fiu kezében egy magyar torz képekkel tele rajzolt „Punsch” 
nevü bajor lapot megpillantván: kiváncsiságból öt krajczárért megvettem; hanem illy aláva-
ló illy szemtelen hazugságokat soha sem olvastam, a millyeket a lap a magyar országi dol-
gokról ir; a többek közt, hogy a zsidók emancipáltatták volna magyarhonban a botbüntetés 
alul nejeiket s gyermekeiket; miután ott (mondja) a nők és gyermekek a m. törvények értel-
mében botoztatni szoktak; és több illyen gazságokat kohol még, – mellyekről irni22 sem ér-
demes; de azért én ezen öt krajczáros élvezetet, mellyet nekem ez a „Punch” érdemes szer-
kesztője: „Schleich” uram szerzett semmi esetre sem hagyandom viszonzás nélkül, hanem 
mindjárt holnap egy bérmentetlen névtelen levelet küldök neki münchenbe az öt krajczár 
kárpótlása fejében,23 aztán jól összeszidom benne lovagiatlanságáért, hogy az24 illy silánysá-
gokkal elhalmozott irka-firkával a közönséget kizsákmányolni akarja,25 ‒ s a korhoz meg 
nem ért buta fejével a mai világban a „szerkesztő” nevet bitorolja,26 satöbbi.

Itt már majd-nem egész nyár van. – Párizs vidéke a merről jöttem mindenütt a leg gyö-
nyörübb zöld; a fák is itt-ott már hajtanak; mig ellenben bajor országban most is térdig érő 
hó borít27 hegyet28 völgyet, ‒ utközben bajorhonban a kocsink ablaka is egészen befagyott. – 
a vagonban a többek közt franczia-katonákkal is ültem, helyenként, egy-egy állomásig; 
milly gyönyörü életteljes sugár29 termetü fiuk! s majd mindegyik érdemjellel díszitve. Ugy 
látszik nekem, hogy a franczia közkatonák30 tisztjeik bizalmát egészen más mértékben 
birhatják mint nálunk, mert szabadon járnak kelnek, ‒ s utlevelök nem levén ennek hiányát31 
feljebbvalóiknál alkalmasint csak becsületszavokkal pótolják; ‒ aztán egyik karddal másik a 
nélkül, harmadik legpongyolábban öltözködve utazott; s idegen ezredbeli feljebbvalók előtt 
csak olly könnyen és szabadon viselik32 magokat,33 mint bár34 melly35 polgár; ‒ ha ismeri 
köszönti, ha nem pedig figyelembe36 sem veszi. – 

most pedig végzem soraimat, mert már késő estve van; ‒ s én az utazás után kissé fáradt 
vagyok, hanem pár nap mulva ismét irandok addig is mindnyájokat csókolva maradok édes 
Szülőimnek holtig hű fiok

E ákos
sk

21 különbféle alaku [Beszúrás.]
22 mellykről <még> irni
23 kárpótlása<.> fejében
24 lovagiatlanságáért, <… ….> hogy az [a „hogy az” az első áthúzott szó fölé írva.] 
25 akar[..] [átírás.]
26 bitorol[..] [átírás.]
27 borít<ja>
28 [..]gyet [átírás.]
29 életteljes <gyönyörü> sugár
30 közkatonák [a „köz-” beszúrva.]
31 levén <…> ennek hiányát [az „ennek hiányát” az áthúzott szó fölé írva.]
32 viseli[.] [átírás.]
33 mag[…] [átírás.]
34 bár [Beszúrás.]
35 me[…] [átírás.]
36 pedig <… …> figyelembe
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306. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pest, 1861. március 24.

még sok éveken át meg áldva lelki testi javakban müködjék Hona, ’s nemzete javára. S ha 
a világ feledné jutalmazni az érdemet lelje vigaszát családja szerény de hálásan szerető köré-
ben;37 kéri Istenétől 

kis unokája Gabriela
és léánya Etelke.

Pest. mart. 24. 1861.

[címzés:]
Nagy Atyusnak
SzErEtEttEl

307. EGrESSy ákoS – SzÜlEInEk
[torino, 1861. március közepe]

[Elveszett.]

308. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1861. március második fele]

[Elveszett.]

309. EGrESSy ákoS – SzÜlEInEk
torino, 1861. március 29.

1.)
Turin, Márcz: 29. 1861.

Szeretett édes szülőim!

Hannibal, nagy károly és első napoleon nyomdokain én is keresztül hatoltam valahára38 
nagy dideregve az alpeseken, nem olly nagy kisérettel ugyan mint azok; de még csak egy 
parányival sem kevesebb lelkesedéssel! – t.. igazgató ur Párizsban létekor engedett39 nekem 
nehány napot az időzésre: nem akartam tehát a fr. fővárost a nélkül oda hagyni, hogy min-
den benne és körülte fekvő nevezetességeket meg ne tekintsek. Voltam Versaillban két-
szer, – először bejártam az egész kertet, első napoleon és marie-antoinette fényesen fölsze-
relt nyári lakait, s a termet, mellyben a franczia uralkodók díszkocsijait40 mutogatják; – má-

37 körébén [az ékezet áthúzva.]
38 valahára [Beszúrás.]
39 enged[…] [átírás.]
40 [.]íszkocsijait [átírás.]
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sodszori odamenetelemkor majdnem egész nap 14-dik lajos ama világhirü palotájának 
nevezetességeit bámultam. nem akarom kedves szülőimet az itt látott s csodált festészet s 
szobrászat41 remekeinek42 részletes elősorolásával untatni; de annyit még is megemlitek, 
hogy Versailles kertjénél, s palotájánál valami szebbet és nagyobbszerüet még akkor sem 
képzelhetek magamnak, midőn Párizsnak illynemü nevezetességeit már rendre megtekin-
teném. – Voltam továbbá a luxembourgi palotában, s itt a trónteremben, a pairsek kamrá-
jában s az ide csatolt roppant kiterjedésü kertben; – voltam a ,,jardin des plantes”-ban, hol a 
három égalj mindennemü növényei föltalálhatok egy egész állatsereggel együtt; – voltam a 
,,monte-martre’’ és „l’arcs de triumph”43 tetején, mellyekről a legszebb kilátás van Párizsra 
s környékére; s melly utóbbi nagyszerüségére44 nézve, a legelső diadalív egész világon. – 
a „Bois de Boulogneba” is kimentem, hová minden szép45 nap egész Párizs kisétál, s hol 
napoleont ohajtám megláthatni, ki csupán segéd tisztje kiséretében46 mindennap két oráig 
járkál; kis fiát azonban jobban őrzi a császár mint magát, mert valahányszor ez kikocsizik: 
mindanyiszor egy félszázad Garde-lovasság kiséri. – napoleont47 nem lehettem ugyan sze-
rencsés minden utánajárásom mellett sem láthatni; de igen hiszem, hogy itt majd mutatni 
fogja magát. Voltam továbbá a Pantheonban rousseau és Voltaire sírjainál, valamint láttam 
Heine nyughelyét48 is, ez utóbbit a monte-martre melletti temetőben. – Béranger sírjához 
nem mehettem, mert ez nagyon messze volt; mint mondják. Bérangert sokkal nagyobbszerüen 
temették, mint I. napoleont; Párizsban nem volt ember, a ki a nagy49 népköltő temetésén ne 
lett volna; – s az nap minden bolt még a kávéházak is zárva voltak. nekem egész napot kel-
lett volna a Béranger sirja megnézése végett Párizsban50 töltenem; – s ezt tennem lehetetlen 
volt. megnéztem a régibbkori müvészek remekeinek nagyszerü gyüjteményét a „louvre”-
ban, hol egyszersmind láthatám, milly kegyelettel viseltetnek a francziák első napoleon 
emléke iránt, a mennyiben még a csatákban összelövöldözött és rongyolt ruhadarabjait is a 
franczia királyok koronázási- s egyébb drága öltözetei közt mint valami oltári szentséget 
őriznek. – a Chinában51 lefoglalt tárgyak: ruhanemük, fegyverek sat: szintén megérkeztek; 
de csak a minisztériumtól kapott jeggyel lehet megnézhetésükhöz jutni, mellynek keresésé-
vel én bizony nem akartam időmet vesztegetni; – annyival kevesbé, miután afféle chinai 
dolgokat már számtalan példányban láttam Párizsban. – megnéztem továbbá a legrégibb 
ritkaságok gyüjteményét a „musée des Thermes et de l’hôtel Cluny” épületben, melly a ré-
giek fürdőháza volt s egy része ‒ bár romokban ‒ még máig52 is fennáll; – s bámultatja a régi 
épitészet utánozhatlan remek styljét. a „Palais des Invalides”-ben megtekintém napoleon 
nagyszerü sírját, melly mintegy hat millió frankba került, a sírbolt bejárásánál e fölirattal: 
„je désire que mes cendres réposent sur le bord de la Seine, au ce peuple français, que j’ai tant 
aimé.” nem emlékszem irtam-e már, hogy a mostani napoleon a város szépitésére egész sor 

41 szobrászat<.>
42 remekeinek [a „-ke” beszúrva.]
43 l’arcs de triumph” [a nyitó idézőjel emendálva.]
44 utóbbi<,> nagyszerüségére
45 szép [Beszúrás.]
46 kiseretében [Emendálva.]
47 [.]apoleont [átírás.]
48 Heine <…> nyughelyét
49 a <…> nagy
50 Párizsban [Beszúrás.]
51 chinában [átírás.]
52 maig [Emendálva.]
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ócska házakat ledöntet:53 az54 utczákat55 egyenesebb, szélesebbre épitetvén a leggyönyörübb 
styllel, – egyik legnagyobbszerübb56 szépitési műve az ugynevezett „Boulevard- Sébastopol”, 
melly csak mostanában épült egészen57 fel, s melly több apróbb és szük utczák helyén most 
olly egyenes hosszu58 és széles utat képez, mint a kerepesi ut, a59 Hatvani utczától kezdve a60 
rákosi vámházig, – mindkét felől négy-öt-hat emeletes házakkal s a legfényesebb kiállitásu 
boltokkal. – napoleon most legujabban a város közepén eső sziget házaira van alkudozó-
ban, – mellyek61 száma ezeren fölül áll, – hogy ezeket lerontatván helyökbe az egész szige-
tet62 mint fekvésére nézve Párizsnak legszebb részét63 egy oszlop-sereggel töltse be, melly 
fran cziaország nevezetesebb embereinek emlék-szobraiból lenne összeállitandó. – napoleon 
máskülönben is igen szorgalmas ember, – minden nap, télen nyáron reggeli öt órakor már 
dolgozó szobájában van. Egész nap bezárkozva van szobájában, – s még csak legelső minisz-
tere sem tudja mit dolgozik. az estélyeket bármilly nagyszerük legyenek64 is 1165 órakor 
mindig odahagyja, hogy másnap jókor kellhessen; de ha megtörténik is ollykor, hogy az öt 
óra őt bálban, vagy illy66 társas vigalomban éri: még akkor sem megy nyugodni, hanem nejét 
hazakisérvén: magát szobájába zárja, s még a legjelentéktelenebb folyamodványok vagy 
tudósitásokat is, mellyek napjában érkeznek, – maga olvassa, s azok mindegyikére a választ 
maga irja. Pártja franczia országban mindig nagyobbodik, s a nép napról napra jobban sze-
reti. – Hornnál is voltam; de ő szintén azt állitja, hogy menekülteket67 segélyező intézet itt 
már egy év óta nincs, miután a franczia császártól e célra két év előtt kapott három millió 
frank a magyar régibb menekültek68 élelmezésére,69 fölszerelésére, s több eféle70 kiadásokra 
mind71 elfogyott; – Horn különben igen csöndes, szelid s békés ember, – és még igy is beszél, 
hogy talán majd pár év mulva ‒ ‒ mivel mondá: a Szilágyi Virgil által inditványozott és 
létre is hozott72 csapatok73 fölállitásával a magyar ügy – a külföldi előtt sokat vesztett, azon-
ban én kipuhatoltam az ő baját, – ő ugyanis74 és más illyenek különösen kossuth azt hivék, 
hogy magyar országban legalább is vagy húsz-harmincz megyétől országgyülési követekké 

53 ledöntet<,>:
54 ledöntet: <s> az
55 utczá[.]at [átírás.]
56 legnagyobbszerü [Emendálva.]
57 egészeh [átírás.]
58 egyenes <s> hosszu
59 kerepesi ut, a [Beszúrás.]
60 kezdve <a kerepesi> a
61 alkudozóban, <hogy …> mellyek
62 sziget[..]<.> [átírás.]
63 mint fekvésére nézve Párizsnak legszebb részét [Beszúrás.]
64 nagyszerük <s> legyenek
65 is <…> 11
66 vagy <…> illy
67 hogy <szinész> menekülteket [a „menekülteket” az áthúzott szó fölé írva.]
68 a <kezdőszínészek> magyar régibb menekültek [a „magyar régibb menekültek” az áthúzott szó fölé írva.]
69 élelmezésére [a „-re” beszúrva.]
70 e félé<k> [a második „é” ékezete áthúzva.]
71 kiadásokra <… …> mind [a második áthúzott szó beszúrás.]
72 és létre is hozott [Beszúrás.]
73 […] [átírás.]
74 ugyanis ő [a helyes szórend hullámos vonallal jelölve.]
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lesznek választva; ‒ én magamat ajánlva odahagytam. – Horn különben a75 franczia lapszer-
kesztőknek dolgozgat. Gf. Bethlen miklós szinte Párizsban76 van; – s mint a többektől 
hallám: spitzliskedik; ujságokat küld77 a magyar lapokba; én vele különben nem találkoz-
tam. – megnéztem még Párizsban a franczia katonák gyakorlatait is egynehányszor: a gya-
logság78 igen ügyes; járásaik tempója háromszorta gyorsabb, mint nálunk, ‒ lehetne monda-
ni, hogy majdnem szaladás; de a mellett könnyüek és a világért sem pedansok semmiben. 
a mi a lovasságot illeti; – ezzel bizony nem dicsekedhetem, mert a hány lovast csak lovagol-
ni láttam, az mind gyalázatosan ül; – hasonlithatlan a mi huszárjainkhoz; különben igen 
csinos, a magyar lovakhoz hasonló fris paripáik vannak, – s az emberek magok is a javából 
valók. – a szinházak közül a következőkben voltam: u: m: „Théâtre français” – „odéon”, 
„opéra”, „opéra-Comique”, „opéra-Italien”,79 „Vaudeville” „Porte-Saint-martin” „Théâtre-
lyrique”80 ‒ „Théâtre81 Imperial du Cirqei” és a „Cirque-napoleon”ban. – Ezenkivül 
meghivtak a párizsi magyar82 tanulók a jogászok egyik83 báljába is, s84 a „franczia- négyest” 
olly tűzzel járni mint e bálban még soha se láttam; itt a fr: négyesnek épen olly gyors a tem-
pója mint a fris-magyaré, – s ha a zenészek játszani kezdék: a tánczosok szintén ugy kurjon-
gatnak, mint a magyar ember szokott85 a csárdás közben; – aztán kétszer háromszor is-
mételtették. a franczia zenészek különben nem a legjobban játszottak; s az opera-házakat 
kivéve: Párizsban nincs is valami rendkivüli zenekar. – a párizsi korcsmákban vagy ven-
déglőkben nem is hallottam én, hogy egy zenekar is játszott volna; – de azt tudom, hogy 
több kávéházakban esténként86 dal-társaságok87 mulattatják88 egész éven át a közönséget; – 
s a kávéstól havifizetést huznak; egy illy legnagyobbszerü kávé-házi dal-társaságot meghall-
gattam az ugy nevezett „Caffé chantant”-ban hol a kávéház egy negyedrésze valóságos 
szinpaddá van átalakitva, mellyen a függöny felhuzatván a dal-társaság tagjai egymást fel-
váltva egy-egy óra hosszáig folyvást népdalokkal mulattatják a közönséget; s miután az 
ember az89 egy órai dallást90 végig hallgatta: bemeneti-dij helyett kávéjáért vagy egy pohár 
seréért két annyit fizet, mint más kávéházakban; – s ha valaki91 még a második órára is ott 
akar maradni, – ugy vagy kell vagy nem: ismét kell valami inni valót hozatni, különben 
kiutasitják; – én különben nagyon jól laktam, egy óráig hallgatván92 e hires dalló társaságot, 
mert ott bizony egyiknek rosszabb hangja volt mint a másiknak, – s a közönség is inkább a 

75 a<z>
76 szinte <itt> Párizsban [a „Párizsban” az áthúzott szó fölé írva.]
77 k[..]d [átírás.]
78 gyalolság [átírás.]
79 „opéra-Italien”<..>
80 Théâtre-lyrique” [a nyitó idézőjel emendálva.]
81 „Théâtre-lyrique” ‒ <…> „Théâtre
82 magyar [Beszúrás.]
83 egyik [az „-ik” beszúrva.]
84 is, <…> s
85 szokott [Beszúrás.]
86 kávéházakban <… … …> esténként [az „esténként” az első két áthúzott szó fölé írva.]
87 dal-tarsaságok [Emendálva.]
88 dal-társaságok <…> mulattatják
89 az [Beszúrás.]
90 órai <…> dallást
91 valaki [Beszúrás.]
92 hallgat[.]án [átírás.]
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textus szerzőjét tapsolta meg93 mint az éneklőt; – noha94 annyit még is dicsérettel kell rólok 
felhoznom, hogy minden rossz hangjok mellett is bármi csekély dalt érzéssel s valódi ben-
sőséggel adtak elő. – a Théâtre-français-ban az95 előadást végig hallgatnom csakugyan 
nagy szerü96 élvezet volt; – noha a játék mint minden párizsi szinházban egész éjfélig tartott. 
De én valóban nem tudtam megkülönböztetni mellyik a nagyobb müvész; itt a maga he-
lyén97 mindegyik98 egyenlő99 mester volt; bár a közönség100 a mintegy 60 éves s még jó ere-
jében levő Samsont,101 mint102 a franczia-szinészet királyát tekinti; de azért Samson játéká-
nál az édes apám játéka bizony Isten sokkal jobb. – mennyire tudja itt mindenki a maga 
dolgát, ha nem beszél is, mennyire ki van itt idő és hely103 számitva, – s látszik, hogy hány 
próba lehet104 itt addig, míg a darab ugy összevág mindenben, hogy az előadásból láthatni 
lehetett;105 de bezzeg nem hallani ám itt a sugónak még csak lélekzését sem. – Csupán az a 
rossz szokás nem tetszik nekem, mellyet minden párizsi szinházban tapasztaltam, hogy a 
társaság, vagy is tulajdonképen az igazgatóság tapsolókat106 bérel, – s ezek aztán akár107 kell 
akár nem: fületsértő lármát ütnek minduntalan! ‒ az108 előadás „les plaideurs” vigj: 3 felv: 
racintől; – és ezt követve „le bourgeois109 gentilhomme” vigj: 5 felv: molière-től110 volt.111 
már e két darab müvészi előadása magában is majdnem éjfélig tart; de hogy még se legyen 
charlatanság nélkül: nehány görögtűzzel megvilágitott tableauxnak és három négy féle 
táncznak, – ha mindjárt elkerülhetlenül nem szükséges112 is ‒ a darab szövegéhez: még is113 
majd114 minden este elő kell115 jönnie; mert a116 charlatánság már minden francziának olly 
annyira vérében van, hogy a nélkül nem élhet; igy van az ölnyi nagyságu betükkel irt hirde-
tésekkel; a piaczi-nép rekedésig való dicsérő117 elkiabálásával eladandó118 áruiknak; – és119 a 

93 meg [Beszúrás.]
94 de [átírás.]
95 az [Beszúrás.]
96 csakugyan <…> nagyszerü
97 helyé[.] [átírás.]
98 minde[..]ik [átírás.]
99 mindegyik <még soha nem látott> egyenlő [az „egyenlő” az első áthúzott szó fölé írva.]
100 a <…> közönség
101 Samson[.]<..> [átírás.]
102 mint [Beszúrás.]
103 […] [átírás.]
104 próba <…> lehet
105 lehetett [Beszúrás.]
106 tap[.]o[.]ókat [átírás.]
107 akar [Emendálva.]
108 minduntalan! <…>. – az [a kihúzott szó utáni pont emendálva.]
109 bour[…]is [átírás.]
110 Rolière-től [átírás.]
111 volt. [Beszúrás.]
112 sz[..]séges [átírás.]
113 is ‒ <… …> a darab szövegéhez: még is [a „darab szövegéhez: még is” az első áthúzott szó fölé írva.]
114 majd [Beszúrás.]
115 elő kell [Beszúrás.]
116 a [Beszúrás.]
117 dicsérő [Beszúrás.]
118 elkiabálásával <p> eladandó
119 áruiknak; <…> ‒ és
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lapokat hordozók illy féle orditozásával:120 „a mai számban olvasható121 az utolsó kétségbe-
esése a római-egyháznak!” továbbá „2-dik Ferencz megugratása olaszországból”122 – és „a 
háboru kihirdetése” – s több eféle; – persze hogy mindezekből vagy123 semmise, vagy csak 
egy rész való, de mit törődik azzal az ujság hordozó, csak lapja elkeljen; – és ez így van és 
még igyebbül itt turinban is az ujságok eladásával!124 – „a théâtre français” után mindjárt a 
„théâtre lyrique” érdemel valóban első rangot valamennyi többi szinházai közt Párizsnak; 
mert125 énekkel illy müvészi előadást párositva soha sem láttam, mint az emlitett126 ‒ szinházi 
énekeseknél; – különösen dicsérő127 megemlékezést128 érdemel valami „Baittaille” nevü 
szinész, ki „le val d’andorre” czimü dalműben (Saint Georges-tol zenéje Halevy- től) 
„jaques-Sincères”t rendkivül129 müvészileg személlyesité. Itt130 látszik milly alárendelt esz-
köze illy131 müvészileg játszó132 énekeseknek a karmester; – mintha ott se volna; nem akkor 
kezd ám itt a színész énekelni, mikor a karmester a taktusverőt emeli, sem pedig akkor nem 
végzi énekét midőn a karmester leint, hanem épen megfordítva: csakugy izzad a karmester 
uram, hogy taktus ütőjének a müvész hangja után133 járhasson;134 – és a mellett a135 rendki-
vüli oskola mellyel itt minden énekes bír, az valóban nagyszerü; nem hallani ám itt orditást, – 
s136 nem tapsolják itt a hangnak Istentől nyert terjedelmét, hanem mindenkinek137 a saját 
szorgalma által kifejtett müvészi éneklését,138 iskoláját;139 azért itt minden leghaszontala-
nabb recitativót olly müvészileg olly remek hangváltozatokkal ad egy-egy énekes elő, hogy 
minden140 legparányibb részét is141 az operának rendkivüli142 élvezet hallgatni;143 a közön-
ség,144 itt a zeneszerzőt egészen elfelejti, – hiszen sokszor az opera145 magában véve a nélkül 

120 illyféle <.> orditozásával
121 orditozásával: „<… … …> a mai számban olvasható [az „a mai számban olvasható” az áthúzott szavak fölé 

írva.]
122 [a nyitó idézőjel emendálva.]
123 mindezekből<,> vagy
124 eladásá[.]ál [átírás; a harmadik „á” ékezete áthúzva.]
125 […]t [átírás.]
126 az <…> emlitett [az „emlitett” az áthúzott szó fölé írva.]
127 dicsérő [Beszúrás.]
128 megémlé[.]e[…] [az első „é” ékezete áthúzva; átírás.]
129 „jacques-Sincères”t <…> rendkivül [a „rendkivül” az áthúzott szó fölé írva.]
130 [.]tt [átírás.]
131 eszköze <…> illy
132 játszó [Beszúrás.]
133 hogy <… … …> taktus ütőjének a müvész hangja után [a „taktus ütőjének a müvész hangja után” az áthú-

zott szavak fölé írva.]
134 után <….> járhasson
135 mellett <ez> a
136 orditást, ‒ <.> s
137 hanem <a> mindenkinek
138 éneklés[..] [átírás.]
139 éneklését <…> iskoláját
140 hogy <…> minden
141 is [Beszúrás.]
142 operának <… … …> rendkivüli
143 hallgatni [Beszúrás.]
144 a <…> közönség [a „közönség” az áthúzott szó fölé írva.]
145 az opera [Beszúrás.]
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is olly haszontalan mü, hogy talán egy mindennapi146 énekestől az ember soha nem hallgat-
ná; de illy egyes müvész az afféle147 operákat itt életfogytáig föntartja a szinpadon; s a párizsi 
nagy operaházban tell Vilmos előadása alkalmával tapasztaltam, hogy – daczára e zenemű 
költője148 hallhatatlan hirének:149 – a közönségnek150 igen-igen sok helyen eszébe151 sem ju-
tott rossini152 uram, – mert az énekes azt hallgatóival153 egészen felejteté, – s tökéletesen a 
szinész müvészetébe olvadt át. Én megvallom csakugyan, hogy életemben Párizsban154 hal-
lottam először énekeseket, kiket nem az opera és nem155 a force-áriák teremtenek; de 
megforditva, kik a nagy156 zenemüvet157 fönségessé és a silányat158 naggyá tudják teremteni; 
ezen tapasztalatot pedig először159 is a „Theâtre-lyrique” és160 aztán a161 ,,nagy opera” tag-
jai162 müvész játékának köszönhetem. – a nagy operában ugyan jobb hangu és nagyobb 
iskoláju énekesek vannak; de korántsem játszanak olly müvészileg, mint a „Théâtre 
lyrique”ben.163 tell kiállitása a nagy operában fölséges volt; itt a nap feljöttekor csak a dísz-
let után valóban ugrándozott az ember lelke örömében, valamint szinte164 összerázkódtam165 
midőn a viharos felhők közeledését észrevevém; – csupán azt nem hagyom helyben, hogy a 
franczia kritikusok166 még észre nem vették, hogy a királyné a legnagyobb viharban és167 a 
vad sziklák közt minden felső köpeny nélkül, tollas kalappal s udvari öltözetben énekel-
get,168 a nélkül hogy e légère-megjelenése olly169 viharos időben kellőleg indokolva volna a170 
darab szövegében. – a nagy operának jelenleg legjobb énekesnője marchisio kisasszony: és 
tenoristája Gueymard ur – mindkettőnek roppant terjedelmű hangja és rendkivüli iskolája 
van. tell előadásából sem hiányzott a görögtűz, – sőt még lóháton is nyargalásztak tell 
után. – más különben a nagy operának Párizsban legtöbb személyzete van minden más 
szinházak közt; mindjárt az első felvonásban előjött vagy nyolczvan tánczos gyermek, s 

146 egy <ez> mindennapi
147 az <illy> afféle
148 daczára <a …> e zenemű költője [az „e zenemű költője” az áthúzott rész fölé írva.]
149 hallhatatlan <…> hirének: [a „hirének:” az áthúzott szó fölé írva.]
150 közönségnek [a „-nek” beszúrva.]
151 helyen <… … …> eszébe
152 […] [átírás.]
153 azt <…> hallgatóival
154 életemben <…> Párizsban
155 nem [Beszúrás.]
156 nagy<..>
157 zenemüvet [Beszúrás.]
158 silány[.]t [átírás.]
159 pedig <a> először
160 „Theâtre-lyrique” <… …> és
161 aztán <az> a
162 tagjai<nak>
163 [a záró idézőjel emendálva.]
164 szinte [Beszúrás.]
165 összerázkód[…] [átírás.]
166 kritik[.]sok [átírás.]
167 viharban <a> és
168 öltözetben <jön> énekelget
169 [.]lly [átírás.]
170 volna<!> a
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mintegy hatvan kardalnokot számoltam171 meg. – Ezenkivül igen sok172 soloszerepes, s 
mindegyik173 igen jó hanggal bir, s nem tetszett egyik énekén sem meg, hogy szükségből 
rántották elő. – a tánczosokat általában174 minden szinháznál rendkivül ügyeseknek talál-
tam.175 – az „opera comique”-ban a „la Circassienne” czimü dalmü előadásán voltam, 
mellyet az nap talán már ötvenedikszer adtak egymásután; – de én bizony felében odahagy-
tam, mert nekem nem tetszett; sem176 a darab, sem pedig a működők sem valami különö-
sek. – az „odeon”-ban „une Féte de néron” czimü hosszadalmas drámát néztem meg, azért, 
hogy az itt nagy hirre kapott valami károly nevü kisasszonyt, kit némellyek már második 
rachelnek kürtölnek, megnézhessem. – Ez a kisasszony különben franczia születésű, ha-
nem azt hiszem inkább charlatánságból, mint nagy rokonszenvből a nevét magyarosan 
iratja; máskülönben nincs semmi nőies hangja, – hanem erőltetett vastag minden csengés 
nélkül, mint az utczai-olasz-gesztenye árus asszonyoké; – s ezt hallván, nekem mindjárt el 
ment minden kedvem; – aztán épen ugy mint hangja, játéka is rendkivül erőltetett, – 
affectálja a müvésziességet177 abban, hogy nehány perczig midőn beszél se kezét se lábát se 
fejét, s178 csak néha-néha szemeit mozgatja; mellette179 az előadásban egy alábbrendelt sze-
repet játszott180 szinésznő az én véleményem szerint természetes181 szavalatában, mind ke-
rekded tagjártatásaival és bensőségével károlyt182 sokkal – de sokkal felülmulta, – ennek 
neve, ha jól emlékszem „tordéus” kisasszony. – károly k: a: azonkivül még rendkivül hamis 
pathoszszal szaval; s én azt mondom, hogy ezt183 a „théâtre-français”-ban valamennyi előke-
lőbb szinésznő felülmulja. – a görögtözek és tánczok itt sem maradtak el. – a „vaudeville” 
szinház személyzete nagyon ügyes, és e184 szinházat a „Theâtre francais” – és „Th: lyrique” – 
után soroznám, ‒ a párizsi színházak közt. – a „Cirque-Impérial”-ban megnéztem a már 
legalább is háromszázszor egymásután tömött ház előtt adott „les massacres de185 Syrie” – 
előadását, melly csupa massacrirozásból állott; ide már nem csak lovat, de tevéket is hoztak 
a szinpadra; s az egész darab lövöldözésekből ide-oda kergetésekből, – táncz és görög 
tüzekböl áll; a szinészek, mint bármelly kisebbrendü szinháznál.186 meg volt azonban itt is 
a jó izléssel és jellemző187 öltözködés, valamint a sugó nélküli beszéd, a mi ugyan három-
százszori adatása188 után a darabnak nem nagy189 mesterség. – az „opéra-italien”-be is el-
mentem, hogy 12 év után albonit ujra hallhassam, ‒ hangja s oskolája még mindig nagy 

171 szám[…]am [átírás.]
172 Ezenkivül <…> igen sok [az „igen sok” az áthúzott szó fölé írva.]
173 s mindegyik [Beszúrás.]
174 tánczosokat <…> általában
175 találtam [Beszúrás.]
176 tetszett; <mert> sem
177 müvésziessé[…]<,> [átírás.]
178 fejét, <…> s
179 mozgatja; <…> mellette
180 játszótt [az „ó” ékezete áthúzva.]
181 természetes [Beszúrás.]
182 karolyt [Beszúrás; emendálva.]
183 ezt [Beszúrás.]
184 és <…> e
185 de<.>
186 szinhá[..]ál [átírás.]
187 jellemző<leg>
188 adatasa [Emendálva.]
189 [.]agy [átírás.]
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tetszést arat a párizsi közönség előtt; de rendkivül elhizott; hanem190 azért igen könnyen s 
kedvesen tudja magát a szinpadon hordozni; más nevezetesség e szinháznál nincs. – a 
„Porte-Saint-martin”-ban „le pied de mouton” czimü bohózatot191 néztem meg; ‒ s itt a 
tableauk s decoratiók legnagyobbszerü kiállitását láttam egész Párizsban; ‒ leginkább érde-
mel megemlitést egy nagyszerü192 szökőkut, mellynek193 tetejében194 s körülötte élő-nymphák 
szájából ömlik a víz, mellyet195 a kut melletti bokrok s lugasokból a tündérek görög tűzzel 
világitanak meg. – a „Cirque-napoléon” lovasai nem sokkal ügyesebbek a bécsi renzénél; 
de van e lovardának196 egy pár rendkivüli gymnasticusa. – ristori az197 odeon szinházban 
lépett legelőször fel; s idegen hangzásu198 franczia-beszédét199 kifütyülték: azt mondták 
neki: játszék olaszul. ‒200 a „tannhäusert” (Wagnertől)201 első adatása alkalmával a nagy 
opera-házban rendkivül kifütyülték; ‒ s adatása a policzia által a botrányok elkerülése végett 
be is tiltatott; de az igazgatóság ismét folyamodott adathatásaért, miután rémitő költségébe 
került a hozzákészülés, és mert a közönség az előre202 hirdetett tiz előadásra még csak a 
karzat-jegyeket is már előbb203 lefoglalta; ‒ s a mint hallom már engedélyt is nyertek előad-
hatni. – Bámulatos, hogy Párizsban a 40, vagy nem tudom hány színház minden nap zsúfo-
lásig tömve van, ‒ s hogy a Párizsi nép, miután öt-hat óra után ebédel: ki birja telehassal 7 
órától éjféli 12-tőig204 a szinházban egy ülőhelyen tartani; és milly figyelemmel hallgatják 
egész végig az előadást; ‒ bezzeg merjen csak itt a közönség közt előadás alkalmával vala-
ki205 olly hangosan beszélni, mint nálunk a páholyokban szoktak, mindjárt hatvan franczia 
ordit nekik „csit tet”, ‒ s ha el nem hallgat: a legbotrányosabb dolgoknak teszi ki magát. – 
Párizsban sokat jártam a szinész oskola után, ‒ végre meg is találtam, hanem bebocsáttatást 
ismerős nélkül206 nem nyerhettem; ‒ megigérte azonban egy Vásárhelyi nevü orvos-tudor, 
hogy keresni fog valakit ismerősei közt, ‒ a ki által magát majd bevezettetheti, s engem 
részletesen tudósi tand, ‒ mint én aztán azonnal édes apámat is értesiteni fogom. – Párizsból 
27-dikén indultam el, még pedig estve, 10-órakor207 mert a nappali vonatokkal 3-dik hely 
nem megy; s jöttem Chambery-ig,208 minthogy tovább jegyet nem lehetett váltanom, ‒ 36 
frank és 55 centimért. – Chambery-ig kétszer váltottunk kocsit: mâcon-ban és Culoz-
ban. – Chambery-be érkeztem másnap, az az 28-dikán estve 9 órakor, ‒ s minthogy az nap 

190 […] [átírás.]
191 bohó[.]atot [átírás.]
192 egy <…> nagyszerü
193 melly[.]ek [átírás.]
194 mellynek <…> tetejében
195 víz, <s> mellyet [a „mellyet” beszúrva.]
196 e lovardának [Beszúrás.]
197 ristori <… … …> az
198 s <…> idegen hangzásu [az „idegen hangzásu” az áthúzott szó fölé írva.]
199 franczia-[…] [átírás.]
200 beszédét <… … …> kifütyülték: azt mondták neki: játszék olaszul. – [a „kifütyülték: azt mondták neki: 

játszék olaszul. ‒” az áthúzott rész fölé írva.]
201 (Wagnertől) [Beszúrás.]
202 az <…> előre
203 előbb [Beszúrás.]
204 [.]2-tőig [átírás.]
205 valaki [Beszúrás.]
206 ismerős nélkül [Beszúrás.]
207 10-órakor [Beszúrás.]
208 jöttem <pedig> Chambery-ig
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a gőzös tovább nem megy, tehát a „Hôtel de la Poste”-nál megháltam, s más nap reggel a209 
vendéglő melletti irodában 31 frank és 30 centimért turinig jegyet váltva délelőtt 10 ½ 
órakor gőzösre ültem. – Chambery-től csak „Saint jean de maurienne”-ig visz a vasút; s ide 
délutáni egy és két óra közt megérkezvén postakocsikba ültünk, s mintegy hétszeri ló-vál-
tással és210 mintegy211 négyszeri kiszállás és ácsorgás mellett iszonyu esőbe hóba-fagyba 
másnap reggeli 7 órára keresztül hatoltunk212 az iszonyu alpeseken;213 megemlitvén, hogy 
mintegy 4 óra hosszát az ugy nevezett „mont-Cenis” – csúcson keresztül szánkákon jöt-
tünk. – alvásról természetesen egész éjjel szó sem volt; részint mert iszonyu szűk üléseink 
voltak, részint pedig mert az ut214 még mindig olly veszedelmes, hogy vagy a feldüléstől le-
hetett215 tartani, vagy pedig attól, hogy egy216 rakás hó vagy föld és szikla darab ránk omlik, 
mint illy tavaszi időben itt mindig történni szokott, ‒ és a mint az ut széléig jött iszonyu 
omladozásokból gyanitanunk217 is lehetett; ‒ aztán különösen a mont-Cenis-en keresztül 
iszonyu rosz az ut, minthogy e218 csúcsot örökös hó boritván az utakat javitgatni nem lehet; ‒ 
s e miatt még a szánkában is olly rémitően hányattunk és rázattunk, hogy még csak szemün-
ket is behunyni teljes lehetetlen volt219 azonkivül kocsink is számtalan helyen megakadt, ‒ s 
fagyoskodnunk220 kellett, mig más lovakkal odább-huzatták; ‒ mint conductorunk beszélte 
nehány nap előtt mintegy öt gyalogot temetett el a hó-fuvatag, ugy hogy még máig sem 
tudják merre söprettek el; ‒ az igaz is, hogy ott a hol szánkán jöttünk olly kegyetlen hó-zi-
vatar221 volt, és olly222 csipős hideg volt,223 hogy még a fedett224 szánkában is vaczogtam; 
mintegy éjfél tájban értünk a mont-Cenis tetejébe, s itt megpihentetvén225 öszvéreinket 
mellyek egyenként ‒ valának226 (körülbelöl hat,) egymás elé fogva:227 ‒ kinéztem szánkánk 
ablakán, s nem győztem eléggé csodálkozni, hogy itt még korcsmát228 is épittetett valaki, 
még pedig egy emeletest; de mennyire229 el volt ez hóval boritva: az egyik fele230 a231 földtől 
egészen a ház tetejéig hoval232 volt eltakarva; ‒ a bejárásnál pedig kapu, ajtó, ‒ ablakból alig 
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látszott ki egy arasztnyi; ‒ már hogy a mennyit ez233 egy234 éven át keres235 azt bizony sze-
génynek senki sem irigyelheti, mert csak236 a nyár közepén árulhat pár hónapig valamit; de 
talán még is kifizetheti magát, mert azt hiszem237 se238 házbért, sem adót nem fizet; és nyá-
ron át itt érdemes lehet az utasnak a kilátás végett időzni. láttam239 a hires „mont-blanc”-t 
is egész fehérségében; ‒ utunk nem messze vitt tőle. a mont-Cenis francziaország felőli 
oldalán egy ma gosan álló szikla tetején egy roppant nagy erőség van; ‒ mellyet240 első 
napoleon épit tetett; ‒ s most mióta Savója a francziáké: mintegy öt száz szegény franczia 
katona fagyoskodik télen nyáron benne; pedig bizony nagy haszontalanság, ‒ mert ide 
ugyan egy ellenség sem fog mai időben jönni, hogy bevegye; mivel a várat minden oldalról 
több ezer ölnyi mélység köriti, és ez241 más különben is egy összelövöldözhetlen nagyságu242 
szikladarab; az igaz, hogy ez egyetlen utat az alpeseken keresztül ágyúival elzárhatja; de 
napoleon csalatkozott, midőn azt gondolta, hogy a243 mai244 ellenség arra fog franczia or-
szágba törni. – az alpeseken keresztül nagyon szorgalmasan dolgoznak a mintegy nyolcz 
magyar mértföldnyi hosszu245 alagut fúrásával; de még csak vagy tíz év mulva fog246 kész 
lenni. – Suise-ből, hová mint mondám 29-dikén reggel 7 órakor érkeztem,247 ‒ egy órai 
várakozás után, ‒ melly idő alatt táskámat csupán248 kérdezéssel vizitálták meg: gőzkocsin 
két óra alatt turinban, ‒ s249 a „Buona donna”250 czimü vendéglőbe száltam. még 29-dikén 
fölkerestem t…igazgató ur lakását az igért szerződtetés végett; de ő elutazott volt s csak ma 
délután érkezett meg; s ma mindjárt hozzá menvén, azt mondá, hogy menjek a vasuton ide 
két órára lakó B. Gy. urhoz a251 szinészet nagy pártfogójához, s az majd adand egy ajánló 
levelet nápolyba,252 az253 ottani igazgatóhoz, kivel B. jobb egyetértésben áll, mint t__, s 
holnap254 ha B-től visszajövök255 ezen ajánló levéllel t__ innen majd n-ba küldend; mily 
fölséges lesz ott majd256 tanulmányoznom a257 Pimpinella előadásokat258 mellyekhez az259 az 
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ottani igazgató skót születé sü260 F. E. Thér ur nem régiben három261 száz figurákat kapott 
ajándékba hazájából; – egy hét előtt 150-et és nehány nap előtt nagy262 meglepetésére más 
150-et. – o milly jó, hogy szorgalmasan tanulmányoztam a gépészetet;263 – t_igazgató ur 
mondja, hogy mint fő-gépész juthatok az ajándék figurákhoz; mert én még is csak jobban 
szeretem azt a264 Pimpinellát, – mint az itteni színész-társaságot; – mert azok legalább az én 
pim pinellá im! – és én az ülőknél kapok alkalmazást. – más ismerőssel még itt nem találkoz-
tam; mert e levélirással is el valék foglalva; de ha időm lesz holnap majd széllyel nézek, s 
elmegyek Gattinelli szinész urhoz is alkalmasint, kihez265 Cochinat szerkesztő urtól va-
gyok266 ajánlva. – kérem édes apámat tudósitson, megkapta-e levelemet; ez267 már a harma-
dik el jöve telem óta, ‒ valamint hogy k. vette-e a képeket; – mert illy zavargós időben, és 
ezen országból, hol felséges uralkodónknak annyi ellenei vannak, – nem csuda, ha egy-vagy 
másik levél268 eltéved. miután mind nyájokat ezerszer csókolva maradok édes szülőimnek 
hol tig hű fiok

turin, márcz: 30. 1861.
ákos 

sk

Édes apám becses levelét csak nápolyba küldje, poste269 restante, ‒ valamint ha már ide 
egy levelet elinditott volna: azt majd utánam küldetem. ‒ ‒ megkaptam.270

a271 harmadik helyeni-utazásomban csak az volt iszonyu kellemetlen, hogy rémitő sok 
szemét néppel kellett összejönnöm; ‒ és272 a273 ki274 velök275 nem lármáz és garázdálkodik, 
azt lenézik megvetik; sőt276 még kötelőzködni is képesek; ‒ azért én mindig behunyva tar-
tottam szememet, mintha aludnám, ‒ s igy a lehetőleg megmenekedtem tőlök. – Egy alpesi 
korcsmában, hogy vacsora idejekor kiszállánk: a vendéglős egy levesért és egy darab igen 
rosz marha húsért három frankot kért, én elkezdtem kérdezősködni, hogy-hogy? miért? s 
erre egy ugyanazon asztalnál ült franczia dändi, ki velünk utazott, ‒ utolsó szavamat nagy 
gúnyosan egy vele szemközt ülő barátjának ismételi; ‒ erre természetesen – nem jöttem 
legkevésbé sem zavarba; hanem megszólitom mindjárt a mellettem levő urat, mondván:277 
nem hallá azt a szép visszhangot, mellyet amaz ur ott az én szavam után adott; hanem egy 
még szebbel szolgálhatok azonnal, ha parancsolja! – Erre szörnyen meghunyászkodott az én 
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dändim, egész278 uton került,279 s csak ugy lopva nézett rám. más különben sok nyájas olasz-
szal és francziával280 is utaztam, ‒ különösen erre turin felé. – továbbá egy orosz281 kapitány 
is utazgat itt olasz országban, ‒ turinig velem jött, s azt igérte, hogy nápolyban megláto-
gat, ‒ de nem hiszem. – már ugyan e nélkül is félek, hogy levelem igen nagy leend, s majd 
sokat fognak édes szülőim értte fizetni, ‒ de miután épen e pillanatban vettem282 át becses 
levelöket a postán; ‒ nem akartam a magamét addig föladni míg e toldalékot hozzá nem 
irom; a mennyire még most eddigi tapasztalataim után levelük nehány pontjaira válaszolni 
tudok. – a conservatoriumi-kisérlet itt még nagyon el van burkolva283 ‒ alkalmasint, hogy a 
programm annál érdekesebb legyen, ‒ s hosszasb ittlétel284 szükséges, hogy a szinházi reper-
toáral, a probákkal és a szinpaddal az ember közelebbröl285 megismerkedhessék; ‒ hogy a 
munka az énekelőadáshoz itt nagyban foly, azt t. igazgató urnál létemkor tapasztalám, ki 
folytonosan ír, leveleket kap és küld, s azt se tudja szegény hol a feje a hozzá286 szüntelen287 
ki s be járó maschíristák miatt. – Hogy engem nagyon örömest láttak, s igyekeznek jó fize-
tésbe juttatni, ‒ az bizonyos; ‒ de hogy még most nem mindenkinek adnak helyet, az is 
igaz; ‒ mivel nem tudják bizonyosan, hogy a jövedelem mikor lesz, miután egyedül csak ezt 
ohajtják, hogy az előadáshoz méltó joguk legyen. – azonban sokat furnak faragnak itt a 
decorátió-készitők minden nap; ‒ s minden óra itt nagy változtatást tehet; ‒ mihelyt a mila-
nói Conservatorium megnyilik, ‒ azonnal fogom árpádot értesíteni. – majd elfelejtém a 
Párizsi adatokból, hogy egy rakás288 gaznép itt azt az alávaló hirt kezdi terjesztgetni, hogy 
napoleon herczeg lesz a magyar király; ‒ s nehány kolompos gazember a menekültek közül 
Párizsban, mint itt, azt meri beszélni, hogy bárcsak összevesznének az országgyülésen a 
magyarok ausztriával, hogy289 a290 külföldnek vagy behivás által, vagy ha a nélkül is indokol-
va lenne a benyomulása. – o bár csak megtámadná ő felsége ezt a czudar olasznépet! – mi-
nél hamarább. – a Carlsruhe-i291 egyetemből is utazott egy pár ifju Párizst292 megnézni; ‒ 
ott beszéltem velök, ‒ s szinte293 megkértek, hogy egy programmot küldjek mihelyt nyom-
tatva lesz – nekik, illetöleg a294 Carlsruheban tanuló magyar ifjuságnak. – Párizsban valami 
gf. Szapáry is lakik nehány év óta, ‒ s erről hallván pár ismerősömtől,295 hogy pártolója a 
szép müvészetnek; ‒ elmentem hozzá, ‒ annyival is inkább mert egy gf. Szapáry velem is 
volt a mult időkben; ‒ hozzámenvén: egy papírra fölirám vezeték nevemet s a szobaleány 
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által az elöszobából beküldém, azon megjegyzéssel, hogy otthonról jövén: kivánnám tiszte-
letemet tenni a gróf urnál; erre azt üzeni296 a szobaleánytól, hogy sajnálja miszerint el nem 
fogadhat; de ő is nehány nap mulva magyar országba készül, s nagyon el van foglalva; ‒ pe-
dig tudom bizonyosan, hogy ottlétem alatt épen valakivel haszontalakodott szobájában. – 
Én azonban innen megirtam neki, hogy az a boldogtalan én valék, ki nem nyerhetett nála297 
bebocsáttatást; de engedje meg legalább, hogy hazakészülődési elfoglaltatásai mellett, neki 
szerencsés utat kívánhassak, n. n. ki szinte hazakészülök, de nem arra, és nem olly üres kéz-
zel. ‒ ‒ több szinésznövendékek üdvözlete mellett maradok ölelő s csokoló fiok

ákos 

310. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
torino, 1861. április 9.

Szeretett édes barátom! nem reményltem, hogy innen még irhassak; de miután utazásomat 
későbbre halasztani kénytelenittetém: szükségesnek találtam az itt felismert körülményeket 
frissiben megirnom. – Először is, az egészről általánosan szólva: az itteni szinésznövendékek 
igazgatósága nagyon erélytelen; s az ének-kar összeállitásába298 vagy épen semmit, vagy csak 
nagyon keveset tesz;299 ‒ s azt300 is csupán azért, hogy popularitásokat a torkosabb növendé-
kek előtt még is föntartsák; igy én rajtam is félig-meddig csak most segitettek, a midőn már 
vagy négy-öt nap nem ettem egyebet zsemljénél; ‒ azt is a mikor volt és szereznem lehetett. 
a londoni opera-igazgató itteni legfőbb polgári megbizottja301 P. Ulszki; ‒ ez kap az itteni 
olasz szinész-igazgatériumtól is pénzt és másunnan is; ‒ még is, ‒ ha a szinész növendék 
se gélyért vagy tanácsért hozzá folyamodik: semmivel sem segíti, ‒ pedig herczegileg búto-
rozott szobákban lakik, s az efféle ügyek vezetésével levén megbizva és azért fizetve is – 
mint főtag nagyban kiván szerepelni a világ előtt. – azért már száz és száz szinész növendék 
utazott már innen el kétségbeesésében majdnem a koldulásra jutva és pedig többnyire tehet-
séges, kiképzett növendékek. – Én t…től nem kaptam egyebet mint egypár grófnéhoz 
Genuába302 ajánló levelet; se utiköltségre segélyt, sem pedig reményt volt énekes-állásomat 
elfoglalhatni. – Én az ajánló-leveleket nem tartottam egyébnek, mint koldulhatási privi-
legiumnak pénzbeli segélyért; ‒ és magamnak is minden költségem elfogyván az utazhatás-
ra:303 részint ez okból maradtam itt, másik fő oka pedig az volt, hogy itt rémitő zsodománál 
is gomorább hadnak festék előttem a pimpinella-társaságot, ‒ ugy, hogy ha azok közé mint 
közgyakornok állok, ‒ ugy a sok marakodó kenyéririgyek között semmire sem vergődhe-
tem; annyival kevésbé, mert azoknak az elő adás még csak eszökben sincs; ‒ minden főbb-
énekes boldognak érzi ott magát, hogy huzhatja a szép fizetést s békében élhet; ‒ aztán mint 
mondják ollyanok is lennének ott304 a főbb-énekesek között, kiknek más tekintetben is 
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érdekökben áll az előadást húzni-halasztani, mert a függöny felhuzásakor künn305 a kuliszák 
megett kell maradniok, hogy már régibb becstelenségeikért ki ne fütyültessenek, sőt talán, 
hogy be ne zárassanak: ‒ E féle és még illyenebb dolgokat igen-igen sok értelmes növendék-
től hallottam itt, kik onnan ide menekültek, kik a goromba bánásmódot és az ujabban nagy-
ban behozott pedánsságot olly reménytelen veszteglés mellett ki nem állhatók. azért én 
oskolai bizonyitványaimat összeszedve az itteni olasz szinész-igazgatériumhoz folyamod-
tam, s hat nap kellett várnom, minduntalan oda szaladgálva a válaszra;306 miután már má-
sodik napra megigérték volt a feleletet. – Illy hosszas veszteglésre e307 városban még csak 
álmomban sem számíték, ‒ s harmadnapra már minden pénzemből kifogytam, ‒ azonban 
hallám, hogy P. U-ky az itteni igazgatérium és az opera-igazgató megbizottja és megfize-
tettje az efféle ügyekben: hozzá mentem és mondám, hogy a pimpellákhozi bejuthatásra 
rangomhoz illőleg nem biztosittatván az igazgatériumhoz folyamodtam; erre ő nagy fennen 
azt felelé, hogy: „oda bizony hiába folyamodott, mert a pimpellák a mieink”, (tehát mintha 
mondta volna, hogy zsoldosai) – no bizony a volna szép hogy még többen is rendelkeznénk 
felettök; ‒ különben ott bizony barátom308 nincsen hely; ‒ beszélt különben t.. igazgató-
val?” ‒ Igen is, mondám, de utiköltségem sincs, ‒ sőt már ma holnap ennem se lesz mit; ‒ 
„no majd beszélek t-igazgatóval, majd teszünk valamit; ‒ hol van szálva? majd309 holnap 
fölkeresem!” megjegyzendő, hogy az opera igazgatónak benső barátja310 is levén P-ur, sőt 
annak még egyik eladó311 leányát is itt magánál tartván, első szava is az volt oda menetelem-
kor: „no hát312 mondja csak barátom313 mellyik E-nek a fia maga?” ‒ ‒ ezért volt aztán részint 
a fentebb irt fogadtatás; de P. máskülönben is a jobbérzelműek előtt egy igen mellőzött314 
ember; ‒ ki itt minden vagyonossága315 és befolyása mellett is egy növendékért sem tett soha 
semmit, ‒ s egy idő előtt még a főbb igazgatók is elkülönőzték magokat tőle;316 de317 az ujabb 
időkben ismét318 kezd velök barátkozni; s nehányszor láttam már itt kl-val és t-rel kocsi-
kázni. – Én máig is várom P-urat szállásomra ő bizony nem keresett fel; az igazgatériumtól 
vártam a választ s vagy négy napig becsületesen koplaltam. ma azonban délelőtt az utczán 
találkoztam vele; ő hímezte-hámozta319 mentegetőzéseit;320 s mondá, hogy egy megbizottját 
hozzám fogja321 küldeni,322 ki majd a pimpelli társasághoz segit; ez pedig egy Gira nevű 
főénekesé egy százas choristának a pimpelláktól, ‒ ki aztán ma délután fel is keresett, s 
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mondá, hogy holnap majd elküld, mint közkóristát. az323 igazgatériumtól ma kaptam vissza 
kérelmemet, azon válasszal, hogy ők a maguk társaságába idegent már többé be nem vesz-
nek, hanem át van adva a pimpelliek igazgatása324 a mieinknek, nevezetesen P-nak és t-nek, 
s azokhoz folyamodjam; ezeknél pedig már irtam milly sükerrel jártam. kl- Genfben lakik, 
s csak néha-néha jön ide látogatóba; ‒ így van itt most is; de a társalgás nagyon anyámasszo-
nyosan – határozatlanul foly; ‒ ez különben jólelkü becsületes ember, ‒ de természetesen, 
hogy a többi mellett ez sem eléggé erélyes, különben már főpróbát is tarthatnánk az előadás-
ból, vagy legalább jobban készülnénk; szeretik s tisztelik; de az igazgatériumnál325 nagy 
befolyása nincs; és aztán az igazgatériumot bizony több jellemtelen ember kijátszta már fáj-
dalom a mi itteni régibb növendékeink közül: mert nehányan egy társaságnál fölvették az 
elbocsáttatási326 díjt, mintegy két ezer frankot; s azután midőn elköltötték, nagy rongyosan 
és ágra szakadtan ugyanott327 ismét alkalmazást kértek; ‒ persze a mieink iránti rokon-
szenvből egy második szinésztársaságnál328 ismét alkalmazták; de innen két ezer frank föl-
vétele329 mellett különbféle ürügyek alatt ismét eljöttek, s a pénzt ujból elköltvén: harmad-
szor is folyamodtak,330 természtesen, hogy azok a zaklatást megunván, most a pimpinellákat 
is azért adták át a mieinknek; s a maguk társaságába mint mondám semmiféle idegent töb-
bé331 föl nem vesznek; ‒ már pedig azt is emlitém, hogy ugy a pimpinellák szervezésére mint 
az egész ügy vezetésére a mieink nagyon erélytelenek. több mint háromszáz szinész növen-
dék jár-kel éhen Szomjan elrongyosodva az utczákon ez is a mieink gondja volna; de 
senki sem vette még eddig észre, különben nem is várnak azok alamizsnát, szivesen tűr, 
koplal és szomjazna az valamennyi; csak nyujtanának a főbbek egyetlen egy árva biztató 
szót; ‒ no de biztatom én, ha más nem, nagy éhesen magam is, ‒ a kit csak találok. – 
a  Cser nátóninak, ki nagyon szeret egy szemüveggel nézgélni, ‒ megmondám a minap, 
hogy bizony szörnyüség ennyi tehetséges tanulót, kik napról napra gyérülnek az elkesere-
dettség miatt, ‒ igy minden gondoskodás nélkül hagyni; ez aztán, ‒ minthogy mindennap 
a főbbekkel pajtáskodik, ‒ elbeszélte s igy történt, hogy most a napokban egy tartalék szinész 
társaságot fognak itt helyben még is valahára formálni; s a most jött három velem egy ran-
gu – cosztűmes szinész is csak ide lesz nagy kénytelenségből, ‒ miután egyenesen jöttek, ‒ 
rang jokban fölvéve. – Én pedig nagyon jól tudom már szintén, hogy mit leszek teendő: el 
megyek nápolyba holnap mint G. ur mondá, jól van, mint közchorista; ‒ de ha a332 pimpinella 
föbbjei az előadást nem sürgetik, ‒ ugy engem Isten ugy segéljen magam állitok egy szinész 
társaságot, ha nem nagyot is; de elhatározott333 és életrevaló gymnastikusokból; majd tudom 
már én honnan és mivel; s megkezdem az előadást, ha törik-szakad; ‒ annyit bizonyosan 
mondhatok, hogy a legedzettebb és legderekabb szinész növendékek mind az én véleménye-
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324 igazgat[.]sa<.> [átírás.]
325 igazgatérium[.]ál [átírás.]
326 elbocsattatási [Emendálva.]
327 ugyanott [Beszúrás.]
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332 ha <csak> a
333 elhatározott<at>
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men vannak; s hallgatnak beszédemre és illetőleg terveimre mint a pap szavára!334 – mond-
ják, hogy az opera-igazgató -59-ben Genuában volt; ‒ egy bizonyost, ki félig-meddig335 
inasa volt h. őrnagyi ruhában járatott tíz lépésre maga után, ha sétálni ment két fiával; ‒ s336 
ugy vonta a Genuaiak figyelmét magára, mert különben meg sem ismerték volna; ezen ak-
kori őrnagy, ‒ kinek különben semmi feltűnő szellemi tehetsége nincs, sőt még a nevét is 
alig tudja aláirni: a hadjárat Után ugyan csak az operaigazgató által, miután ennek hű 
szolgája volt – mint ezredes neveztetett ki a pimpinellákhoz; s a kikkel beszéltem, mind azt 
állitják, hogy az operaigazgatót a pimpinelláknál mindenkinek bálványozni kell, különben 
ott nem lehet megélni; (?) az operaigazgató urnak különben mind a két fia már szinésznek 
való, és ha már mint fő szinész is – mondják – hogy szolgálatot tehetne; ‒ de azt beszélik, ‒ 
hogy herczegeknek337 nevelteti őket; ‒ az -59-diki béke után, ‒ mint némellyek hirdetik ugy 
megijjedt volna az operaigazgató, hogy kocsisának azt parancsolta, miszerint338 a négy ko-
csis lovat lőjje agyon csak hogy minélelőbb elutazhasson; ‒ s el is hordta rögtön a sátorfát 
londonba. – a Fama továbbá azt is hirleli, miszerint teleki szándékosan fogatta volna el 
magát az országban levő339 mágnások unszolására, hogy a magyaremigrátióban a mágnáso-
kat senki se representálhassa; ‒ noha azért még is többen vannak itt.340 – B.ethl.341 György 
Savigliánóban, ‒ ide másfél órányira rendkivüli magyar vendégszeretettel fogadott; egész 
nap el nem eresztett; sőt még nála is kellett hálnom; ‒ s másnap maga váltott nekem első342 
helyre jegyet a vasutra. – Ez most alakitott egy olasz huszárezredet saját jó magyaros izlése 
szerint válogatván össze öltözetük különféle szinü kellékeit,343 ugy hogy jelenleg344 a leg-
szebb ezred az olasz hadseregben. – rémitő fáradsággal fütyölgette a szegény öreg a leg-
szebb magyar dalokat az uj-olaszkarmesternek, míg ez igen szépen zongorára tette, s ének-
karának345 később valamennyit betanittotta; ‒ valóban a fütyölés után mesterileg játszák a 
rákóczyt; s a király előtt ezen a nótára346 szokta őket defiliroztatni. – Igen jó érzésü; de 
azért csöndes ember, miután szegénynek sok befolyása sincs a kormánynál az afféle ügyekben; 
noha ez nagy tisztelettel is van iránta, s érdemei méltánylásául347 most tábornokká nevezte; 
de disponibilitásban van; ‒ s a vezényletet most egy más olasz ezredesnek adta át; az ezredje, 
melly mind olaszból áll, kivéve Simonsics őrnagyot, ki nagyon semmi ember az ügyre nézve, 
ugy valami Dobay nevü kapitányt ki szinte nagyon nyugodt vérünek látszik, ‒ mind igen-
igen sajnálják Bethlent, mint szervezőjüket; s eljövetelekor mind megannyian megsiratták; 
azt mondják az ezredjebeliek felőle, hogy a magyarnak lovagiasság, nagylelküség, vendég-
szeretet, s e mellett a legeredetibb huszár tempókban a legszeretetre méltóbb mintaképe. – 
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Egész két óráig éjfél után beszélgetett velem mostani s348 a régi színészetről nagy, jancsó 
Celesztin korából; mint szinte más hazai dolgokról, ‒ engem nagyon megszeretett, s a Skót 
születésü igazgatónak. F. E Ther – urnak igen szép ajánló levelet irt rólam; ‒ ennek folytán 
majd fel is lépek szavalatommal. – Itt különben a hir szerint elhatározó érdekkel kisérik az 
országgyülési dolgokat; tettből ugyan kevés látszik. találkoztam itt valami Simonyi nevü 
urral is, ki különben angol országban lakik; s ide széllyelnézni jött; ‒ nagy szamár, ez a 
legrövidebb birálatom fölötte; neki majd az nem tetszik, hogy miért választottak meg Pes-
ten349 nemeseket is, majd jókai nem tetszik neki; különben Szemere uram borkereskedését 
is javalja, mert a350 magyar bornak mondja351 külföldön is emelni352 fogja hirét; (erre kérdém: 
most az ideje?) a Szemere őt fel is kereste londonban, s nála tartózkodott vagy két nap. – 
Simonyi ur pedig minden áron haza készül, mert őt valamellyik megyében országgyülési353 
követnek megválasztották, s már folyamodott is Vay-hoz utlevélért,354 de még eddig nem 
kapta meg, ugy látszik, hogy ez a felföldi zember [sic!] azt hiszi, miszerint az országgyülésen 
nem lesz nálánál355 intelligensebb egyéniség. – általában itt külföldön azt tapasztaltam, 
hogy minden356 emigrans okosabbnak tartja magát, mint a hon levő magyarok, s szellemi 
tekintetben némi felsőbbségi jogot357 követelnek magoknak az otthoniak fölött; ‒ azért jön 
minduntalan a hirlapokban az a sok okoskodó javaslat, ‒ à la Szemere, ‒ csakhogy majd ugy 
ne járjanak mint ez. ‒ ‒ még azt is hallottam többektől hogy kosuth a 49-diki358 forradalom 
után amerikába menvén, ott magyar bankjegyeket készittetett, s annyi volt a vevő a magya-
rok iránti rokonszenvből, hogy alig lehetett hamarjában annyit elkésziteni, mint a mennyit 
mindenfelől angolországból Franczia országból és a mellett amerikából összesen megren-
deltek, ugy359 hogy mindössze tizenkét millió forintja gyült össze kosuthnak; ‒ erre mint-
egy harmincz menekült fölkérte k-t, hogy vegyen360 részökre egy gyárat, a hol dolgozhassa-
nak és a melly jövedelmezett volna is, hogy koldulniok s nyomorogniok ne kelljen, ‒ és361 
ha362 valamikor ismét a hazának szüksége lesz reájok: legalább363 együtt lesznek, s a gyárat 
az utiköltség és más egyéb dolgok fedezésére majd eladhatják; k. erre azt felelte volna: 
ugyan legyen eszök és ne gondoljanak afélére, hogy még valaha a364 haza szabad leend, ‒ 
menjenek és keressen365 ki-ki munkát magának. – k. azonban n. yorkban ugy élt családjával 
mint egy kis király; egész gárdát tartott magának, melly366 mindenütt követte; ‒ s pénzelte 
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a mellett azokat, kik őt bálványozták, per Guvernor czimezték, s szóval magokat367 előtte 
szolgailag lealázák, de a tizenkét millióból ugyan egy becsületes szegény ember se látott egy 
krajczárt sem; ‒ sőt most is mondják mindenfelől igen nagy fizetése jár; de azért menjen 
hozzá bármelly eltévendő magyar utas: visszautasitja; s nekem ugy tetszik, mintha az az 
ember még most is arról álmodoznék hogy ő magyar368 ország királya lesz! – S azért még is369 
csak az álomnál marad.370 ‒ a batiste kendő, mellyet elveszettnek véltem, meg van, a kabá-
tom zsebében találtam meg. – Ihász (nagy k-uthista) most a napokban megy nápolyba mint 
ezredes az ottani m:371 csapathoz. – ott van még mint hallom Schódelné fia is; nem harczolt 
ugyan egy csatában sem, de egyszercsak a békekötés után elő áll, hogy ő mint sebesült fe-
küdt egy klastromban, honnan bizonyitványt is mutatott elő; s erre kapitánynak nevezték 
ki, ‒ s mint hallom most is ott fungál; azonban kisült, hogy a kezét, és372 képét maga pör-
költe meg puskaporral, s ugy ment egy klastromba magát gyógyíttatni, hogy innen aztán a 
kapott bizonyitványt fölhasználhassa. Hetényinek a fia is ott van, nehány bakával szökött 
meg e hadjárat alatt egy csónakon; de iszonyu részeges lett, ugy, hogy mindenre haszonve-
hetetlen; és a mellett mint mondják gyáva is, most ott közlegényeskedik. mindnyájotokat 
ezerszer csókolva vagyok szerető barátod Colombo

turin, aprilis 9. 1861

311. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1861. április első fele]

[Elveszett.]

312. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
acqui terme, 1861. június 6.

acqui, junius 6. 1861.
Édes barátom!

ne tulajdonitsd kérlek hibámul késedelmemet, mert erre, mint alább olvasandod, olly kö-
rülmények kényszeritének, mellyek minden tisztább érzésű embert lelki s testi erejében 
megrenditettek, – és ha mindjárt e szokatlan állapotom tolmácsolója birtam volna is lenni: 
lehetlen volt egyelőre attól nem tartanom, hogy elkeseredettségemmel az ügynek talán ár-
talmára lehetek, – vagy ha ezt nem okozandottam volna is, de tartottam attól, hogy hát ha373 
magamat idő előtt csüggetegnek bélyegzendem. ama nehéz körülményeken azonban vala-
hára némileg könnyitve levén, s viszonyaink fejlődése is valamivel jobb reményekkel kecseg-
tetvén: nem késem tovább téged mindenről értesíteni. – mint már emlitém: turinból ápri-
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lis 14-dikén jöttem el vasuton, egy harmadik helyre kapott szabadjegygyel, mellyet az olasz 
kormánytól minden menekült nyer, – ki csak a nápoly melletti magyar légióhoz szándéko-
zik; – minthogy pedig azok a turini közömbös honfitársak, kiket én meglátogattam, s kikre 
az efféle dolog is tartoznék: nekem a szabad-jegy nyerhetése végett semmi utasitást nem 
adtak; – sok374 őgyelgésem – s utánajárásomba került: míg az emlitett jegyek kiszolgáltatá-
sán rendelt olasz bizottmányt az adó-szedő hivatal (Questura)375 épületében föltalálhat-
tam. – ma már […]376 miatti szaladgálással töltött idő377 is minden számitásomon túl volt, s 
igy egy napot ismét becsületesen még kellett koplalnom; ha a turini szép honfitársak közől 
valamellyik csak annyit ad is tudtomra, – mit később másoktól378 hallék, – hogy t: i: az olasz 
kormány kivétel nélkül minden menekültnek napjára egy-egy frankot ád: ugy legalább379 
nem lettem volna kénytelen annyira elhagyatottan nyomorkodni. – két nap alatt azonban 
vasuti-jegyemet megszerezvén: nehány napi szállásbérrel tartoztam még a vendéglősöm-
nek; – s a lelkes honfitársak380 által381 egy fillér nélkül magamra hagyatva nem tudtam ha-
marjában kihez folyamodjam, hogy turinból tovább mehessek. – türr tábornokot az elégnél 
is többen zsarolják mindenféle kéregetésekkel;382 s ez a károlyi és teleki grófnőkhöz adott 
ajánló levéllel már is383 elég szivességet vélt tenni irányomban; őt többet terhelnem nem le-
hetett; – gf. Bethlen György tábornoknak szíves fogadásáért is csak a legőszintébb elisme-
réssel s köszönettel tartozhattam; – de hát kihez folyamodjam, midőn más ismerőseim, mint 
Csernátoni, molnár, satöbbi nincsenek, – s ezek384 csak megkérdezték volna: ha van-e vala-
mire sz[ük]ségem,385 ha pénzük s talán [egy]szersmind386 barátságosabb érzelm[ük]387 lett388 
volna irányomban;389 – hallám a […]390 Pulszky volt-miniszter […]391 van még pedig a [ma-
gyar-]392 [igazgatóság]393 firmája al[..]394 herczegileg395 rendezett lakását. Pulszky felől azon-
ban igen sok szegény magyar menekülttől hallottam már, hogy rettenetes fukar; s hogy hi-
degen utasitott már többeket396 el397 magától; de még sem tehettem mást mint elvégre is ehez 
menni. – Délután mintegy öt óra lehetett, midőn liberiás inasa nála bejelentett; épen ebéd-
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nél ült családjával s még egy pár vendéggel; – a bejelentés után az inas engem egy igen fénye-
sen bútorozott terembe vezetett, hol mintegy öt perczig várakoztam, Pulszky végre e sza-
vakkal lép be: „hat398 mondjá csák mágá mellyik E. fia?” Erre nyomatékosan megfeleltem,399 
s előadám aztán szigoru helyzetemet, mellybe illy véletlen – s400 önkénytelenül jutottam, s a 
többek közt, hogy már annyira vagyok,401 miszerint klapkától Bethlenhez kapott ajánló 
levél kézbesithetésére is a vasuti költséget egyik402 kabátom403 árából404 voltam kénytelen 
fedezni;405 ezután kértem: sziveskedjék költsön nehány frankot adni fölsegélésemre, hogy 
utamat tovább folytathassam, mellyben csupán csak az gátol, hogy az ide-oda járásban el telt 
nehány napi szállásbért, – illy hosszas időzésre nem számitva, – ki406 nem fizethetem;407 én 
pedig elhatároztam volt már előre magamban, hogy e költsönt, ha egyébként408 nem tehet-
ném is; de a légiónál katonai öltönyt kapván: saját polgári öltözetem árából ha[la]dék409 
nélkül visszafizetendem.410 kérelmemre Pulszky nagy hamarsággal hidegen azt válaszolja: 
„bizony pénzem nekem […]411 s ezután mindjárt el-kezdett más tárgyról beszélgetni, – a 
többek közt, hogy hát mi volt érkezésem fő oka turinban: mire felelém, hogy miután a lé-
gióról több elkedvetlenitő hirek között azt is hallám, hogy ott a kenyéririgység s rangvágy a 
legfensőbb fokon áll: nem nagy kedvem volt az afféle elemeknek magamat addig kitenni, 
míg reám elkerülhetetlen412 szükség nincs, – s akkor is hivatalosan elismert kinevezésemet 
az olasz kormánytól magammal nem viendem, – hogy ott majd a személyeskedéseken felül 
emelkedve hazám iránt413 tartozó kötelességemben mint szakértő katona annál háborit-
lanabbul eljárhassak; – Pulszky ez alatt hanyat vágva magát kanapéján, melly előtt én egy 
széken ültem, – kávéját szörcsölgetve ezt feleli: „de hat minek folyamodott mágá az olasz 
mi nisztériumhoz, – hiszen az a légió á mienk, – szép volna, ha az olasz kormány is paran-
csolna, meg mi is!” – – nekem mintha kést ütött volna szívembe e fennhéjjázó s gőgösen ki -
ejtett szavaival. Hát […]414 zsoldosodnak jöttem én ide gondolám, – és nem az ügyet a kö zös 
[…]415 hanem titeket szolgálni, – kiknek – a dolog iránti közömbösség[…]416 […]lve,417 – a 
légió hazaküldése jóformán esztekben sincs, s mivel […]vágyó418 nézeteitekkel, – kik 
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[… … …]419 királyok s herczegek […]tok420 az ügy szent szerelme421 össze nem fér; 
am[…]422 [… … …]423 mert tapasztaljátok gondolám, – hogy az országgyülés nálatok nélkül 
is fenn áll, sőt ott feltünő tehetségek száma nálatok nélkül is szaporodik, s azok működései 
a ti magányérdekeiteket magasan tulszárnyaló hirre rokonszenvre kapnak egész424 Európá-
ban s az egész világon! s más föltételek mellett érdek nélkül fáradni s áldozni nincs kedvetek, 
mert itt külföldön igen jól érzitek már az összeszedett tömérdek segély zsebretevése425 
után426 magatokat; s a míg más menekült honfitársatoknak az édes mindnyájunk részére 
kapott segitségből semmit sem juttatok, – addig saját erszényetek naponta jobban duzzad, s 
magatokat a427 kéjben s bőségiben428 a nagy – s szenvedő hazafiaknak kürtölitek; – s telehas-
sal nagy jósokként akartok föllépni: a hirlapokban mindenfelé emlegetvén:429 hazámfiai430 
még várjatok, még nincs itt az431 idő, vagy nincs itt432 majd ez majd amaz; – s a mellettetek, 
s körülöttetek levő emigratió e tőletek nyujtott nagy remények folytán szenved, nyomorog, 
a433 tétlenség s kétségbeesés miatt egymást marja sőt elszéled, s itt ott még aljasságokra is 
vetemedik. – majd folytatá továbbá Pulszky: „no ha beszelt-e türrel?”, Igen’ felelem, s türr 
nekem más utasitást is adott, miként jutok Génuából a légióhoz – „no […]434 [be]szélek435 
vele” folytatá P. „s holnap aztán majd fölkeresem magat, – hol lakik?”, itt és itt válaszolám, – 
melly idő tájban várhatom önt?! „no én bizonyosan korabban kelek föl mint maga” –, meg-
bocsásson, – mondám, –; de én mint rendes katona szintén korán fel szoktam kelni, s ezen 
évszakban már436 reggel négy órakor rendesen437 mindennap438 lóháton voltam! – „no majd 
holnap délelőtt eljövök magahoz” – mondá Pulszky, – s ezzel439 a nélkül, hogy engem épen 
a terembe érkezett családjának bemutatott volna, magától elbocsátott. – meg kell jegyez-
nem, hogy Pulszky a koránkeléssel azért állott elő, mert ő a magyar menekültek előtt na-
gyon akarja a magyar ügyekben rendkívül occupált embert affectálni, csak hogy azt rövi-
debb látók előtt teheti; de én előttem ugyan nem, mert én bizony rögtön beláttam, hogy 
hányadán vagyunk, s még eddigi tapasztalások fájdalom az ellenkezőről meg nem győzhe-
tett; sőt eddig küldött tudósitásaimból sem czáfolhatok meg egy jellemző szótskát sem. – 
Pulszkyt egész nap vártam szállásomra, – estve már nem maradhattam tovább hon mert 
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még semmit sem ettem egész nap, azért kimentem a város egyik félre eső utczájába kenyeret 
venni s azt a város végén egy sötét alléban költöttem el;440 – igy voltam kénytelen a várakozás 
miatt még következő nap is élni; – harmadik nap délig még ismét vártam Pulszkyt szálláso-
mon, – de aztán türelmemet vesztve, – épen midőn a légiótól eljött nehány turinban levő 
honfitársaimhoz valék menendő tanácsukat kérni: az utczán szemközt találom Pulszkyt; én 
szórakozott levén csak akkor vettem őt észre midőn épen mellettem elsuhant; ő engem jól 
felismerhetett feltünő öltözetemben, hanem meg nem szólitott s nem is üdvözölt, melly 
utóbbiról én is, – nem tudom már ámulatomban-e ezen441 ujonnan fölfedezett nagy hazafi 
fölött vagy pedig siettemben, – egészen megfelejtkeztem. – Estve felé azonban a sors ismét 
szemközt hozá velem; de már ekkor véletlenül olly annyira szemközt jövénk442 egymással, 
hogy ha akart volna sem térhetett volna a nélkül ki, hogy engem, – kinek neki utat csinálni 
majdnem megállnom kellett, – meg ne nézzen; – s ugy a mint velem szembe néz, megszólal 
„kihez van szerencsém…. az E….”, igen is’ felelém, s ezzel mintha továbbmenni akartam 
volna, – ő azonban megállitva, s majd engem egy darabon elkisérve: elkezdi magát mente-
getni, s a többek közt igy szól: „ma küldtem önhöz megbizottamat, nem volt önnél?”, nem, – 
felelém; „no majd küldöm holnap, – legyen otthon,” – – másnap aztán el is jött a megbizott, 
valami Gira nevü légióbeli kapitány, – ennek aztán ismét előadtam helyzetemet, – s ez eltá-
vozott, hogy majd más nap reggel ismét meglátogat; Girát másnap egész estig hiában vár-
tam s már szinte egy egész hetet koplaltatott velem Pulszky a443 várakoztatás által s még 
mindakkoráig semmi segély, semmi remény; heted vagy nyolczadik nap aztán hallom egy-
két menekülttől, kiknek esetemet előadám, hogy Pulszkynál minden bizonnyal a szükség-
ben levő menekültek számára a nemzeti igazgatóság pénze van letéve; – a mire én aztán 
egész elhatározottsággal mentem Pulszkyhoz, megmondván neki: „uram! azt hiszem csalá-
di nevem s tiszti jellemem elegendő garantia leend önnél arra, hogy mint szükségben levő 
menekültnek444 egy pár frankot czélom445 elérhetésére költsönözhessen;446 melyet önnek a 
legelső alkalommal visszafizetendek. – „kérem – kérem” – mondá mindjárt Pulszky, – „azt 
nem szükséges épen visszafizetnie” – – s aztán447 egy pénzzel telt nagy szekrényhez megy, s 
abból nehány frankot a nemzeti igazgatóság nevében kezemhez ád – s vellem erről, mint a 
nemzeti-igazgatóságtól nyert pénzről s nagy hazafiui áldozatról egy448 nyugtát írat. – Illede-
lemből e sok sanyaruság után kapott449 segélyt megköszöntem; de ha alkalmam leend is ezen 
összeget valamikor visszafizethetni, – akkor legelőbb is nehány mezitlábas emigrált magyar 
ember ruháit fogom a légiónál megfódoztatni, – s az ezért fizetendő összegrőli nyugtát 
fogom Pulszkynak cserében a magamé visszakérése mellett450 beküldeni; – Pulszkytól 
eljövén: még az nap az az: április 14-dikén elhagytam turint, s vasuton451 hat óra alatt 
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Genuában valék; – ide estve érkezvén meg: éjjelre egy vendéglőben kellett magamnak szo-
bát fogadnom; szerencsére a turini indóházban valami Polczéry nevű jó barátommal s hon-
fitársammal eljövetelem napján találkozván; – ő ki452 szigoru453 helyzetemet ismerte; – 
adott454 pár frankot uti költségemül, – különben a magyar-igazgatóság nagy hazafisága mel-
lett Genuában pénz nélkül akár az utczán aludhattam volna. – Polczéry az olasz hadseregbe 
ezelőtt másfél évvel lépett be, s ott a tüzérségnél most455 főhadnagy; – de miután az olasz 
kormány a magyar-igazgatóságnak roppant összeget fizet havonként, hogy ez a magyar lé-
giót fizethesse: az óta seregébe – az idegeneket beosztani különben sem szeretvén: most még 
kevesbé, sőt semmi áron sem vesz be sem magyart se lengyelt, sem más idegen nemzetbe-
lit, – már pedig hogy az a magyar-igazgatóság mint rendelkezik ezen összegről, – azt részint 
már emlitettem de még alább456 majd többet is mondandok. – Génuában az egész éjjet nyug-
talanul – s álmatlanul töltém,457 – mint a hogy itteni ügyeinket tisztábban felfogó s458 mé-
lyebben érző honfitársak rendesen tölteni szokták, – korán reggel még459 gyertyavilág mel-
lett rendbehoztam szakadozott ruháimat, s Hevessy főhadnagy fölkeresésére indultam, ki-
hez részint türrtől is utasitva valék; de más részről minden menekült nápolyba szállitása 
különben is a Hevessy kötelessége; – miután ő a légiótól csupán azért van ide küldve. 
Hevessyt lakásán találtam, hozzám rendkivül szives s barátságos volt, s igen nagy készséggel 
járt el abban, hogy a gőzhajón a 2-dik és nem mint szokás a 3-dik helyi-jeggyel küldjenek. – 
az egész napot Hevessyvel töltöttem több ügyeinket érdeklő tárgyról beszélgetve; – fizet-
nem a korcsmában sehol sem engedett, – s valóban illy önzéstelen jó szivességü ember 
rendkivül ritka az emigratióban. mondá, hogy gf. károlyiné ide félórányira lakik egy villá-
ban, s jelenleg Párizsból egy franczia nő – barátnéja – van nála látogatóban; beszélte Hevessy, 
hogy károlyiné az őt meglátogatott szegényebb sorsu menekülteknek, rémitő sok pénzt 
adott segitségökre, de az utóbbi időkben mindenféle erkölcsü s viseletü szemtelenkedők 
annyira elárasztották házát Génuában, hogy kénytelen volt városi lakását a falusi, vagy is 
villáival460 cserélni föl; – azért én egy részt ezen okból, más részt azért, mert szakadozott461 
öltözetemmel ama franczia barátnéjának magamat462 bemutattatni nem akarván, meg-
mondtam Hevessynek, miszerint legyen szives engem a grófnénál azzal menteni, hogy uta-
zásom igen sürgető volt; – de nem mulasztom el mihelyt körülményeim engedik nála tisz-
teletemet tenni; – másik ajánló levelemet türrtől teleki grófnőhöz, ha akartam volna sem 
használhattam, mert a grófnő már Genuából elutazott volt. Én még az nap 15-dik áprilisben 
estve kiindultam Genuából a „Solferino” nevü gőzössel és 18-dikán reggel érkeztem ná-
polyba két osztrák463 szökevénnyel: egy német ezredbeli cseh fiu és egy oláh születésü ma-
gyar ezredbeli közharczossal, kik mindketten Genuában adattak felügyeletem alá, őket a 
légiohoz vezetendő. – a földközi tenger becsületesen viselte magát, pedig ijjeszgettek, 
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hogy nyugtalanabb, mint az adria, s a viharok is veszedelmesebbek szoktak lenni. – Génua 
igen gyönyörű fekvésü város, – a tengerről tünik fel leginkább nagyszerüsége, mert szűk s 
nem a legtisztább utczáiban hires palotái még a nagyon vizsga utas szemei464 előtt sem 
tünnek annyira fel; – népsége – noha nagyobb részint kereskedő, de egy a legszabadelvübb 
elemek közül olasz országban, azért valahányszor Garibaldi erre jár, mindannyiszor a leg-
lelkesebb fogadtatásnak örvend. a mult olasz-hadjáratban igen sok önkénytessel s még na-
gyobb pénz áldozatokkal járult a hazai ügyek elősegítésére. a magyarokat is nagyon becsü-
lik, noha egy nehány német és szláv önkénytes többször vissza élt már itt IS a magyarok 
rovására az olasz vendégszeretettel. – a város a hason nevü öböl partján több apró hegyre 
van épitve, mellyet ismét számtalan kertté alakitott apróbb hegy vesz körül, és ezeken ezer 
és ezer a legbizzarabb stylben épitett villa a legköltőibb rendetlenségben s a legfestőibb cso-
portozatokban elszórva, – de ezeknek mindegyike külön-külön olly gyönyörű, olly fönséges 
kép,465 – mellyhez hasonlót az életben466 csupán egyes festett467 tájképeken láthattam;468 s 
ezen mindmegannyi, tájkép469 az utas szemei előtt470 eggyé olvadva:471 valóban472 elragadó 
hasonlithatlan látmány. –473 kikötője igen nagy, s474 hajói száma szerint itélve:475 Genuát 
Európa476 egyik legnagyobb kereskedő városai közé számithatni. – Génuában az ebéd477 
ideje478 alkalmával egy lengyel479 nevü „kosutistával” is találkoztam, – szándékosan aka-
rom igy kifejezni magamat, mert az emigrátió körül tett eddigi tapasztalásaim után igy tu-
dom, hogy kosuthnak480 minden városban, a hol csak magyar menekült megfordul: egy-egy 
spionja van, kinek feladata nem csak megtudni millyen véleménnyel van minden magyar 
kosut iránt de ezek az emigratio pénzén fizetett ingyen élő481 jellemtelen,482 s többnyire 
szellemi-szegény fraterek még arra akarják483 az embert ostoba argumentumaikkal bírni, 
hogy kosutnak tömérdek gyöngeségei sőt hibái előtt – mindenki szemet hunyjon, s iránta 
minden ember484 vak-hódolattal legyen; – egy ugyan illy az emigrátió pénzét innen húzó 
valami „matheidesz”485 nevü megbizottal találkoztam egy turini kávéházban is, hová486 több 
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elkeseredett szegény magyar menekült487 is járt; de488 ezt aztán amugy Isten igazában le is 
forráztuk, s én részemről mind a kettőnek jó erős borsot törtem az orra489 alá s tisztességesen 
elhallgattattam, talán meglehet, hogy annál dühösebben fognak majd felőlem kosuth kor-
mányzó urnak relátziózni; de csak rajta; – önzéstelen honszeretetem s kardom eléggé fognak 
engem protegálni mindenkor. – Genuában egy porosz-születésü amerikai tiszt is van missi-
óban hogy amerika részére katonákat490 verbuváljon; – annyi igaz, hogy amerikába már 
több önkénytest vittek mindenfelől; – s a magyarok részéről is kik már ezen elhagyatott 
vesztegléstől a dolgok erélytelen s személyeskedő491 vezetésétől megundorodtak sokan men-
tek már el; de még is gyanakodtunk, hát ha osztrák vagy orosz492 pénz működik ebben is 
hogy a légióhoz szándékozó menekülteknek talán utjokat állják kecsegtető igéreteikkel; én 
nem találkozhattam a porosz atyafival; – de annyira még sem vagyok kétségbe esve, hogy 
magamat mindenféle ember kezébe szolgáltassam; s ha a nevezett tiszt urral493 akkor össze-
jövök: őt494 csakugyan közelebbről megvizsgálandottam495 vala.496 tengeri497 utam igen kel-
lemes volt; több napig kóválygott ugyan még aztán498 fejem a hajó hintázása következté-
ben,499 s a szokatlan hosszasb tengeri utazás testemet nehány500 napra kiforgatta egyen-
sulyából, ugy hogy lábaimat még a szárazon is501 minduntalan széllyeldobáltam502 menés503 
közben; de hálá Istennek semmi más bajom nem volt. – Elhajóztunk az olasz megváltó – 
lakhelye:504 Caprera szigete mellett; – livorno lapályon fekvő szép uj házakból épített505 
városa előtt az utasok kiszállitása s fölvétele miatt szinte egy órát időztünk.506 – később507 
a508 hajó fedezetéről láthatám még 1-ső napoleon szülőföldjét509 Corsicát is. – Hosszas fa-
gyos éjszakára vissza emlékezve: mondhatlan kellemesen hatott reám a tengeren élvezett 
minden órán melegebb déli-olasz-levegő; – hát még a perczről perczre jobban érzett vágy a 
légióbeli honfitársakat s nápolyt láthatni, hogy aztán kétszerte örömestebb halhassak 
meg; – ha sorsom ugy akarja. – E miatt már egész uton nyugtalan és izgatott voltam, – s a 
nápolyba érkeztünk előtti éjjen át már mit sem aludhattam; sőt510 reggeli három óráig míg 
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hajónk a kikötőbe ért mindig a fedezeten valék. – az éj holdtalan volt, s a távolba nem lát-
hatván: minduntalan az őrálló matrózot kérdezgetém: „melly tájon s milly messze vagyunk 
még nápolytól”.511 – Ez kapott a kérdezősködésen, s hogy szórakozhassék hosszu őrállási 
ideje alatt mindenre szivesen felelt; sőt a homályosan kivehető szigetek512 neveit is mind 
elősorolá, a többek közt azokét is, mellyekre a Bourbonok uralkodása alatti politikai foglyok 
élet-hosszig számüzve valának, mellyek magos sziklaváraikkal a sötétes éjben mintegy 
gyász-oszlopokként emelkedének a láthatáron, mintha mindannyian513 az örökléttel daczoló 
emlékeit képeznék514 az ott elhalt martyroknak. – nápoly roppant kiterjedését a tágas öböl 
partjain tömérdek lámpák jelölék a sötét éjben. – a város mögött a Vezuv körvonalait is 
megpillantván, azt hivém, hogy majd csak producálni fogja magát egyszer-másszor, de biz’ 
az kormos és sötét maradt, mintha forró keblén ő is a gyászt hordozná; – s még füstjét515 is 
csak más nap láttam egy kevéssé. – Éjfél után három óra még nem volt egészen, midőn a 
kikötőbe értünk; nekem a hajón nem vólt már maradásom, – s nyughatatlanságomban rá-
vettem emlitett516 két menekült társamat is, hogy partra szálljunk. – a parton állott vámhá-
zi őr utasitása szerint egy bizonyos irányt vevénk fel, hogy a517 belvárosig518 haladva: ott majd 
egyik olcsóbbszerü vendéglőben a reggelt bevárhassuk;519 azonban jó fél órai gyaloglás 
után, – a helyett hogy legalább egy főutczába vagy egy kis térre érhettünk volna: mindig 
mélyebben520 haladánk a keskeny, rövid piszkos és igen rosszul világitott sikátorok tömkele-
gébe, s még egy jó órát kóvályogtunk a sötét falak közt, míg egyszerre valami korcsmai 
lárma s kurjongatás üté meg füleinket,521 s mi lépteinket azonnal e hangok felé522 irányzánk, – 
nem sokára a lárma tökéletes vásári zajjá lőn, – s a mint nehány percz mulva egy széles 
utczába érkezünk látjuk, hogy majdnem minden ház előtt egy egy rakás tűz ég, mellyek523 
mindegyikét524 tíz husz lazzaroni veszi körül, melly fajnak apraja nagyja, ifja vénje képvi-
selve volt s dohányzással hal és gesztenye sütéssel s zajos társalgás525 közt, majd dalolgatva526 
tölték az időt; a lazzaroni gyermekek pedig nagy527 visitozással egyik tűztől a másikhoz 
szaladgálva az egész utczát elboriták. mi egy lazzaroni528 fiut ki épen alamizsnát kérni 
előnkbe szaladt, – felszólitánk, hogy bennünket egy alsóbb rendü vendéglőhöz vezessen, – s 
aztán mi őt az emlitett utcza hosszában, – mellyet via toledonak neveznek, s nápoly 
legdiszesebb és egyszersmind – mintegy529 három olasz mértföldnyi hosszu utczája; – min-

511 [a záró idézőjel emendálva.]
512 szigetek<et>
513 mindannyian [Beszúrás.]
514 képezné[.] [átírás.]
515 még <…> füstjét
516 rávettem <…> emlitett
517 a [Beszúrás.]
518 hogy a <… a> belvárosig
519 bevár[…] [átírás.]
520 mindig <jobban ….> mélyebben
521 füleinket<l>
522 hangok <…> felé [a „felé” az áthúzott szó fölé írva.]
523 mellyek<nek>
524 mindegyikét [Beszúrás.]
525 zajos <…> társalgás
526 majd <… ott> dalolgatva
527 nagy [Beszúrás.]
528 egy <…> lazzaroni
529 egyszersmind <…>, mintegy [a vessző emendálva.]
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denütt a lazzaroni tüzek közt, – nem minden borzadály nélkül – követénk; – végre egy szük 
utczában a530 királyi palota közelében a keresett vendéglőhöz érkezénk; ennek kapuja531 előtt 
ismét két532 lazzaroni horkolt az utcza kövezetén,533 kik vezetőnk zörgetésére felugrálván, a 
nélkül hogy félben hagyott álmaikkal legkevésbé is törödni látszottak volna: a legkövetelőbb 
hangon alamizsnáért534 kezdtek zsarolni bennünket; de ezen már magam is megbosszan-
kodván, – s a hosszas kóborlás után épen nem a legjobb hangulatban levén, – ugy eltaláltam 
magamat káromkodni, hogy a két kéregetővel fürge vezető fiunk is elszaladt ijjedtében. még 
majdnem egy negyed óráig lármáztunk s dörömböztünk; még pedig535 utóbb már ugyannyi-
ra, hogy Pesten az egész város összefutott volna; – míg végre egy álmos pinczér lassu – von-
tatott lépésekkel elővánszorgott,536 s még ekkor is csak azután nyitott ajtót, miután mind a 
hármunk életirását537 neki többször ismételve538 meggyóntam; – s még ekkor539 is, mintha a 
házaló lazzaroni csordák betörésétől tartott volna, – félig nyitott ajtó mellett a legnagyobb 
rettegések közt egyenként540 bocsáttott be541 bennünket.542 – E hosszas teketóriával azonban 
annyi idő eltelt, hogy mikor már szobánkban telepedhettünk: egészen világos reggel volt, de 
alig543 is nyughatánk félórát, mert a környékről érkezettek lármája öszvéreiken hordozott 
áruik eladásával, s e mellett a tömérdek öszvér fülhasgató ordítozásaival annyira elüzött544 
minden545 álmot szemeinkből, hogy kénytelenek valánk mindhárman546 talpra kelni, – s a 
Hevesy föhadnagytól kapott utasitás szerint gf. teleki Sándor légióbeli547 ezredes548 fölkere-
sésére indulni, – ki a menekültek fogadásával van megbizva s mint hallám Dumas Sándor 
szivességéből549 ennek egy igen szép palotájában lakik a tenger partján. míg azonban tömér-
dek apró utczákon keresztül550 az ezredes ur lakásához551 juthattunk már majdnem reggeli 
nyolcz óra volt, mert az utczák vidéki s városi néppel, s ezek közt az ezer és ezerre menő 
lazzarónikkal552 annyira telve553 valának, hogy alig birtunk köztük odább554 haladni; annyi-

530 utczában <…> a
531 kapujá<ban> [az ékezet áthúzva.]
532 két [Beszúrás.]
533 az utcza kövezetén [Beszúrás.]
534 alamizsná[.]rt [átírás.]
535 még <ugy> pedig [a „pedig” az áthúzott szó fölé írva.]
536 elővánszor[…] [átírás.]
537 mind a hármunk <… …> életirását
538 neki <…> többször ismételve [a „többször ismételve” beszúrva.]
539 még <…> ekkor [az „ekkor” az áthúzott szó fölé írva.]
540 egyenként [Beszúrás.]
541 be [Beszúrás.]
542 be <…> bennünket
543 de <…> alig
544 elüz[…] [átírás.]
545 elüzött <…> minden [a „minden” az áthúzott szó fölé írva.]
546 mindhárman [Beszúrás.]
547 légióbeli [Beszúrás.]
548 légióbeli <…> ezredes
549 Sándor <…> szivességéből
550 tömérdek apró utczákon keresztül [Beszúrás.]
551 ur<…> <…> lakásához
552 lazzarónik[.]al [átírás.]
553 <..>telve
554 o[…] [átírás.]
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val is inkább, mert nápoly nekünk egészen ismeretlen levén: minduntalan volt utunkban555 
valami, a melly bennünket vagy kiváncsiságból vagy kénytelenségből556 föltartóztatott; – 
ezek közt pedig leginkább a lazzarónik szemtelenkedése, kik közül minden harmadik-ne-
gyedik lépésre jött egy-egy s kabátunkat rángatta, hogy adjunk neki egy krajczárt mert557 
meghal éhen („da mi un bajocco, moro di fame!”558), de ez a „moro di fame” már [me]lly559 
szavairásuk s ezt olly egykedvüleg, sőt néha mosolygó arczzal, s560 kérve, majd követelve sőt 
a legszemtelenebbül kiabálva mondják; hogy az ember nem tudja eleinte szánakozzék, ne-
vessen, vagy haragudjék-e? – továbbá majdnem minden tizedik lépésre jött egy egy virág-
árus leány a legszebb és leggyönyörübb bokrétákkal, millyeket561 nálunk még nyáron által is 
csak üvegházakban köthetni; – s ezek itt hallatlan olcsók, ugy hogy aránylag egy virág-cso-
mag, melly nálunk tiz pengő forintot megérne: itt öt-hat krajczárjával a legvegyesebben 
kötve szekérszámra is lehetne összevenni; és e virágárus leányok nem csak kínálják virágja-
ikat, de valóságosan utját állják az embernek, s bokrétáikat az ember keblére, vagy kabátja 
alá dugják, – hogy igy mindenki vagy megvenni kényszerüljön, vagy a földre dobni, mert a 
leány virágját többé vissza nem veszi; – de bizony annyi bokrétát egyes ember csakugyan 
nem volna képes magával czipelni, mint a mennyit uton utfélen itt az emberre562 tukmál-
nak; – s azért a harmadik negyedik virágárusnőnél már magam sem resteltem a563 kabátom-
ba dugott bokrétát, – ha vissza nem vette a földre hajitani; – ezen kivül még egy iszonyu 
kiál hatatlan raja van nápolyban a szemtelenkedőknek; – s ezek a bérkocsisok, igen csinos 
egy fogatu kis564 szekereikkel, – mellyekkel az igaz hegynek völgynek olly565 roppant sebes-
séggel hajtanak, hogy egyes fordulóknál önkénytelenül emelkedik az ember üléséből, mert 
azt hiszi, hogy a rövid és roppant566 gyors kanyarodással lovastól szekerestől a kővezethez567 
vágja; illy568 egyfogatos bérkocsi legalább tíz ezer van nápolyban, mellyek569 közül alig van 
a huszadrészének rendes állomásozó helye, – hanem majd mind az utczákon jár kel, a leg-
szemtelenebbül csattogtat hosszu ostorával a gyalog menő szemébe, sőt mindegyik kiabált 
az ember570 után571 s572 elébe is hajt az embernek, hogy üljön fel, – s igy a járást kelést iszo-
nyuan gátolják; – mindezeket573 természetesen csupán a legnagyobb gorombasággal kerget-
heti el az ember utjából. Ezen kocsikba nagyobb részint igen jó kinézésü fényes szörü fürge 
öszvérek vannak fogva; – a kocsis uton utfélen megáll, s etet, a mennyiben a kocsi előülésé-

555 minduntalan <…> volt utunkban [a „volt utunkban” beszúrva, a „volt” az áthúzott szó fölé írva.]
556 vagy kiváncsiságból vagy kénytelenségből [Beszúrás.]
557 mert [Beszúrás.]
558 [a záró idézőjel emendálva.]
559 [Szakadt levélpapír.]
560 s [Beszúrás.]
561 bokrétákkal, <.> millyeket 
562 utfélen <mint> itt az emberre [az „itt az emberre” az áthúzott szó fölé írva.]
563 a<z>
564 kis [Beszúrás.]
565 olly [Beszúrás.]
566 rövid <.> roppant
567 kőbezethez [átírás.]
568 vágja; <… …>; illy [a második pontosvessző emendálva.]
569 nápolyban, <…> mellyek
570 ember<.>
571 után<.>
572 után <buja …> s [az „s” beszúrva.]
573 gátolják; – <.> mindezeket
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ből a csomagba kötött sárgarépát, szentjánoskenyeret, vagy valami salátaféle füvet öszvére, 
vagy lova elébe tesz, – s ha az nap a574 kereset soványan ütött ki a kocsis szinte az öszvér 
abrakjából575 lakik jól. – a kocsi négykerekü, de igen könnyü és csinos szerkezetü két sze-
mélyre576 készitett üléssel; – mind a kis kocsi, mind az öszvér szerszáma fényes sárga rézzel 
van577 igen dúsan féldiszitve; vannak ezen kívül nápolyban két fogatu roppant nagy széles 
és kényelmes bérkocsik is, mellyek többnyire csupán séta kocsizásokra használtatnak, melly 
nápolyban az ugy nevezett corsón – a tengerparti (Giardino popolo) nép-kert mellett olly 
nagyszerü mellyhez hasonló talán az egész világon sincs. – az emlitett – corso – egyoldalról 
a népkert a más oldalról a nápolyi578 [le]gszebb579 paloták hosszában visz a tenger partján 
gyalog mintegy másfélórányira; – itt egész nápoly uri-rendje580 mindennap öt, hat órától 
kezdve egész késő estig – mind581 kocsizik két fogatu, s mint mondám olly széles hintókban, 
hogy négy ember szerényen megférhetne az ülés széltében egymás mellett, s a hosszu Cor-
són szorosan zárkozva egyik kocsi a másik után két sor fel, – két sor hintó lefelé – összesen 
mintegy négy öt ezer naponta látható. – nápoly minden utczája a Vezuv által régebben582 
kihányt583 négyszegü kövekkel van kirakva, s ennek anyagja sokkal erősebb mint bármelly 
más kőé; hanem szükséges is ennek a sok nápolyi járva-taposónak;584 – mert ennyi585 ha-
szontalan, lusta, tétlen embert, mint a mennyi nápolyban van, talán a világon sem találhat-
ni; – már magában ez a százezerre menő lazzaróni, melly mind lopásból csalásból de több-
nyire a586 „dolca far miente” jelszavok mellett csak koldulásból él; – s587 valami iszonyu lát-
vány egy civilizáltabb embernek; és ezekkkel se a kormány se a városi hatóság, sem egyesek 
nem gondolnak; s igazán hogy Isten bünömül588 ne rójja hasonlitásomat; de a kutyára ná-
lunk százszor több gond van, – mint589 ezekre az emberekre; a tenger parton húsz-harmincz 
két-három590 négy esztendős lazzaroni591 gyermekeket láttam már éjszakánként félmeztele-
nül egy rakáson henteregni;592 s a tömérdek papok, kik itt szinte ezer számra eszik tétlenül 
az Isten kenyerét milly egykedvüleg járnak kelnek e lazzarónik között; sőt a többek közt két 
fölszentelt papot itt láttam elöször életemben részegen düledezve593 egymással karonfogva 
nyilvános helyen az utczán – járkálni; és ezek még is minduntalan protestálnak az olasz 

574 nap <…> a [az „a” beszúrva.]
575 öszvér <…> abrakjából
576 két <…> személyre
577 rézzel <…> van
578 a <F> nápolyi
579 [Szakadt levélpapír.]
580 egész nápoly uri-rendje [Beszúrás.]
581 estig <mind ho… nyár nápoly … … …> – mind
582 által régebben [Beszúrás.]
583 kihányt<.>
584 nápolyi <…> járva-taposónak
585 ennyi<…>
586 többnyire <.> a
587 s [Beszúrás.]
588 bün[..]ül [átírás.]
589 van <… … …>, – mint
590 húsz-harmincz <…> két-három
591 lazzaroni [Beszúrás.]
592 hente[.]egni [átírás.]
593 düledezve [Beszúrás.]
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kormánynak594 minden szabadelvü pápa-ellenes rendelete ellen, itt595 van továbbá a szi-
czíliai596 és nápolyi hadjárat után feloszlatott önkénytes Garibaldi csapatoknak egész serege 
tétlenségben, minden foglalkozás nélkül, – kik, – mivel a mostani olasz597 kormány őket598 
mellőzi,599 s600 előbbi polgári foglalkozásaikat sem folytathatják: már majdnem koldulásra, 
sőt aljas dologokra601 is kénytelenek602 vetemedni.603 természetes, hogy ezek, sőt604 azok605 
is, kik eddig Victor Emanuelnek hódoltak látván,606 hogy az ezelőtti rendszeren s a nép sorsán 
semmi javitás nem tétetik: mind kormány-ellenes és nagy része a607 köztársasági párthoz608 
kezdenek szegődni;609 a papok pedig mint emlitém alattomban sőt nyilvánosan is a pápa 
részére müködnek; – s igy aztán610 a bourbonistáknak is611 nagyobb terök van;612 – e613 zűr-
zavar614 s rendetlenségben háboritlanul működhetnek:615 mellynél fogva616 nem csoda, ha a 
chaos naponta617 nagyobb, s618 a római és velenczei ügyekkel is619 ennyire620 hátra621 estünk.622 
– Garibaldi volt az egyetlen olasz, ki ezt pár hét előtt az olasz parlamentnek623 annyira a 
mennyire lehetett szemére lobbantotta;624 s a szegény elcsapott önkénytesek rendes hadtes-
tekké alakíttatását sürgette; de mennyit veszekedtek625 vele, a626 franczia segélyre [ol]j627 
vakon támaszkodó kormány férfiak, míg önkénytesei egy részét nagy nehezen ismét al-
kalmazták; ő neki pedig még az órát is jóformán meghatározták; mikor térjen ismét Cap-

594 az olasz kormánynak [Beszúrás.]
595 ellen, <… … …> itt
596 a <nap> sziczíliai
597 mostani <of> olasz
598 kormány <… … …> őket [az „őket” beszúrva.]
599 mellőzte [átírás.]
600 mellőzi <…> s
601 dolgogra [Emendálva.]
602 kénytelek [Emendálva.]
603 dolgokra <… … …> is kénytelenek vetemedni [az „is kénytelenek vetemedni” az áthúzott rész fölé írva.]
604 ezek, <… …> sőt [a második áthúzott szó beszúrás.]
605 azok<..>
606 hódoltak <.> látják [átírás.]
607 kormány-ellenes <…> <a> és nagy része a [ az áthúzott „a” és az „és nagy része a” beszúrva.]
608 köztársasági <…> párthoz [a „párthoz” az áthúzott szó fölé írva.]
609 kezdenek <…> szegődni [a „szegődni” az áthúzott szó fölé írva.]
610 igy <…> aztán [az „aztán” az áthúzott szó fölé írva.]
611 bourbonistáknak <…> is
612 […] [átírás.]
613 van; – <. …> e
614 zű[.]zavar [átírás.]
615 működhet[…] [átírás.]
616 mellynél fogva [Beszúrás.]
617 chaos <…> naponta [a „naponta” az áthúzott szó fölé írva.]
618 nagyobb, <…> s
619 is [Beszúrás.]
620 […] [átírás.]
621 ennyire <…> hátrá<bb> [az ékezet áthúzva.]
622 […] [átírás.]
623 parlament[.]ek [átírás.]
624 lehetett <…> szemére lobbantotta [a „szemére lobbantotta” az áthúzott rész fölé írva.]
625 mennyit <…> veszekedtek
626 vele, <…> a
627 [Szakadt levélpapír.]
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rérába, nehogy jelenléte a continensen, – hol őt mindenfelé annyira istenitik forradalmat 
idézzen628 elő. –629 Gál tábornokot is nápolyban ki egy forradalmi párt feje volt, – s a betö-
résre is Erdélybe – igen szép s nagy tervei valának, – s talán legelőbb valósithatta volna va-
lamennyi künn levő magyar főnök közt, – társaival együtt elcsukatták. – Ezt azonban azt 
hiszem kosuth tétette a kormánnyal féltékenység és irigységből, mert Gált ezen betörni 
vágyó szándékáért kosut már előbb kiutasittatta630 a légióból; s ennek folytán a légiónál 
minden631 ember a ki csak betörni vágyó szándéka mellett erősen állott: a főbbektől Gál 
czinkosának632 haza árulónak nyilatkoztatott; – s Isten őrizte az ollyat, ki Gállal tartott, 
vagy633 vele beszélt; vagy ha634 csak őt pártolta is; de azért én még is voltam nála; sőt azon 
forradalmi clubban is, kikkel naponta gyüléseket tartott; s tudom, hogy terve nagy haladás-
ban volt; most azonban az olasz635 forradalmi párt több főnökeivel el van636 foglalva. – Gf.637 
teleki Sándor rövid, de irányomban különösen szives fogadása mellett uti-jegyekkel s egy 
napi közemberi zsolddal látott el bennünket; – s engem fölkért, hogy ha nápolyba jövök 
hosszabb beszélgetésre látogassam meg. – mi a legközelebbi vonattal nolába mentünk a 
légió állomási helyére, melly nápolytól ötnegyed órányira van. Délután nólába érkezve: az 
indóháznál több ismeretlen magyar fiuval találkoztam a légiótól; kik majd638 több majd 
kevesebb639 melegséggel fogadtak. – Én Vetter tábornok lakása után kérdezősködtem, – 
hová egyik légióbeli azonnal el is vezetett. Vetternél magunkat bejelentetvén: mindhárman 
az előszobában állottunk fel, hol Farkas őrnagy, gf. teleki oscar százados, kun Béla, ko-
vács leó századosok, kölbl őrnagy és rómer százados, – mind az olasz hadjáratban részt 
vett táborkari tisztekkel találkozám. – kevés idő mulva kijött Vetter, s mindhármunk nevét 
rangját, honnanjöttét sorban kikérdezé; – velem kezet fogott, s örömét fejezte ki a fölött, 
hogy velem a légió egy képzett katonával szaporodott;640 ezzel kikérvén bármikor leendő 
látogatásomat, – (mellyet meg is tevék, – s igen szivesen fogadtatám,) – szobájába ment s 
elszállásolásunkat egyik tisztjére kun kapitányra bizá; ez két menekült társamat a gyalogsá-
gi laktanyába küldte, – engem pedig valami Batta nevü volt osztrák huszárföhadnagyhoz 
utasitott mondván: keressem fel Battát,641 mert neki van egy szoba adva a lovas laktanyában, 
s ott nekem is elegendő helyem lesz; én ezután mintegy642 háromnegyed órai keresés után 
egy kávéházban találtam meg, a nevezett főhadnagyot,643 hová a légióbeli tisztek is járni 
szoktak. – Battának igen komoly, szinte szomoru arczkifejezése és nagyon kopott magyar 
polgári öltözete látására szinte meghökkentem; mert míg Battát kerestem is annyi rongyos 

628 forradalmat <… …> idéz[…] [átírás.]
629 elő. – [Beszúrás.]
630 kiutasitt[…]a [átírás.]
631 minden<..> 
632 a főbbektől Gál <…> czinkosának [Beszúrás.]
633 vagy [Beszúrás.]
634 ha [Beszúrás.]
635 olasz [Beszúrás.]
636 van [Beszúrás.]
637 el van foglalva. <…> – Gf.
638 kik <… … …> majd
639 majd <…> kevesebb
640 katonával <többet nyerhetett> szaporodott
641 keressem fel <…> Battát [a „Battát” az áthúzott szó fölé írva.]
642 ezután <…> mintegy
643 a nevezett főhadnagyot [Beszúrás.]
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és mondhatnám ágról szakadt öltözetü legionistával találkoztam, hogy szemeimnek alig 
hittem volna, hogy hozzánk tartoznak, ha majdnem mindnyáját meg nem szólitom, s velük 
egy pár szót nem váltok, s kérdéseimre: „de hát nincs lábbelije, nincs ruhája, nincs fegyere?”644 
illyen feleletekkel nem válaszoltak volna:645 a pénz kell itt kártyára, theára, s korteskedés-
re, – s e646 közben nem igen gondolnak reánk tisztjeink, – majd meg látja ön, hogy ha a 
laktanyába megy, hogy még éjjeli tanyánk is rosszabb a lazzaroniénál, – s még is hogy bánik 
velünk egy pár felfuvalkodott tiszt; majd mondák mások: „bár csak ki se jöttem volna, vagy 
legalább mennénk már, ha mezitláb s hajdonfővel is, – de még csak egy vigasztaló-biz tató 
szót sem kapunk, vagy legalább egyszer másszor némi felvilágositást a politikai ügyek mos-
tani állásáról, hogy legalább a főnökök késedelme némileg motiválva lenne,647 némi648 
resignatióval viselhetnénk sorsunkat; s ne lennénk már – hogy649 ugy szoljak – majdnem 
szándékosan arra kényszeritve, hogy hazánk sorsa és saját elhagyott szomorú állapotunk 
felett végképen kétségbe essünk; ezzel ha egy közharczos irányában nem tartja is magát 
kötelezettnek a turini magyar nemzeti igazgatóság; – de megkivánhatja Erdély650 intelligen-
tiája, melly itt száz és száz fiatal emberben képviselve van, hogy ne feledkeznének meg már 
végképen róluk! – azért a Batta és körülte levő651 nehány elrongyosodott honfitársak 
leverttségét is észre véve: a fennemlitett dolgok igazságáról majdnem teljesen meggyőződ-
tem.652 Battát, s a vele egy asztalnál ülők közül majd egyiket majd a másikat kérdezgetém a 
hallott dolgok felvilágosításáról, de csak kitérőleg s félig meddig válaszoltak; – de később 
megtudám, hogy honfitársaim653 azért valának előttem titkolódzók mert654 részint mint 
ujonczot e helyzet fölismertetésével mindjárt el kedvetleniteni655 sem akartak,656 más részt 
pedig azért, mert már ekkor a légió a tőbbek által657 annyi pártra658 szakasztatott,659 misze-
rint660 nem tudhatták majd mellyik párthoz fogok később én is tartozni, s nem leszek-e vé-
leményüknek661 mint majd személyüknek is halálos ellensége, mint azt az önzők a szemé-
lyeskedők és az elfogultak nagyobb része már akkor is minden kivétel nélkül nyilvánitá. – 
Én azonban ujólag662 Battára zúdultam: „de hát hol vagy te szálva? hiszen csak kell valami 
helyednek lenni a hol hálsz, – sőt éjszakai szállás végett én is hozzád vagyok utasítva?” a 
laktanyában adtak – mondá – egy szobát, abban hatan is megférhetnénk ugyan, de ha nem 
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662 […] [átírás.]
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csak butor663 hanem664 még egy szalmaszál sincs benne, hová fejedet le tehetnéd. – mi min-
dennap másfelé járunk665 aludni, valamint azok is666 a kik két hét óta a légióhoz jöttek, – 
vagy egy ismerősünknél vagy pedig a vendéglőben, ha pénzünk van, és akkor is, ha az ágyak 
nincsenek elfoglalva. – Engem667 szerencsére az első éjjelre valami mátyás nevü hadnagy 
hítt668 meg éjszakára, ez látott el nehány krajczárral is, második éjjel valami Fircsa nevü 
főhadnagy, s harmadik éjjel tolnai nevü százados; e három napi időzés669 azonban teljesen 
elég is volt arra, hogy magamat mindenben tájékozhassam. – a légió teljes száma akkor 
mintegy 900670 lehetett most már osztrák671 szökevényekkkel és a konstantinápolyon ke-
resztül menekültekkel 1200-ra megy, – áll: két század lovasságból, két üteg tüzérségből 
nyolcz-nyolcz ágyuval, egy zászlóalj gyalogságból, és egy sveiczi vadászok672 nevet viselő 
német zászlóaljból, – ez utóbbi aztán menhelye minden idegen (nemzetbeli jövevénynek, s 
vezényszavuk is német, s parancsnoka valami reindfeld nevü őrnagy, a másik gyalogzászló-
aljé: Girczi őrnagy; – a két huszár század parancsnoka volt kovács őrnagy, – az a hirlapokban 
is megnevezett volt osztrák-kapitány, ki őrmesterével együtt jött át; ezt azonban épen azon 
nap melyben én a légióhoz érkeztem elűzték, mert Vetter tábornok igen gyönge; s illy kü-
lönbféle elemekből álló csapathoz nagyon is erélytelen levén: megengedte, hogy kovács 
szigorusága ellen a tisztek föl lépjenek, s elkergessék. – kovács egyedül állott majdnem va-
lamennyi tiszt között a légió nál, ki a673 katonai rendet és fegyelmet minden alapszabályok, 
minden törvény hiányában, – minden áron s a legszigorubban fenntartani igyekezett, – ezért 
társai kik részint kevesebbet is értettek s másrészt a henyélést s a dolog674 könnyen675 vevé-
sét676 jobban677 szerették: irigykedtek kovácsra; – s mert – már hallották is, hogy kovácsot 
Vetter, fáradhatatlan szorgalmáért678 alezredessé akarja kineveztetni, – féltékenyek kezdtek 
a többi törzstiszt urak lenni; kovács alattvalói pedig fölhasználták az alkalmat, hogy a 
szigoru, rendszerető ember ellen fölléphessenek; és Görgei679 féle árulónak,680 s osztrák spi-
onnak kezdték elhiresztelni rágalmazták mindenféleképen ki-ki a hogy tudta, s a hogy csak 
lehetett. Ennélfogva kimondták, sőt a tisztek aláirásokat gyüjtöttek a közharczosok közt, 
hogy ők kovácscsal nem szolgálnak; mire Vetter könnyen hivő681 gyönge ember levén, rá-
hagyta magát vétetni; – s kovács a légiót azonnal odahagyta s turinba ment, hogy magá-
nak a magyar nemzeti igazgatóságnál, vagy ha kell az olasz kormánynál elégtételt követel-
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jen. – De a méltóságos igazgatóság még mai napig sem adott semmi elégtételt, mert682 vá-
dolja az öntudat, hogy mind ezen bonyodalmak és gyalázatos zavaroknak, mellyekbe a légió 
később jutott s még félig meddig most is van: egyedül az ő közömbös viseletük ugy az ügy,683 
mint a legió irányában is, ők az okai,684 – illetőleg685 pedig kosuth, – ki, hogy a főkolom-
posságot el ne veszítse londonból akarta vinni a légió katonai kormányzatát; – turinban 
félig meddig Pulszky lett volna helyettese, ha teljhatalma lett volna, s ha ő is a legió sorsa686 
iránt687 nem a leghidegebb közömbösséggel viseltetett volna. – türrnek a legió fölött sem-
mi hatalma nem volt, – ha688 csak erre kosuttól megbizva nem volt s ő csak689 kosut által 
reábizott egyes dolgokban volt közbenjáró az olasz kormánynál, mint piemonti tábornok; 
pedig türr szivesen áldozta volna minden erejét a magyar ügynek, mint azt most kosut690 
megbízásából, – ki végre belátta, hogy háromszáz mértföldről egy hazavágyó csapatot kor-
mányozni nem igen lehet, – lehetőleg meg is tette, s türr erélyességének köszönhetjük, 
hogy a légiónál történt izgágaságok, s gyalázatos dolgok által a magyar név becsülete, az 
olasz kormány és691 az olasz nemzet előtt végképen tönkre téve nem lett, s hogy a légió még 
ennyire is fennáll.692 még klapkának kell néha Sweitzból el-el jönni, ha popularitására, s 
józan itéletére693 kosutnak néha szüksége van; – kosut különben mint tudom, nagyon tart 
klapkától, mert ez igen eszes ember, sokat tanult, sokat olvasott mióta külföldön van, s 
mindenféle dolgokban igen mély694 avatottsága, s jártassága van,695 s igen jól ismeri kosut 
minden gyengeségeit; – de klapka, ha a kosuttól696 vagy az olasz kormánytól reábizott dol-
gát végezte ismét Sweiczba megy, mert ő szerény ember; – noha szerénységét697 bizony egy-
szer már ő is félre tehetné, – de ki tudja, nem tart-e attól, hogy majd ő is ugy jár mint Gál 
tábornok. – más főbb magyar emigránsnak pedig semmi hivatalos összeköttetése sincs a 
magyar légióval. – E szerint kovács őrnagy ugy, mint sok más honfitárs turinban várja 
tétlenül s698 elkeseredve a jobb időket. – kovács elűzetésével a légiónál a fejetlenkedések s 
korteskedések még jobban elkezdődtek, s csak hamar felütvén a párt főkön: Figyelmesy699 
alezredes700 uram ostobaságában elbódult fejét: csupán csak az ő nevét kezdték a légiónál 
– mint nagy és igaz hazafiét emlegetni, – azt701 hitetvén el Figyelmesy a légióval, hogy ő 
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lesz az, ki őket legelőbb magyarországba vezérlendi sat. S nem sokára Vetterre fogták rá, 
hogy osztrák spion, hazaáruló, – s mert Vetter kiadatta parancsolatban, hogy az izgága s 
rendetlen ra kon czátlankodó embert az olasz katonai törvények szerint büntetendi: ráfogták, 
hogy Vetter a légiót az olasz kormánynak tíz esztendőre eladta s több effélék. – még azt kell 
megemlitenem, hogy Vettert, mint testestül lelkestül jó hazafit, – s értelmes tábornokot 
nagyon sértette az, hogy kosut nem volt irányában annyi bizalommal, hogy a katonai ügyek 
vezetését reá bizta volna, hanem minden haszontalanságért neki londonba kellett folya-
modni, s még a tiszti702 tehetségek703 elismerése704 végett is a kinevezésért kosuthoz folya-
modni; – ezen kívül Vetter705 a többi gyöngeségeit is ismervén kosutnak: erről egy alkalom-
mal Figyelmesy jelenlétében neheztelőleg beszélt; s ezt Figyelmesy, mint hű spionja ko-
suthnak azonnal megirta, sőt a fentebb emlitett rágalmak hű előadása végett egy zsulávszky 
nevü hadnagyot a légiótól kosutnak valami távolróli rokonát valami ürügy alatt, hogy t: i: 
nápolyba megy, Vettertől nyolcz napi szabadsággal706 kikérte; – Vetter azonban megtudta, 
hű [em]bereitől,707 hogy zsulávszky nem nápolyba ment, hanem Figyelmesitől van lon-
donba küldve, hogy az ő felőle költött rágalmakkal708 Vettert kosutnál szóval elárulja, – 
Vetter ezért Figyelmesyt nemes lelküleg csupán nyolcz napi szállásán maradással büntet-
te; – de Figyelmesy tudván, hogy az ő pártja a Vetterénél már nagyobb a légiónál, s e szerint 
bizván popularitásában, nem maradt hon. Vetter egy reggel a gyakorló térre lovagol, hogy 
lássa mint tanul a légió Figyelmesy azonban sem katonailag sem polgárilag nem üdvözli. – 
Vetter Figyelmesyhez lovagol709 s kérdi710 tőle legelőször is: miért nem tart ön házi áristo-
mot? nem tudja hogy nyolcz napra van megbüntetve, s továbbá nem látott ön engem mikor 
a gyakorló térre jöttem, – miért nem üdvözöl, nem tudja kapitányi kötelességét? Erre Fi-
gyel mesy azt feleli: „én önnek engedelmességgel tiszteletadással nem tartozom, – ön nekem 
nem feljebb valóm nem parancsnokom”.711 – Erre Vetter megforditja lovát s hazalovagol, – 
Figyelmesy pedig a huszároknak ezt kiáltja: „nézzétek ott megy a haza áruló, – a ki bennün-
ket Piemontnak tíz esztendőre eladott.”712 – a legénység elhagyta magát ámittatni,  – s 
Figyelmesy szavai valamennyit dühössé tették, ugy annyira hogy ha Vetter nólát még az 
nap délután sietve oda nem hagyja: a fellázitott legénység talán össze is vagdalta volna, mert 
a gyakorlat után a legénység mindig jobban kezdett Vetter szállása körül csoportosulni, s 
legsértőbb káromkodásai s fenyegetései egészen a Vetter szobájába hangzottak; természete-
sen, hogy Vetter tiszta önérzetének bátorságával befogatván lovait, maga kocsizott el szál-
lásától a vasutig, mellyen még az nap estére nápolyba, s innen aztán713 turinba ment a 
magyar nemzeti igazgatóságtól magának elégtételt eszközölni, mellyel a nevezett igazgató-
ság még mindez ideig adósa, még pedig azért mert mint emlitém, a legterhesebb vád, s a 
legsulyosabb büntetés kosut leghűbb, de egyszersmind legszamarabb megbizottját 
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Figyelmesy alezredest kellene hogy érje, ki minden lázitásnak, pártoskodásnak nEjÉVEl 
együtt legfőbb okozója volt, s míg a légió nagyobb714 részt azt sem tudta jó formán mit 
egyék; szakadozott ruhában s rongyokban járt, s éjjelre még csak szalmája sem volt elegen-
dő, mellyen nyugodhatott volna: addig Figyelmesynél egyik mint másik nap a legvigabb 
soiréek folytak világos viradtig, – s e mellett természetesen a leggyalázatosabb 
complotizálások. a tiszti-kar tudta azt, hogy Figyelmesy kosutnak igen nagy grácziájában 
áll, – s hogy ajánlatára már többen előléptettek, ezért a legnagyobb rész hizelgett neki, any-
nyival is inkább, mert Figyelmessy igen együgyü szamár ember levén: nála mindenki köny-
nyen czélt érhetett, s nagy befolyását kosuthnál ki-ki a maga érdekében könnyen felhasz-
nálhatta; – sőt szerették volna, ha illyen ember, mint Figyelmesy minél magasabb állásban 
lehetett volna, hogy olly tiszteknek, kik saját erejökből meg nem állhatnak: minél jobb715 
támasza lehessen. – Figyelmesyre716 e nagy vonzalom a tisztek részéről igen hizelgőleg717 
hatott, s nagyon örült, mert érezte magában, hogy ő a maga erejéből kovács őrnagy s illy 
szakértőbb emberek mellett szinte nem állhat meg, sőt ha a maga részére pártokat nem 
szerez: elbukik ha a krisztus protegálja is;718 már pedig, hogy milly elemből állott pártja azt 
már bővebben magyaráznom sem kell; de igen sajnos, hogy a tisztek nagyobb része a légi-
ónál illy elemből alakittatott;719 – még pedig egy részt azért mert a kinevezések háromszáz 
mértföldről londonból történtek; – s e mellett se ellenőrködés se felvigyázat a kinevezett 
tisztek müködései fölött s az igazgatóság részéről nem tétetett; s más részt mert kossutnak 
nem a szakértő, mint inkább az őt bálványozó emberek kellettek;720 azért mint mondám 
kovácsot ki az önzéstelen szakértő emberek előtt igen nagy tekintélyben állott: a reá félté-
kennyé lett párt elűzte. Hogy pedig a legénység is bele egyezzék e gyalázatos itélet721 végre-
hajtásába: annál a körülményeket ismerve,722 mellyekben a rongyos, sanyargatott, s remény-
telenül sőt már majdnem kétségbe esve723 volt legénység tengődött, – oly ürügy alatt, hogy 
majd ezután Figyelmesy pártján jobb sorsuk lesz, s ez majd vezetendi őket haza, – egyelőre 
könnyebb dolog sem volt; – pedig tisztelet becsület Figyelmesy uramnak ő meglehet a leg-
vakmerőbb hazafiu reményekkel táplálhatta mind magát, mind könnyen hivő társait; –724 
de Figyelmessy mint már emlitém: bebizonyitott725 jellemtelensége mellett olly726 együgyü 
haszontalan ember mind727 a katonai mind más728 dolgokban, hogy ő nem egy légiót, de 
három embert sem volna képes rendben729 tartani s vezényleni tudni.730 azonban elég az 

714 légió <… … …> nagyobb
715 […] [átírás.]
716 Figyelmesy[..] [átírás.]
717 hizelg[.]leg [átírás.]
718 ha a krisztus protegálja is; [Beszúrás.]
719 elemből <…> alakittatott; [az „alakittatott;” az áthúzott szó fölé írva.]
720 s más részt mert kossutnak nem a szakértő, mint inkább az őt bálványozó emberek kellettek; [Beszúrás.]
721 gyalázatos <…> itélet
722 ismer[.]e [átírás.]
723 es[..] [átírás.]
724 hivő <bajtársait> társait; – [a „társait; –” az áthúzott rész fölé írva.]
725 emlitém: <illy> bebizonyitott
726 mellett <…> olly
727 mind [Beszúrás.]
728 mind más [Beszúrás.]
729 képes <…> rendben
730 tudni. [Beszúrás.]
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hozzá, hogy ő a légiót még is biztatásokkal igéretükkel sőt a mennyiben a legénységnek is731 
minduntalan lakomákat adott, – vesztegetésekkel732 majdnem egészen a maga részére hó di-
totta, – természetes hogy azon kisebb része az733 értelmiségnek, a734 katona képzett s elfo-
gulatlan jellemteljes embereknek a Figyelmesy párt mind ellensége lett, –735 mert vagy 
utjában állott rangjánál fogva, mint Vetter is, vagy értelmisége és hazafiusága nem enged-
hette, hogy olly Figyelmesiféle szamár ember s ennek alávaló és a mellett ostoba ármányko-
dásai eszközévé aljasuljon. – Illy ellenségei voltak gf. teleki Sándor ezredes, ki ezen aljas 
dolgokat látva a légiónak még csak felé se ment sőt a Vetter elűzetése után a Figyelmesy 
részéről történt minden (formális) meghivás daczára736 is magát vissza vonva nápolyban 
maradt, s most már mint hallom milanóba737 ment: a jobb időket ott bevárandó. Illy ellen-
ségei voltak még a Figyelmesy hadnak az értelmesebb tiszteken kivül738 különösen mi, kik 
az osztrákoktól szöktünk, – s kiktől ők is739 mint katonai-tekintélyektől rettegtek,740 – s 
azért mindnyájunkat jóformán mind altisztek, sőt közemberekké akartak törpiteni, hogy 
annál inkább hatalmokban legyünk s az anyagi szükségnek engedve alávalóságuk741 s osto-
baságuk előtt meghódoljunk; – de miután mi magunkat illy elemnek alá nem vetettük, sőt 
felőlük szerzett véleményünket határozott megtagadásával a közember-képeni belépésnek 
nyiltan kimondottuk: azóta mindig a legnagyobb üldözésnek valánk kitéve; sőt én már, 
(miután bennünket osztrák-spionoknak, sárga feketéknek hireszteltek, mert velök nem tar-
tottunk a korteskedésben, sőt Vetter elkergetése után egészen visszavonultunk, s majdnem 
egész nap742 szállásainkon tartózkodánk), – nehány társammal, kikkel743 nolában nehány 
napig egy szálláson voltam, – attól tartottunk, hogy egyszer csak a mi szobánkba is egy éjjel 
berontanak, s mindnyájunkat összefogdosva elzárnak, – sőt mint némellyek a Figyelmesy 
pártból már fennhangon és nyilvánosan beszélgettek is, – nehányunkat példaképen agyon-
lövetnek; de erre ugyan744 egy pár száz berontó ellen745 elvalánk készülve kardokkal és pisz-
tolyokkal szobánkban. – azért miután három napi időzésem alatt nólában a légiónál folyt 
gyalázatos dolgokról a746 legvilágosabb ismeretem volt, – azon reményben, hogy így ez 
soká747 nem tarthat: nápolyba két napi szabadságot kértem, – hogy ott akármilly nyomor-
kodás mellett a légió szervezését bevárandom, vagy ha ez nem történik, ugy az olasz rendes 
hadseregbe, – ha mint közharzos is beállandok; de miután már748 Vettert is elkergették, s igy 

731 a legénységnek is [Beszúrás.]
732 vesztegeté[…] [átírás.]
733 az [Beszúrás.]
734 a [Beszúrás.]
735 ellensége <volt> lett, – [a „lett, –” az áthúzott szó fölé írva.]
736 (formális) <… …> meghivás daczára [az áthúzott rész a „meghivás daczára” fölé írva.]
737 m[.]lanóba [átírás.]
738 k[..]ül [átírás.]
739 ők is [Beszúrás.]
740 katonai-tekintélyektől <…> rettegtek
741 alavalóságuk [Emendálva.]
742 majdnem <…> egész nap [az „egész nap” az áthúzott rész fölé írva.]
743 ki[..]el [átírás.]
744 ugyan [Beszúrás.]
745 berontó<…> ellen [az „ellen” az áthúzott szótag fölé írva.]
746 dolgokról <… …> a
747 soká [Beszúrás.]
748 miután <míg … …> már [a „már” beszúrva.]
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a szervezéshez még kevesebb kilátásom volt:749 nem lehetett750 annyi erőm, hogy én a légi-
óhoz visszamenjek, s az ottani gyalázatos dolgok nyugodt szemlélője legyek, – hanem ná-
polyban751 maradtam, annyival is inkább, mert akkor még Vetter, teleki ezredes és kovács 
őrnagy több légióbeli becsületes tisztekkel együtt mind nápolyban tartózkodtak, s mond-
ták, hogy a turinból legközelebb érkezendő bizottmányt jó lesz nápolyban bevárandom, – s 
ha az a dolgot megvizsgálta, s a zűrzavarnak egyenetlenkedésnek véget vetett: majd mind-
nyájan752 visszamegyünk.753 – Ez alatt a légiónál roppant kihágások történtek: ugyan is: 
az754 ollyanok, kik bár igen vitéz katonák lehetnek az ellenség előtt; de béke idején a legna-
gyobb lumpok: a légiónál történt pártoskodások ideje755 alatt szabad szárnyra kelve a 
legiszonyubb féktelenségeket756 s garázdálkodásokat követték el. – a korcsmai veszekedések 
napirenden voltak, – majd az olasz polgárokkal, s nemzetőrökkel, – (s ez utóbbiakkal történt 
egy illy veszekedés az olasz polgári hatóság által egy alkalommal a kormánynak már föl is 
jelentetvén: a légió a kormánytól olly rendeletet kapott, hogy ha még757 egyszer illyesmi758 
előfordul: a légió azonnal lefegyvereztetik és egy szigetre fogságra759 küldetik; – s most is-
mét uj és ujabb excessusok történtek nem csupán az olaszokkal,) de még a760 légióbeli tisz-
tekkel761 is összeverekedtek762 a korteskedés folytán engedelmeskedni többé763 nem akaró 
legények;764 – s több tisztet meg is vertek, sőt nehányat saját emberei765 meg is szurkáltak a 
korcsmában; s történetesen766 épen azon nap, midőn Figyelmesy az elűzettek fölötti nagy 
diadalát, mint valami nagyszerü hazafiui érdemet, – kosutnak, – ki benne bízott, – megirta, 
s ugyanekkor egyszersmind jelenté, hogy767 a légió ban azóta a legnagyobb rend és fegyelem 
uralkodik: mondom épen e hazug tudósitás elküldése napján olly roppant korcsmai kravall 
volt a légióbeli engedetlen közharczosok és az olaszok között, hogy ez alkalommal az ola-
szok nyolcz légióbelit megsebesitettek,768 mellyek769 közül kettő azonnal meg is halt, – va-
lamint az olaszok közül is öt férfi megsebesült770 egy asszony meghalt és egy fiatal 16 éves 
leány anyját a légióbeliktől771 leöletni772 látván az első emeleti erkélyről ijjedtében az utczára 

749 […] [átírás.]
750 nem <…> lehetett [a „lehetett” az áthúzott szó fölé írva.]
751 hanem <… … …> nápolyban
752 majd <… …> mindnyájan [a „mindnyájan” a második áthúzott szó fölé írva.]
753 visszame[…] [átírás.]
754 az [Beszúrás.]
755 pártoskodások <…> ideje
756 legiszonyubb <…> féktelenségeket
757 ha <.> még
758 illyesmi<t>
759 szigetre <…> fogságra
760 a [Beszúrás.]
761 légióbeli <…> tiszt[…] [átírás.]
762 összevereked[…] [átírás.]
763 […] [átírás.]
764 legény[..] [átírás.]
765 saját emberei [Beszúrás.]
766 s <…> történetesen [a „történetesen” az áthúzott szó fölé írva.]
767 jelenté, <.> hogy
768 megsebesitettek [a „-meg” beszúrva.]
769 megsebesitettek, <…> mellyek
770 férfi<,> <…> megsebesült
771 a légióbeliektől [Beszúrás.]
772 le[…] [átírás.]
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ugrott s kezét törte ki; ez az egész pedig abból eredt, hogy a légióbeliek egy korcsmában 
lerészegedve pénz helyett kard773 lappal774 fizettek a korcsmárosnak, mit a jelenlevő olasz 
nemzetőrök késszurással775 s a kinél puska volt (minthogy a reactionáriusok miatt majd776 
minden nemzetőr fegyverrel jár) – golyóval felelt, – minek később az lett777 a vége, hogy az 
egész légiónak s az egész városnak fegyverbe kellett egymással szembe állnia; s a vérengezés 
iszonyu lett volna, ha778 még779 is nehány okosabb tiszt közbenjárása s csillapitása folytán a 
zavar le nem780 csöndesittetik.781 a nápolyban levő hadügyminiszter azonban ezen garáz-
dálkodásról782 a783 polgári hatóság által tüstént értesittetvén: a légiót mint már igérve volt784 
minden bizonnyal lefegyverezteti,785 ha szerencsére türr az nap épen nápolyba nem érke-
zik, s a felelősséget mint a rend helyre állitását magára nem vállalja. Ezalatt én összesen 
mintegy kilencz nap felső ruhám786 árából nyomorkodtam nápolyban, s csak egyszer mász-
szor részesültem gf. teleky Sándor, s a Garibaldi hadjárat óta nápolyban tartózkodó egy-
két emigrált magyar meghivásában: egy-egy ebédre, vagy éjjeli szállásra. – különösen 
megemlitem gf. teleki Sándor ezredest, ki hozzám igen megkülönböztető szivességel volt, – 
s talán ha szerénységem vissza nem tart: neki leróhatlan hálával is tartozhatnám. – 
azonkivül, hogy egy egész nap vendégeül magánál fogott (melly alkalommal az öreg, és ifju 
Dumas-val is szerencsém volt megismerkedni), – elhordott kocsiján nápoly szebb részeit s 
környékét megnézni; – s a milly nagy volt elragadtatásom, midőn a természet elragadó szép-
ségeinek e netovábbját, e valóságos paradicsomot megláthatám, ép olly nagy volt787 lekötele-
zettségem teleki Sándor szivessége iránt; – mert nélküle csakugyan sem időm sem alkal-
mam nem lett volna nápollyal788 annyira789 is mennyire ez iszonyu körülmények engedék790 
megismerkednem; pedig az ott nyujtott látványról csak791 annyit jegyzek föl egyelőre, hogy 
annak emléke792 még most is olly magasztosultságban tartja szivem s lelkemet, hogy ha a 
magyarnak élnie lehetne és szabadna extra Hun gariam, – ugy én793 részemről éltemet gyö-
nyörrel csak nápoly vidékén tudnám tölteni. – azonban az ügyet érdeklő események halma-
zában lehetlen e tárgyról jelenleg hosszasabban elmélkednem; azért sietek a közös érdekkel 

773 kard<…> 
774 <…>lappal
775 nemzetőrök <…> késszurással
776 […] [átírás.]
777 az <. …> lett
778 s a vérengezés iszonyu lett volna, ha [Beszúrás.]
779 ha <… … …> még
780 nem [Beszúrás.]
781 nem <…> csöndesittetik
782 ezen <ujabb> garázdálkodásról
783 garázdálkodásról <valamint> a
784 a légiót mint már igérve volt [Beszúrás.]
785 lefegyverezteti<k>
786 nap <.> felső ruhám
787 volt [Beszúrás.]
788 volna<,> <.> nápollyal
789 nápollyal <…> annyira
790 mennyire ez iszonyu körülmények engedék [Beszúrás.]
791 látványról <… … …> csak [az első áthúzott szó beszúrva.]
792 hogy <… …> annak emléke [az „annak emléke” az áthúzott rész fölé írva.]
793 ugy <…> én
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biró dolgok folytatására. a legutolsó nólai vérengező verekedés794 után a légió türr tábor-
nok rendeletéből azonnal eltétetett nólából az oda egy állomásnyira fekvő nocera nevü kis 
városocskába. – Én ugyanazon795 nap mentem ki nápolyból a légióhoz, hogy ott türt796 
bevárjam, kit kossuth az olasz kormány beleegyezésével a rend helyre állitása végett, – telj-
hatalommal a légióhoz küldeni kény telenittetett,797 mert már az olasz kormányhoz is annyi 
panasz ment a légióról, hogy ennek valamint az egész magyar ügynek létele vagy nem létele 
forgott már itt kérdésben. – Én Figyelmesihez mentem, hogy a légióhoz jöttömet neki je-
lentsem, – ez elkezd faggatni, hogy mit csináltam s mért voltam nápolyba olly sokáig, – az-
után mondta, hogy ne tartsak én a nápolyiakkal, ne hagyjam magam elcsábittatni, hanem 
legyek mellette ő majd segéd tisztjévé tesz sat: illy kecsegtetésekkel kívánt most már, mint-
ha meghallá, hogy az olasz hadseregbe akarok belépni, – pártjára édesgetni,798 s az előtt 
pedig míg egy haszontalan műveletlen embert, ki a nejének lovait ügyesen hajtotta, s neki 
hízelegni tudott közemberből egyszerre kapitánynak tette: addig engem altisztnek akart 
besorozni. – Én igéreteire se jót se roszat nem szólva eljöttem, gondolván s majd megédesget 
most már tégedet türr. Elmentem őrmesteremhez, hogy fizesse ki elmaradt zsoldomat; de 
ezt az mind elrészegeskedte, – s ugy segitett aztán arra799 a napra valami tolnay nevü száza-
dos nehány krajcárral rajtam.800 türr ugyanaz nap estve nocerába érkezett, Csernatonival 
együtt. többen akartak nála tisztelkedni; de ő senkit sem fogadott el; hanem más nap reg-
gelre az egész légiót a gyakorló térre rendelte, s meghagyta, hogy kivétel nélkül minden 
ember jelen legyen. – türr másnap reggel olasz tábornoki egyenruhában a légio elé lovagol, 
s felolvassa kosutnak egy levelét, mellyben ez türrt a légiónál történt bajok801 orvoslására 
s az igazság lelkiismeretes kiszolgáltatására teljhatalommal ruházza fel. türr ezután egy 
rövid beszédet tartott a légió hoz, hogy a ki ezentul802 rendetlenül fogja magát803 viselni: az 
kivétel nélkül elcsapatik a légiótól, – mint a hogy türr ezt négy öt kikiáltott légióbeli va-
gabundussal még az nap meg is tette; aztán elmondá, hogy milly viszonyok vannak a légió 
fönnállásához, becsületes rendes magaviseletéhez kötve hazánk s az olasz nemzet irányá-
ban, s hogy a szenvedő haza bennünk bízik, s reánk vár satöbbi: s hogy ezentul a légiónál 
bármi kisebb kihágások az olaszhadi törvények szerint fognak büntettetni,804 s a kinek ez 
nem tetszenék az szóljon, s még805 ma elmehet a hová tetszik továbbá:806 hogy a légió eladá-
sa807 itt senkinek esze ágában sincs, – mint a pártoskodók hiresztelék, és808 épen az olasz 
kormánynak? a ki bennünket különben is fizet, s fennállásunkat is csak az ő jóságának kö-

794 ve[…]edés [átírás.]
795 Én <…> ugyanazon
796 türt [Beszúrás.]
797 kénytelenittetett [Beszúrás.]
798 édesge[.]ni [átírás.]
799 a[…] [átírás.]
800 rajtam. [Beszúrás.]
801 történt <…> bajok
802 a ki <…> ezentul [az „ezentul” az áthúzott rész fölé írva.]
803 magát [Beszúrás.]
804 [.]üntettetni [átírás.]
805 még [Beszúrás.]
806 a hová tetszik <…> továbbá: [az „a hová tetszik <…>” beszúrva.]
807 eladása<…>
808 sincs, – <…> mint a pártoskodók hiresztelék, és [a „mint a pártoskodók hiresztelék, és” beszúrva; a „mint 

a” az áthúzott szó fölé írva.]
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szönhetjük, satöbbifféle: szóval igen erélyes809 és szép leczkét adott türr a légiónak, melly-
ből bizony mindenki tanulhatott, aztán szemlét tartott felettük, s a810 laktanyába811 küldé. 
Ezután a laktanya udvarán összehivatott minden tisztet, – s ezeknek szinte igen erélyesen 
tudtul adá, hogy mennyire bemocskolták volna örökre a magyar név becsületét nem csak 
olasz ország, de az egész világ előtt, s milly megvetés tárgyai lettek volna a honban levő 
minden magyar előtt, ha gyalázatos eljárásuk következtében az olasz kormány a légiót 
feloszlatta volna; – s mennyire kell most majd igyekezniök, hogy elkövetett balgaságaikat 
ismét jóvá tegyék annyival is inkább, mivel a légió ezutánni becsületes viseletéről kosut 
klapka és türrnek kezeskedniök kellett satöbbi. – aztán a pártoskodók főnökeit valami 
Schreter nevü ezredest, kit azért nem neveztem eddig, mert ez egy haszontalan részeges 
ember, ki szinte azt hitte, hogy Vetter után ő lesz parancsnok, s ostobaságában szinte 
Figyelmesivel, mint kosut nagy protegálljával812 tartott, továbbá: Figyelmesit, Pongrácz őr-
nagyot,813 Pálóczi nevü őrnagyot, Várady őrnagyot, ki mint mondják Pestről, mint nevelő 
intézet tulajdonosa valami aljas tett elkövetése miatt szökött meg, aztán Horvát nevű had-
bírót, Varga főorvost, mihailovics nevü főhadnagyot, Figyelmesy segédjét, s még egy nehány 
haszontalan frátert turinba rendelt a haditörvényszék elébe; aztán a szám feletti tiszteket – 
ide acquiba rendelte. – továbbá a légió parancsnokságát egy Ihász nevü ezredesnek adta 
át, kit Kosut rendelt ide, s ki turinból szinte türrel együtt jött. – Ihász nem fogja ugyan soha 
helyét ugy betölteni a légiónál, mint azt a nagyrészben megromlott tiszti kar s a 
közharczosok izgága része szükségelné,814 mert Ihász nagyon anyámasszonyos vén ember, 
de kosutnak megint egy elfogult pártolója, s azért ennek kegyencze levén: idetétetett. – 
azonban mint hallom a tisztek már is egy kérelmet adtak be neki, hogy terjessze815 fel azt 
az igazgatóságnak, – s e folyamodványban az áll, hogy ők Figyelmesyt kivánják Ihász he-
lyett parancsnokul. – Ezt Ihász együgyüségében az igazgatósághoz fel is küldte, s már ezzel 
kimutatta roppant gyengeségét; de816 türr azt válaszolta, hogy Ihász ezen erélytelen gyönge 
viseletéért a mellynél817 fogva818 a tisztek ujabb megfontolatlan kivánságát s pártoskodását – 
(a folyamodvány felküldése által) mintegy819 támogatni látszott:820 nyolcz napi szobában – 
maradással büntettetik. – azon kívül a légiónál a katonák kiképezésével sem haladhattak 
még821 ez ideig, egy részt a pártoskodás miatt, más részt, mert a tanitáshoz igen kevesen is 
értenek. Egyébiránt klapkával egy hét előtt beszéltünk alessandriában; kit kosut a légió-
nál történt zavarok miatti ijjedelmében szinte turinba citált tanácskozás végett, – s a midőn 
milánóból alessandrián keresztül turinba utazott: mogyoródy alezredest, mint az itteni 
tiszti depot parancsnokát alessandriába rendelé; mogyoródy engem is fölkért, hogy a neve-

809 e[.]élyes [átírás.]
810 s <.> a [az „a” az áthúzott betű fölé írva.]
811 laktanyá[…] [átírás.]
812 proteg[…]ával [átírás.]
813 Pongrácz őrnagyot [Beszúrás.]
814 része <…> szükségelné [a „szükségelné” az áthúzott szó fölé írva.]
815 hogy <…> terjessze
816 roppant gyengeségét <…>; de [a „roppant gyengeségét” az áthúzott szó fölé írva.]
817 a mellynél [az „n” beszúrva.]
818 fogva [Beszúrás.]
819 által <…>) mintegy
820 támogatni <…> látszott [a „látszott” az áthúzott szó fölé írva.]
821 még [Beszúrás.]
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zett állomásra – klapkát fogadni, – vele elmenjek;822 s ez alkalommal mondá klapka, hogy 
a légiót nocerából823 toscanába fogják824 felhozni, s ott majd reménylik rövid [időn]825 meg 
fog annyira szaporodn[i],826 hogy két kis Brigádát formálhassanak,827 mellyből aztán a828 
nagyobb hadsereget alakitandják; s egy vagy legfeljebb két hónap alatt kilátásunk lehet a 
háborura és kosuth, klapka és türr mint tudom Caprérában is voltak Garibaldinál, s ta-
nácskozásuknak azt hiszem csak jó eredménye le end. Gróf teleki lászló halála itt is rend-
kivüli sensatiót csinált, s az acquibeli tiszti-kar, melly most már mintegy hetven829 főből830 
áll mind gyászt hord. – a mi számunk itt napról napra szaporodik, s beosztatásunk a ma-
gyar sereg szaporodásával fog történni, – mellyhez szinte napról napra többen jönnek; igy 
legközelebb a klapka állitása szerint konstantinápolyból ismét százötven magyar és erdélyifi 
jött, ugy hasonlóképen nehány nap előtt érkezett Genuába 100 katona,831 kik nehány hét 
alatt egyesével és párosával az osztrákoktól szöktek; – ez utóbbi menekülteket832 mint hal-
lom már toscánába fogják szállitani, s ott várandják be a légiót, melly legközelebbi 
tudósitások szerint folyó hó 25én833 hagyandja le nocerát; – ujabb menekültek szállitására 
nehány nap előtt küldetett el turinból834 gf. karacsai konstántinápolyba egy csomó pénz-
zel. Bár csak a teremtő elősegitené már ügyünket! – a tisztek itt még mindnyájan polgárilag 
vagyunk öltözködve, mert az olasz kormánytól olly csekély fizetésben részesittetünk, hogy a 
legsanyarubban telik napontai eledelünkre. – a hadtudomány különbféle nemeiből naponta 
van iskolánk, ugy szinte a vivásban is, mellyet különbféle tisztek adnak elő. – mogyoródy 
alezredes, ki igen erélyes s derék katona ember, s irányomban eleitől fogva nagy megkülön-
böztetéssel viseltetik, – felkért, hogy kérjelek meg téged barátom, miszerint nehány lapra u: 
m: magyar ország, Pesti napló, a Vasárnapi és politikai lapokra, s az Üstökösre a magyar 
tiszti depot részére prenumerálj, és vagy „mo gyoródy alezredes” név alatt, vagy pedig „a 
magyar olvasó egyletnek” vagy „Colombo” név alatt ide acquiba küldessd „per milano”835 – 
„poste restante”, hogy legyen legalább olvasmányunk, s a zsibbadás el ne érjen; – te pedig irj 
kérlek szinte az ottani dolgok állásáról, mert itt minden csekély otthoni dolog nagyon érde-
kel mindnyájunkat; valamint nápolyba vett leveled többeknek igen nagy örömet szerzett. – 
Pénzünk nincs, hogy az előfizetésre küldhetnénk; hanem mondd, hogy vagy akkor fizetjük 
meg, ha bemegyünk, vagy pedig utólagosan, ha nehány krajczárt valamennyiünktől össze-
szedhettünk; de el ne feledkezz a lapok küldéséről, mert mindnyájan nagyon megkértek 
engem az836 eziránti rendelkezésről. – nagyon nehezen esik itt mindnyájunknak, hogy ma-
gyar országból az emigratzió részére egy krajczárt sem gyűjtenek; míg Velencze minden 

822 elmenjek [az „el-” beszúrva.]
823 légiót <…> nocerából
824 toscanába <…> fogják
825 [Szakadt levélpapír.]
826 [Szakadt levélpapír.]
827 formálhassa[…] [átírás.]
828 a [Beszúrás.]
829 hetven<…>
830 hetven <…> főből
831 100 katona [Beszúrás.]
832 utóbbi <…> menekülteket
833 szerint <… … …> folyó hó 25én [a „folyó hó 25én” az áthúzott rész fölé írva.]
834 turinból [Beszúrás.]
835 „per <…> milano” [a „milano” az áthúzott rész fölé írva.]
836 az [Beszúrás.]
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hónapban szép összegeket küld ide menekült honfitársainak; pedig az olasz kormány már 
nagyon megerőltetve látszik adni nekünk ezt a csekély fizetést837 is; vagy a magyar igazgató-
ság gazdálkodik rosszul az olasz kormánytól kapott pénzzel; – de annyi igaz, hogy mi itt 
acquiban igen nyomorgunk, s a légió is igen nagyon rongyos. – ma reggel vettük: Cavour 
halálának hirét;838 ő a magyarok ittlételét nagyon pártolta ugyan; de azt hiszem még is na-
gyon a mérsékelt839 párt embere volt. Ugyan csak ma hallottam hitelesebben, hogy 
Figyelmesy s a pártjához tartozottak a turini hadi törvényszék által, melly a gróf Bethlen 
Gergely840 elnöklete mellett az olasz rendes hadseregben szolgáló magyar születésü tisztek-
ből alakittatott: mindannyian rangjok elvesztésére s nehány hónapi fogságra vannak az841 
alessandriai várba, – itélve: Vetter turinból Genuába megy lakni, s ott várja be a politikai 
dolgok fejlődését s csak majd aztán fog alkalmasint hozzánk csatlakozni. – kosuth mint 
hallom már megint el ment turinból londonba; – klapka is pár napra londonba ment; de 
ide842 visszajön, s mint gyanitom: a két magyar brigáda parancsnokságát ő veendi át. Igen 
köszöntetnek gf. teleki Sándor ezredes, ki nápolyból szinte milánóba ment lakni, s ott lesz 
míg a dolog megkezdődik, valamint üdvözölnek még kajdacsi őrnagy, gf. teleki oscar ka-
pitány, Fircsa nevü főhadnagy s többen. – Dunyov ezredest, kinek a lábát a szicziliai hadjá-
ratban ellőtték háromszor843 látogattam meg nápolyban; – egyszer Vetterrel, aztán teleki 
ezredessel, s harmadszor magam; igen derék nyájas ember; a lába miatt nagyon sokat szen-
vedett, sőt az operátió alkalmával halálán is volt; lába most már egészen begyógyult de még 
most is sokat szenved, s mankóval is alig tud járni, – sőt megbénitott lábát egy idő óta szá-
radni érzi, s azt mondja, hogy ha egy kissé jobb egészségben lesz: Párizsba menend, hogy 
magát jól kigyógyittassa. – Valami mircse nevü emberrel is találkoztam nápolyban, – ki a 
Havi társaságát Bukaresztben leginkább megbuktatta, – mivel mint volt intendáns onnan 
egy csomó pénzzel megszökött; – a mult évi hadjáratban azonban inkább szemtelenkedése 
folytáni szerencséje, mint érdemei következtében a rendes olasz tüzérségnél844 őrnaggyá lett; 
de ostoba létére őrnagyi kötelességének meg nem felelhetvén: most betegnek jelentette ma-
gát, s várja nyugdijjaztatását. – mindnyájotokat ezerszer csókolva maradok holtig hű bará-
tod.845

Colombo
sk

leveledet igy czimezd: all Signo[re]846 A. Colombo in acqui, poste re[s]tante.847

837 fizétést [az ékezet áthúzva.]
838 hirét [Beszúrás.]
839 mé[.]sékelt [átírás.]
840 György [átírás.]
841 az [Beszúrás.]
842 ide [Beszúrás.]
843 ellőtték <…> háromszor
844 a rendes olasz tüzérségnél [Beszúrás.]
845 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
846 [Szakadt levélpapír.]
847 [Szakadt levélpapír.]
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313. EGrESSy árPáD – SzÜlEInEk
arad, 1861. június 29.

Szeretett kedves848 szülőim!

temesvárra szerencsésen megérkeztem; az igazgató s többen u. m. Dézsi Berzsenyi igen 
szívesen fogadtak; a társulat nagyobb része mindenféle szemét népből áll, valamirevalók: 
Dézsi, Filipovics, Vincze a korhely, tóth, krasznai sat. itt van Szathmári károly is ki, – 
mert tőkés Emilia, szinte e társulat tagjától visszautasíttatott – agyon akarta magát lőni 
folytással, egy kis sebet ejtett ugyan magán, de korántsem halálosat. temesvárról 26-dikán 
aradra jöttünk itt ugyan csak szállásolják a sok katonát az adót fizetni nem akaró nagy 
számu lakosokhoz; és igen gyakran megtörténik, hogy egy kettö eltünik közülök nem tudni 
hová fegyverestől mindenestől a mai nap eredményét849 Bécsből itt is feszülten várják.850 Itt 
igen szeretik kedvelik a magyar színtársulatot, én kétszer játsztam már u. m. Szapáriból gr. 
Beleznait és mátyás király lesz-ből modrárt, most pedig II dik rákocziból mit jul. 8-dikán 
fogunk még csak elöször előadni851 lehmann szerepét osztották nekem,852 ha nem terhel-
ném szeretett kedves apámat, némi utasítást kérnék853 a szerephez, mert Berzsenyi, a rende-
ző, ki máskülönben igen szíves hozzám járatlan az efféle dolgokban; a szinházi lapot olvasni 
seregestől jőnek hozzám,854 és sohajtoznak hogy vajha előfizettek volna! – én ugyan biztatom 
őket, hogy meg fog jelenni uj kiadásban mihelyt elegendő előfizető lesz. kérem továbbá 
kedves apám küldje el nekem Gyergyai Ferencznek a magyar nyelv sajátságairól írt könyvét, 
le sem irhatom mennyire szükséges itt egy illy könyv; a tagok nagyrésze itt egyrészt mert 
olvasmányok hiányában levén, más részt mert inkább szeretnek korcsmákban naphosszant 
dőzsölni: szellemileg igen szegények, s minthogy illyenek nem juthatnak olly körökbe, hol 
némi szellemi müveltséget szerezhetnének magoknak, és még is vannak köztök ollyanok, 
kik azt hiszik magokról, hogy ők már minden kritikán fölül állanak, illyen a többek közt 
valami tóth nevezetü ki Brankovics és jago855 féle szerepeket játszik. a mint észre vettem a 
társulat minden tagja figyelemmel kíséri magamviseletét, szorosan kell tehát ragaszkodnom 
az illem szabályaihoz. Ebédre Filipovics igazgató társhoz járok; a szállást méreg drágán kell 
fizetnem például856 egy üres szobáért havonkint 7 forintot a butorokért pedig 9-et, az igaz 
hogy ketten fizetjük laktársammal, de még akkor is sok egy ily nyomorult sötét szobáért, és 
minthogy az ágyneműért legtöbbet kell fizetnem: kérem kedves anyám ha lehetséges volna 
küldjön nekem egy két párna tokot lepedővel. Havi fizetésem itt 40 forint, és egy jutalomjá-
ték, ez ellen bár nem volna kifogásom csak rendesen fizetnék! a szinpadi costümök rettene-
tes rongyosak ugy annyira, hogy mind a mellett hogy a szabó mindig varja, ha dolgom van, 

848 kedes [Emendálva.]
849 eredmenyét [Emendálva.]
850 a mai nap eredményét Bécsből itt is feszülten várják [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt 

beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
851 mit jul. 8-dikán fogunk még csak elöször előadni [a lap aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektú-

rajellel jelezve.]
852 osztották nekem [Beszúrás.]
853 kérnék [Beszúrás.]
854 jőnek jőnek hozzám [a szóismétlés emendálva.]
855 ja[.]o [átírás.]
856 példaul [Emendálva.]
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magamnak is fel kell varnom857 egy két krajczár áru czérnát858 hogy rongyosan ne lépjek a 
színpadra. Hitelezőimnek már megirtam, mikor és hogy fogom öket kielégíteni. Gábosnak 
2 forintot már fizettem, ha még valami jár neki a nadrágért859 – mellyre nagy szükségem860 
volna ebben a meleg időben – majd megküldöm.

Etelkét nagymamát s mindnyájokat számtalanszor csókolva maradtam holtomiglan sze-
rető hű engedelmes fiok

E árpád 
sk

arad jun. 29. 861.

U. i. Pestre vissza én, nem két hó, de két év mulva megyek talán, azért helyemet ne tart-
sák két hónapig sem üresen a színháznál.861

kezeiket csókolom
Eá.862

[boríték:]
tekintetes
Egressy Gáborné urhölgynek
       illő tisztelettel
                      Pesten

314. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Hódmezővásárhely, 1861. június vége]

[Elveszett.]

315. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Hódmezővásárhely, 1861. június 30.

Holdmezö-Vásárhely, junius 30. 1861.

Édes zsuzsikám! Engem a bünöm hozott most e nagy paraszt városba. Ez a 45 ezer ember 
mind a tanyán van. nem hiszem hogy 100 forintot vihessek haza. az elsö jövedelmem (va-
sárnap) 40 forint volt, a második 9. Csütörtökön tehát föl sem léptem, hanem nehány ron-
gyos szinésszel ki mentem förödni a tiszába, s megvendégeltem öket és magamat paprikás 
hallal és savanyu vizes borral, s a helyett hogy kilencz forintot kerestem volna az nap, elköl-
töttem 18at.

857 varno<.>m
858 czernát [Emendálva.]
859 nadrág<ok>ért 
860 szüksegem [Emendálva.]
861 színhaznál [Emendálva.]
862 A [Emendálva.]
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képzelheted e borzasztó unalmat, egy jó ismerös vagy barát nélkül, keddtöl Szombatig, 
munkátlanul! Semmi mulató hely, semmi zöld a hol az863 ember egy pár órát eltölthetne. Ez 
alatt tehát irtam ákosnak egy hosszu levelet, a mit azonban majd csak otthon tehetek pos-
tára. Pénteken estve nehány jóra való ember számomra egy kis vacsorát rendezett. Ennyiből 
áll egész megtiszteltetésem. mivel azonban itteni megjelenésem miatt egy mükedvelöi 
elöadás maradt el, melly ezen időre volt tervezve, a honvéd egylet javára, tehát kötelessé-
gemnek tartottam közremüködésemet ezen elöadásban fölajánlani. oda-engedtem volna 
nekik a mult csütörtöki napot e végre, hanem ezt nem fogadhatták el különbféle akadályok 
miatt; s így kénytelen vagyok ezen elöadást megvárni, kötve levén igéretem által; ez pedig 
kedden, julius 2-dikán lesz. E szerint édes holnap estére ne várjatok, hanem Szerdán estére.

meg vagyok pedig gyözödve hogy más864 idöben, ősszel vagy télen, szóval nem a mezei 
munka idején engem itt nagyszerűen fogadtak volna; mert kormánybiztosi müködésem 
ezen népnél igen jó emlékezetben van. különösen emlegetik a népfölkelést, midön 22 ezer 
embert vezettem; s a bessenyös jelenetet, szónoklatomat a kocsi tetejéröl, satöbbi.

ma Vasárnap játszom a negyediket s utolsót, mert kedden csak szavalok. Valóságos sze-
rencsétlenség reám nézve, hogy épen most kell távol lennem, mikor otthon az ország gyülés 
a Színházzal foglalkozik, s mikor az által kiküldött bizottmány talán már meg is kezdte 
működését, és talán az én észrevételeimet865 is ígénybe vennék. nem kerestetett kazinczy 
Gábor, vagy Vajai károly? attól tartok, hogy megint rádayt küldik a nyakunkra igazgató-
nak, vagy épen holmi Dobsát. mert ez utóbbi ugyancsak dolgozik, sürög forog, czikkezik, 
memorandumozik.

Isten veled édes! csókollak
E Gábor 

sk

mit csinál az a semmirekellő?

[címzés:]
                                    t. cz.
Egressy Gáborné asszonynak,
kerepesi ut 15 d. szám.
franco recom
                                       Pesten

316. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1861. július 9.

[Elveszett.]

863 az<on>
864 hogy <itt> más
865 kszrevételeimet [átírás.]
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317. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
acqui terme, 1861. augusztus 2.

Acqui, Augusztus 2. 1861.

Édes barátom! a mult866 hó 9-ikéről vett tudósitás szerint a pénzes levelet mostanáig vár-
tam, s egyuttal annak vételéről is ohajtottalak a soraimban tudósítani; de ennek küldését 
már későbbre nem halaszthatom; ugyancsak ma reclamáltam a münchenbe küldött levé-
lért867 is, s reménylem, hogy annak vételéről téged nehány nap mulva tudósíthatlak. jó lesz, 
ha más alkalommal az illetőt münchenben pár sor irással fölkéred, hogy leveleimet a meg-
nevezett czimmel azonnal küldje, ‒ mert ő mint itt többektől hallám mindig arra vár, hogy 
innen az illető őt a várt levél elküldésére ujabban felszólitsa; én ezt mint mondám, ma meg 
is tevém. – azonban mint hallom; ezüstöt otthon868 a vasuton fölvesznek s directe minden 
akadály nélkül szállitják. – a magyar hirlapokban sok mindenféle bolondítgató hireket kö-
zölnek az itteni emigratio fölkelést vagy betörést tervező működéseiről. Hidd el, hogy azok-
ból vagy épen semmi, vagy csak igen-igen nagyon kevés igaz; noha Csernatony, minden 
közléseihez oda szokta tenni, hogy ő igazat szokott beszélni; beszélni talán, – de irni nem 
mindig ‒ ‒ és ha bármi jelentékenyebb, vagy ügyünkre nézve különösen hasznosb tény vagy 
eset adná elé magát ide künn: meglehetsz győződve, hogy én arról haladéktalanul több rész-
beli tudósításokat közölnék. – nocerában a légiónál, melly most még mindig legfeljebb 
1400 főből áll, ‒ a rendetlenség s fejetlenkedés folyvást tart, ‒ részint a tisztek szakértetlen-
sége869 miatt, részint pedig azért, mert kosut a katonai ügyek vezetéséhez, ‒ mellynek ő 
magát, mint kormányzó szintén fejévé tenni akarja, ‒ nem ért, s ha értene is, azt úgy mint 
az igazság s mint a katonai fegyelem megkivánná önzésében870 érteni871 sem akarja. – Illy 
szeszélyes érdekek munkálkodásai872 mellett pedig az egyenetlenség már nem csak a légiót 
dulja, de az itteni tiszti depotnál s az olasz honban szerte levő menekültek közt is minden-
felé elharapózott; s mivel még eddig a Comité tagjai közül eréllyel s igazságszeretettel senki 
magát közbe nem veté: már eddig is többen ide hagyák, mind a tiszti depot, mind a legiót, 
sőt naponta gyérül ez okból mindkét testület létszáma; és ha elkeseredettségünkben a na-
gyobb rész még szerte nem mentünk, ennek oka igazán csak legtisztább s tántoríthatlan 
hazaszeretetünkben rejlik.873 – Genuában is több magyar tiszt és közvitéz van, kik 
désperatiojukban arra várnak, hogy amerikába áthajózhatni alkalmuk legyen; ‒ természe-
tesen, hogy vannak ám közttük ollyanok is, kik magukat ugy viselték, miszerint közénk 
becsülettel többé nem soroztathatnak; ‒ de kérdem, valjon egyes gyöngébbek erkölcsi 
ijjedését nem a nagy méltósagu magyar Comité egykedvüsége léhasága okozta-e? én mer-
ném állitani, hogy igen, s a hal a fejétől büdösödik. – Ha kosut nem személyes érdekből 
válogatná embereit, s nem csak azokat pártolná, kik vak elfogultsággal csupán az ő személyit 
istenitik, s nyomoru önállástalanságuk érzetében a szabadság eszméjét kosut nevétől 

866 a <folyó> mult [a „mult” az áthúzott szó fölé írva.]
867 levélért [az „r” beszúrva.]
868 otthon [Beszúrás.]
869 szakértetl<..>sége [Emendálva.]
870 megkivánná <…> önzésében
871 […] [átírás.]
872 érdekek <…> munkálkodásai
873 hazaszeretetünkben <.> rejlik
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elválaszthatlannak képzelik, – s ha mondom, minden önérdeket félretéve a parancsnoki ál-
lomásokat a nemzeti közérzületet olly874 galádul képviselő875 egyének helyébe – a most leg-
méltánytalanabbul mellőzött valódi ügyszerető honfiakat alkalmazná: akkor ama gyönyörü 
délczeg fiakból európai hírű csapatot teremthetne; míg most a fanatikusok s a bujtogatók a 
pártszellemet terjesztve ama magasztos érzelmektől áthatott lelkes hazafiakat minden elkö-
vethető módon egyesek kortesei s zsoldosaivá akarják törpiteni. Ezért nincs aztán maradása 
közttük az önzéstelen s876 valódi elv-emberének, mert azokat vagy elkergetik, vagy pedig 
erkölcsi kényszerűségből magok eljönnek.877 Igy878 jöttek el a légiótól Vetter, gf. teleki ez-
redes, kovács, Farkas és gf. Pálfy őrnagyok; maga mogyoródy alezredes is, és több számta-
lan tisztek, egy év óta mintegy nyolczvanan, kik részint ide menekültek a tiszti telephez, 
részint pedig más olasz városokba879 vonultak; de a kikkel a valódi hazafiui szeretet s az 
igazi szakértelem is lelépett880 a tevékenység teréről; pedig e mellőzött férfiakat milly kegye-
lettel tartaná881 s milly szerencséjének tulajdonitaná882 a világ bármelly hadserege is, ha ma-
gáénak nevezhetné. – a méltánytalankodás pedig még most is napról napra gyériti a magyar 
légió erejét, s a Comité főnökének hiában panaszolják az illető sérelmeiket, mert az 
nyomoru zsoldosainak minden körülmények közt leghőbb pártolója, s azoknak több hitelt 
ád, ‒ sőt a panaszosokat vagy magához sem ereszti, vagy ha nála nagy nehezen s hosszas 
várakozás után audientiát nyerhetnek is, azokkal a leggőgösebben s a legméltánytalanabbul 
bánik; ‒ s legfeljebb is csak olly égrekiáltó igazságtalanságokért bünteti saját feleit, melly 
ellen végre legelfogultabb883 bálványozói is valamint az egész világ felzudulna, mint a 
Figyelmesiféle botrány alkalmával, mellyért ez miután a magyar hirnevet s majdnem az 
egész ügyet koczkáztatá, akasztófa helyett csupán hat heti fogsággal büntettetett,884 rangja 
megtartása mellett; czinkos társai pedig, kik talán sokkal több gazságokat követtek el, mint 
maga Figyelmesi, szárazon vitték el bőrüket, s részint ide a depóhoz tevék885 részint maguk-
hoz vették turinba vagy milanoba sat. Illy méltánytalanul bánt kosut legközelebb a légiótól 
pár hét előtt elűzött Pálfy huszár őrnaggyal, ki ellen azért ármánykodtak, mert ez minden 
pártoskodás s minden ármánynak elejét akarván venni: a rég hiányzott rend helyreállitásában886 
fáradozott, s minden aljas bujtogatot a legszigorubban büntetett; sok lud azonban disznót 
győz, s maga a légió helybeli parancsnoka Ihász ezredes is vén asszony levén, ezt a bujtoga-
tó tisztikar rávevé hogy gf Pálfy őrnagyot887 a reá költött rágalmak következtében888 a légió-
tól elutasitsa. – Pálfy azonban az elutasítást be nem várta, hanem nocérából egyenesen 

874 olly [Beszúrás.]
875 galádul <… … …> képviselő [a „képviselő” az első áthúzott szó fölé írva.]
876 önzéstelen <…> s
877 magok <…> eljönnek [az „eljönnek” az áthúzott szó fölé írva.]
878 eljönnek <… … …>. Igy
879 városokba<n>
880 lelép[…] [átírás.]
881 tartaná [Beszúrás.]
882 szerencséjének <…> tulajdonitaná [a „tulajdonitaná” az áthúzott szó fölé írva.]
883 végre <a> legelfogultabb
884 fogsággal<,> büntettetett
885 tevék [Beszúrás.]
886 rend <…> helyreállitásában 
887 őrnagy[..]<.> [átírás.]
888 rágalmak <…> következtében [a „következtében” az áthúzott szó fölé írva.]
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Biellába889 ment, kosutnak sérelmeit előadandó. kosut a többek közt ezt mondá Pálfynak: 
„azt hiszi ön, hogy ha nekem visitet csinál, baján segitve lesz; nem kényszeritette senki, hogy 
a légióhoz menjen, s most magának tulajdonitsa a kellemetlenségeket.” – Pálffy a többi el-
keseredettekkel turinban él, s várja a jobb idők eljövetelével az igazságszolgáltatás nagy 
napját. – Egy Somogyi nevü nem rég jött huszár főhadnagy, szintén a légióhoz ment, s 
megérkezése mindjárt valamennyi irigykedését890 felkölté, miután Somogyi derék ügyes és 
vállalkozó szakértő embernek látszott; különösen891 valami Dunka nevü (oláh születésü) 
százados a huszárságnál, ‒ ki892 az illy tehetséges jövevényeknek legnagyobb ellenségek szo-
kott lenni féltékenységből – az emlitett893 főhadnagyot egy társaságban, ‒ mindjárt bemu-
tattatása alkalmával igen illetlenül és sértő modorban fogadta.894 – Somogyi erre másnap 
Dunka századost kihivja: Dunka azt üzeni neki, hogy olly rongyos haszontalan emberrel 
nem vív meg; ezután Somogyi a tisztikarnak kijelenté, hogy „hiszen ollyan tiszt a ki egy 
másik kihivását el nem fogadja, becsületes895 lovagias emberekkel nem szolgálhat”; ‒ Dunka 
azonban még ezen nyilatkozat után is négy-öt nap huzta-vonta a dolgot, s végre midőn látta, 
hogy a tisztek896 egy része már szinte megvívni unszolta, csak azután üzente Somogyinak, 
hogy most már ha tetszik szolgálatjára áll; ‒ Somogyi azonban azt üzené vissza897 hogy ha 
eddig nem tartotta őt érdemesnek a898 megvivásra,899 most már ő nem tartja érdemesnek egy 
olly emberrel párbajoskodni, a ki vagy900 megvetésből vagy901 gyávaságból a kihivást csak 
egy hét mulva fogadja el. Erre Dunka Somogyit az utczán fényes nappal nocerában előta-
lálva pisztollyal megrohanja s rálő, ‒ a golyó azonban Somogyi feje fölött repült el. – más-
nap ez eset után Somogyi elhagyta nocerát s turinba jött kosutnak panaszát előadandó. 
kosut a főhadnagyot csak négy óra hosszát váratá az előszobába végre bebocsáttatván, kosut 
a többek közt ezt mondá neki: „nos hát maga nyolcz évig szolgált ausztriában a huszárok-
nál? ‒ bizony902 ez nálunk nagyon rosz recommendatio!” mire Somogyi ezt felelé: „igen ha 
azt osztrák lelkemet is ugy meg birta volna törni, mint testemet, de mint látja kormányzó ur 
az osztrák iga alatt903 hazafiui lelkületem csak erősbödött, különben olly nagy áldozattal 
sem viselhetném!” – később Dunka is turinba jött, s a vizsgálat eredménye az lett ‒ hogy904 
Dunka századosi rangja megtartásával 800 frank utiköltséggel elbocsáttatott, de aki még 
sem ment végképen905 el, hanem a 800 frankot fölvéve nápolyba utazott, s ott fogad látoga-
tásokat a légióbeli főbb czinkosoktól, (millyen valami zsulavszky nevü hadnagy, ‒ kosutnak 

889 Bialába [Emendálva.]
890 irigykedesét [Emendálva.]
891 különösen [Beszúrás.]
892 ki [Beszúrás.]
893 az <illető> emlitett [az „emlitett” az áthúzott szó fölé írva.]
894 fogadja [átírás.]
895 fogadja, <nem> becsületes
896 a <…> tisztek
897 vissza [Beszúrás.]
898 a [Beszúrás.]
899 megviv[..]ra [átírás.]
900 a ki <már> vagy
901 megvetésből <…> vagy
902 huszároknál? <a> ‒ bizony
903 iga <… …> alatt [az „alatt” az első áthúzott szó fölé írva.]
904 lett – <(… … …)> hogy
905 végképen [Beszúrás.]
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rokona, ‒ ki a legnagyobb gazságokat követi el a legarrogansabb föllépéssel az atyafiság 
következtében magát a legszemtelenebb merényletekre feljogositva érezvén)906 hogy tovább 
is bujtogathasson. – Somogyi főhadnagy pedig ki igen derék fiu, s bármelly tisztikarnak 
disze lehet, jelenleg valamenyiünkkel itt vesztegel acquiban a tiszti telepnél. kosut mindent 
sőt talán részletekben még több adatokat tud a légiónál naponta előforduló rendetlenségek-
ről; de még sem tesz ezek megszüntetésére semmit. – tür már még is elvesztvén türelmét 
három legizgágább907 huszár tisztet egy irásbeli rendeletben a légiót elhagyni s turinba 
jönni parancsolta; ‒ természetesen zsulavszkyval908 a fő-fő vitézzel nem rendelkezhetik, 
mert kosut azt akarja, hogy az909 a légionál maradjon. a rendelet azonban már több mint 
három hete elküldetett, de a három hős (Sági, Sárpi és réh századosok910) még mindekkorig 
sem jöttek el; sőt mint többektől halljuk a huszárságot felbujtogatták, hogy nálok nélkül ne 
szolgáljanak; ‒ hogy ennek ismét milly iszonyu következése lehet azt még majd ezután tud-
juk meg; ‒ egyébiránt ez a gyömülcse a kosut által önzésből pártolt haszontalan egyének911 
mindent koczkáztató912 és semmit Szentnek nem ismerő működéseinek. még egyet a sok-
ból: valami Szabad nevű százados az itteni tiszti-teleptől egy csekély de méltányos követe-
léssel járult egy legillendőbb stylusban szerkesztett, de sok igazat tartalmazó privát levélben 
kosuthoz; ‒ ez nem csak hogy nem válaszolt az emlitett századosnak, de követelését sem 
teljesítette azért mert a kormányzó913 urhoz küldött levél kis formában914 s levél-papírra915 
volt irva; ‒ sőt még mogyoródy alezredesnek egy levélben meg is írja, hogy a formalitás el-
leni vétségeért Szabad századost bepirongassa; ‒ megjegyzem pedig, hogy kosut azt nagyon 
jól tudhatná, miszerint, ha egy depobeli tiszt magának papirost vesz, azt nyomori fizetése 
mellett bizonyosan más szükségletei nélkülözésével teszi; továbbá: Szabad százados, lon-
donban is már nyolcz év alatt igen sok szolgálatot tett kosutnak, minden anyagi érdek nél-
kül, ‒ s ő kosut nagylelküségét soha igénybe nem vevé, ‒ pedig más méltatlanoknak kosut 
mint Szabad mondja – ugyan sokat adózott; aztán Szabad igen derék, müvelt ember, az 
egész szicziliai hadjáratban részt vett, s mióta külföldön van, a magyar ügyekről több röp-
iratot adott már ki, s végre: az angol kormány nehány916 főbb embereivel kis formátumu917 
papirossal hosszasb ideig levelezett. – kosut az efféle más illynemü eljárásaival a magyar 
emigratzio értelmesebb s majdnem legnagyobb részét már annyira dühössé tette, hogy ha 
kosut a dolgokon hamarjában918 nem változtat: itt mindenesetre szakadás lesz; ‒ mert most 
már a naponta halmozódó ügyesbajos dolgok mellőzése vagy méltánytalan eldöntése nem 

906 (millyen valami zsulavszky nevü hadnagy, ‒ kosutnak rokona, ‒ ki a legnagyobb gazságokat követi el a 
legarrogansabb föllépéssel az atyafiság következtében magát a legszemtelenebb merényletekre feljogositva érez-
vén) [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

907 legizgágább [a „-leg” beszúrva.]
908 természetesen <a> zsulavszkyval
909 hogy <…> az
910 szazadosok [Emendálva.]
911 egyén<…>ek [az „-ek” az áthúzott betűk fölé írva.]
912 mindent <…> koczkáztató [a „koczkáztató” az áthúzott szó fölé írva.]
913 a <…> kormányzó
914 formá<…>ban
915 levél-papírra [Beszúrás.]
916 nehány [Beszúrás.]
917 formátumu [a „-umu” beszúrva.]
918 hamarjában [Beszúrás.]



484

csupán a919 légió fennállását920 vagy egyesek lételét veszélyezteti; ‒ de tökéletesen koczkára 
teszi a magyar ügyet, ha nem az egész világ, de mindenesetre olasz ország előtt ‒ mellynek921 
rokonszenvére922 most legnagyobb szükségünk van. – azért mint jól értesültem e végből 
klapka türr és még nehány magyar a napokban komolyan értekezni fognak kosuttal tu-
rinban; s ha egyezkedhetnek, azt hiszem egyébről is szó lesz. – az eredményt majd haladék 
nélkül tudatni fogom. – Pedig milly fölséges bizonysága volt nem régen923 a reactio náriusok 
feletti győzelem a légió harczias szellemének! – melly már hírlapokban is közölve volt. a 
reactionarius csoportok ujabb időkben gyakran felüték ismét fejeiket déli olasz honban 
mellyeket rómában készitének elő, még pedig mint beszéli osztrák segítséggel, ki Velenczén 
át rómába fegyvereket s több bérenczet is küldött volna! nehány nap óta azonban az olasz 
hajók nagyban czirkálnak az adriai tengeren a csempészést924 meggátlandók; valamint 
Cialdini925 rómát déli olasz országtól egy erős katonai cordonnal zárta el; s az óta a reac-
tionariusok napról napra jobban pusztulnak. általánosan hiszik itt, hogy délolasz ország két 
hét alatt minden rosz elemtől meg lesz tisztitva, melly czélból a légiót nápoly környékén 
ujolag igénybe vették, s toscanába jövetelüket csupán ez hátráltatja. – a légió valamint az 
itteni tiszti telep is (melly utóbbi 100 főből áll, s eszélyesebb parancsnoka926 mint mogyorody 
e zsodoma és gomora elemnek alig lehet) naponta szaporodik ugyan majd szökevények, 
majd menekültekkel; de miután sem ezt sem a legiót nem szervezik, sőt méltánytalankodnak 
s927 az igazságszolgáltatásban is mint emlitém igen hanyagok: nem csoda; ha a jövők928 s el-
menők száma egymást egyensulyozza.929 ‒ Itt a tiszti-telepben mint mondám mindenféle 
elem van; ‒ s ennek oka a930 Comité, mert a931 magokat jelentőket minden további vizsgálat 
vagy kimutatás nélkül ideosztja, s csak nekünk van aztán legtöbb bajunk a korigálással; 
természetesen, hogy a protectio és pártoskodás itt is nagyban szerepel, s ha a protegáltak932 
jellemtelen viselete933 ellen föllépünk csak minket kárhoztatnak, s ha lehet bakoltatnak is. 
nem is mondhatom, milly kimondhatlan keserü sors934 jutott935 itt egy olly embernek, kit a 
legtisztább ügyszeretet hozott ide, még pedig azon édes reményben, hogy csak is itt 
találkozand a legnemesebb lelkü s a legügyszeretőbb bajtársakra; s hitte,936 hogy minden 
nyomort937 s szenvedést938 a szent czél elérhetése fölötti baráti egyetértés mellett örömmel 

919 csupán <…> a
920 fennállásat [Emendálva.]
921 előtt ‒ <…> mellynek [a „mellynek” az áthúzott rész fölé írva.]
922 rok[.]nszenvére [átírás.]
923 nem régen [Beszúrás.]
924 csempészé[..] [átírás.]
925 valamint <.> Cialdini
926 parancsnok[.] [átírás.]
927 s<em>
928 ha <… … …> a jövők
929 egyensu<l>lyozza
930 a<z>
931 mert <…> a
932 a protegáltak [Beszúrás.]
933 viselete<…>
934 sors<.>
935 sors <…> jutott [a „jutott” az áthúzott szó fölé írva.]
936 s <…> hitte
937 nyomort<…>
938 szenvedést<…>
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elvisel; ‒ a míg most némelly söpredék emberrel nem csak egy cathegoriába érzi magát939 
helyezve, de itt ott ezeknek alárendeltje is; ‒ igy például: van itt köztünk horvát német tót 
lengyel s több más nemzetbeli kevésbé magyar jellemű s a magyarnak még csak egy szavát 
sem beszélő kapitány őrnagy sat: kik közül nagyobb részint kosuttól vagy türrtől azért 
kapták rangjukat, mert vagy egyiknek vagy másnak személyes szolgálatokat tettek, vagy 
itt-ott nem ügyszeretetből de kenyér keresetből spionkodtak, ‒ katonai értelmiségünk azon-
ban igen kevés majdnem semmi sincs, ‒ ezek aztán urakat s követelő feljebbvalókat akarnak 
itt a szakértő magyar tisztek fölött játszani, s a legnagyobb szemtelenségig űzik nyomorult 
játékukat, mert protectorjaikat a reájok bizott különbféle titkok folytán markukban tart-
ják; ‒ s magyarul nem beszélvén, német nyelven katonai leczkéket, rapportokat, s tudja Isten 
még miféle komédiákat nem akarnak velünk tartani. – a minap egy kávéházban valami 
Vranicsevics940 nevü horvát őrnagy, ‒ ki igen nagy panszlavot játszik, ‒ egy magyar hadna-
gyot, ki anya nyelvén valami közömbös tárgyról nyilatkozott, ‒ bepirongat; ‒ a hadnagy e 
nyilvános lepirongatásra, (mellyre tisztek közt nyilvános helyen egy őrnagynak soha sincs 
joga,) elhallgat, s haza menvén az őrnagynak egy levélben megirja, hogy ha érteni akarja a 
mit más beszél,941 s ha942 megrovásokat akar tenni943 magyar nyelven mondott944 nyilatkoza-
tokra: tanuljon945 magyarul, mert ez magyar tiszti-telep, s ha ausztriában egy tiszt hat ho-
nap alatt az ezred nyelvét nem beszéli: elbocsátják. – az őrnagy ezért az emlitett hadnagyot 
válasz, vagy lovagias elégtétel követelés helyett, 24 órai házi börtönnel bünteté. Én e kény-
urasági és gyáva eljárásra egy tiszti gyülekezet alkalmával felszólitom az őrnagyot, hogy 
miért bujt a hadnagy ur ama kihivó levelére a szolgálati eljárás megé, a mennyiben a had-
nagy ur nem a katonai946 szolgálat ellen vétett, hanem privát uton küldött levelében csupán 
csak személyét sérthette meg, s miért nem lépett fel testületünk szelleméhez illő lovagias-
sággal? – erre az őrnagy azt feleli, hogy ama levél olly „gemein”947 sérelmet tartalmaz, mi-
szerint azért megvívni egy olly emberrel nem tartja érdemesnek; ‒ igen de, ‒ jegyzém meg 
én, ‒ azt948 az embert ön mint hadnagyot bünteté meg, s egy hadnagy a mi testületünkben 
nem lehet „olly ember!” és abbeli megjegyzése a hadnagy urnak, hogy ön magyar nyelven 
tanuljon: az már oly „gemein”949 megsértés, hogy a950 hadnagy urat annyira lealacsonyitja ön 
előtt, miszerint951 vele már meg sem vivhat. Engem haszontalan társaim, kik az őrnagy be-
folyásos személye előtt bátorságukat elveszték952 cserben hagytak; pedig épen csak ugy 
szoltam953 az ő érdekükben mint a magamé s mindnyájunkéban, s e felszólalásomról őket 

939 cathegoriába <…> érzi magát [az „érzi magát” az áthúzott szó fölé írva.]
940 Vranicse[.]ics [átírás.]
941 más <…> beszél
942 s <ha …> ha [az áthúzott „ha” beszúrás. a törlés utáni „ha” a második áthúzott szó fölé írva.]
943 akar tenni [Beszúrás.]
944 […] [átírás.]
945 nyilatkozatokra: <… … …> tanuljon
946 katonai [Beszúrás.]
947 [a „gemein” a kéziratban gót betűkkel írva.]
948 én, ‒ <…> azt
949 gemein [Beszúrás. a szó a kéziratban gót betűkkel írva.]
950 hogy <…> a
951 előtt, <…> miszerint [a „miszerint” az áthúzott szó fölé írva.]
952 elveszt<.>ék
953 szol<lal>tam



486

előre értesítettem s ők helyeselték, sőt véleményem954 mellett nyilatkozni igérkeztek. Ennél 
fogva az őrnagy azon felszólitására, hogy nyilatkozzanak azon urak, kik az illető hadnagy955 
sértését956 „gemein”-nak nem tartják – senki sem szólván: a tiszteket eloszlatta, ‒ s más nap 
azt fogta reám, hogy én nemzetisége iránti ellenszenvből s személyes gyülöletből léptem fel 
ellene ama tiszti összejövetelnél, s ezt ő türrnek megjelenti. Én ezt másoktól hallám meg, s 
azonnal az emlitett őrnagyhoz mentem, mondván: „igen jól tudom én, s olly magas957 szem-
pontból fel tudom fogni, mint bárki más, milly kötelességek köteleznek itt bennünket egyes 
idegen958 nemzetbeliek irányában, kik velünk a közös ügyért jöttek har czolni, ‒ s ha én az 
őrnagy urnak személyes ellensége volnék, azt most959 nyiltan szemébe is megmondanám, mi-
után én az őrnagy ur protectiója nélkül is meg tudok állani a magam lábán, mert bízom 
rendithetlen hazaszeretetem,960 csekély tehetségem s kardomban, azért az én felszólalásom az 
emlitett ügyben csupán azért vala, hogy testületünkben a lovagias szellemet föntartsuk sat. 
miután pedig: mint tudom az illető hadnagy is, ki önt megsérté innen elutazott, többé ez 
ügyben őrnagy urral semmi dolgom.”961 az őrnagy e dologról aztán962 hallgatott. Itt azonban 
az illyen ügyekben majd mindennap van bajom, mert az egyik segédnek, a másik itélő bírónak 
a harmadik ügyvédjének sat: szólit fel, úgy hogy már szinte lelkem963 testem beléfáradt, mert 
látom, hogy illy ezerféle elem közt magyar tiszthez illő lovagias szellemet behozni alig lehet; 
s hogy a legmélyebb életbölcseség sem volna itt képes a naponta előforduló gyalázatos vesze-
kedések, s czívódások közt az igazságot lelkiösmeretesen kiszolgáltatni. – türr tábornoknak 
az itt létszámunkkal együtt növekedő egyenetlenkedést alkalmasint be sugták, s hogy jó lesz, 
ha eljő már egyszer valaki hozzánk a Comitéből, mert különben ma-holnap mindnyájan fel-
oszlunk. türr tehát nehány nap előtt itt volt, bennünket a mogyoródi szállásán összecsődi tet-
tek, ‒ s egy rövid beszéde után, mellyben bennünket a birka türelmességre ujabban felszólitott 
eloszlottunk; mi őt aztán egész nap nem láttuk, pedig az nap délután még turinba utazott. 
Csernatony sok mindenféle ujságot össze ír a magyar lapokban de annyit mondhatok, hogy a 
mennyiben az ő tudósitásai a mi helyzetünkre vonatkoznak, azokból rendesen a fele sem 
igaz. – ő mint afféle irnok – majd segéd, majd futár, majd auditori minőségben türr tábornok 
és a Comité közelében van, s ott jól érzi magát, ‒ azért róluk és rólunk mindig a legbrilliansabb 
dolgokat írja; így elszépitette a légió rendezett állapotát is, ‒ pedig az egy hajszálnyit sem 
volt és nem áll máskép, mint a hogy megirtam; ‒ a legközelebbi czikkében Csernatony szinte 
holmi lakomát emleget acquiban türr itt léte érdekességéről egy betüt sem írhatok töb bet 
pedig én csak itt voltam; türr mogyoródyval s egy pár olasszal ebédelt, ebéd után mogyoró-
dyval sétálni ment, s aztán elutazott, de lakomának, s felköszöntéseknek, mint Csernatony irja 
se hire, se hamva nem volt; ‒ nem is tudnám miből? hiszen örülünk ha napontai egyszeri 
sovány menázsink964 mellett lézenghetünk! – Én hirlapkban a Csernatony beszédét meg nem 

954 sőt <…> véleményem
955 kik <…> az illető hadnagy [az „illető hadnagy” beszúrva.]
956 sértését [a harmadik „é” beszúrva.]
957 olly <.> magas
958 egyes <…> idegen
959 most [Beszúrás.]
960 hazaszerete[…] [átírás.]
961 [a záró idézőjel emendálva.]
962 dologról <…> aztán [az „aztán” az áthúzott szó fölé írva.]
963 szinte <…> lelkem
964 mená[.]ink [átírás.]
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czáfolhatom,965 mert akkor engem ez a sok kolonpos egoista felkötne, ‒ vagy ha azt nem te-
hetné is: reám kígyót békát kiáltana, ‒ és más részt igen kellemetlen kötelességemnek is tar-
tanám rosz ha tásu igazságokkal czá folni meg némelly nem épen ártalmas füllentéseket; ‒ ha 
pedig jó hireket hozhatok akkor bizonyos lehetsz benne barátom, hogy azt a legsietőbben 
közölni fogom. – Ha a most összejött Comité tagok turinban állapotunk966 javitására semmit 
sem tesznek, s helyzetünk September elejéig nem változik, ugy elhatároztam magamban, 
hogy mintsem e zsodoma és gomora faj közt véremet rontsam az időt pazaroljam az ő ha-
szontalan ügyes-bajos dolgok ki egyenlítgetésével, akkor inkább valamelly közellevő város ban 
húzódom meg nehány jobb s nemesebb érzelmű társaimmal, s ott keresek magamnak addig 
valami foglalatosságot, míg mars a sikra szólit, mert ez az élet itt valóban minden jóra törek-
vő embernek csak lelki testi romlására lehet. nekem a mult héten egy haszontalan lengyel 
fiuval, ‒ (volt osztrák tiszt.) párbajom is volt, mert ez magát elég szemtelenül, ‒ mint magyar 
depóbeli tiszt, grófnak adta ki az967 olaszok közt;968 én ezt megtudván a bitorolt gróf czimert 
becsületesen az oldalára nyomtam; ‒ nekem hál’ Istennek semmi sérelmem969 nem volt. most 
azonban a mennyire lehet visszahuzódóm mindenkitől, mert látom, hogy illy embereknek 
baráti tanács, feddés, vagy lovagias föllépés falrahányt borsó. nem busulok sem mit azon, hogy 
a magam mindennapi kenyerét bárhová is menjek innen jobban meg ne szerezhessem, mint a 
millyennel jelenleg tartanak; de addig is, hogy időmet, melly legdrágább kincsem, ‒ hiában itt 
ne vesztegessem; ‒ kérlek légy szives ama félretett katonai könyveket megküldeni, és ehez ha 
hozzá venni sziveskednél a legujabb kiadásu „abrichtungs-reglement”, ‒ für die Cavalerrie – 
az uj970 „Dienst-reglement” és a menzdorf tábornokféle „Feld und Vorposten Dienst” ‒ für 
die Cavallerie – czimü könyvecskét; s ezeket minélelőbb a971 vasuton ‒ valaki által – olasz 
nevem alatt ide acquiba czímezve feladatni; ‒ én azt hiszem biztosan eljöhet. – az emlitett 
műveket972 én részint kivonatban részint egészben magyarra fogom minél előbb kidolgozni, 
miután arra itt igen-igen nagy szükség van. – a mult napokban volt szerencsém krivácsi ez-
redessel is megismerkednem. – ritka jellemü, testestől lelkestől magyar ember. – Sokat szen-
vedett osztrák fogságban; ‒ mint mondá – a forradalom után mintegy hat évig söpré mint rab 
józsefstadt utczáit. jelenleg az olasz tüzérség és a vár parancsnoka alessandriában. Szakisme-
rete s önzéstelen becsületessége folytán – igen nagy tiszteletben áll, az olasz kormány előtt. 
kosutot ő is zavart elméjü embernek tartja; s fájlalja helyzetünket, mellybe általa jutottunk. – 
Gf. teleky ezredes jobban van, de nem igaz, hogy Garibaldi nála volt. – Garibaldit most a 
Génuaiak várják Caprérából. Hova megy, s miért jön? még nem tudhatni. – légy szives még 
a Vasárnapi s politikai lapokat egy szépirodalmi lappal olasz czimem alatt számunkra megkül-
detni. mindnyájotokat ezerszer csokoló 

holtig hű barátod Columbo

az angolhoni levelet ma kaptam meg. – a pénzes levelet mindennap várom.973

965 nem <.> czáfolhatom
966 [..]lapotunk [átírás.]
967 ki <…> az
968 olaszok <…> közt [a „közt” az áthúzott szó fölé írva.]
969 serelmem [Emendálva.]
970 uj [Beszúrás.]
971 a [Beszúrás.]
972 emlitett <…> műveket
973 az angolhoni levelet ma kaptam meg. – a pénzes levelet mindennap várom. [a levélpapír bal szélére írva.]
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318. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Ungvár, 1861. augusztus 12.

Ungvár, august. 12. 1861.
Édes zsuzsikám!

ma egy hete késő974 este ide érkeztem s azon nagy fogadóba szálltam, hol 30 év elött szin-
padunk fel volt állitva, mikor t. i. megyerivel voltam itt; hanem ezt a fogadót is zsidó birja 
mint a többit az egész megyében, s a vacsorájának ize és szaga a törökországi avas juh vaj 
iszonyu büzére emlékeztetett, s e szagtól azóta nem tudok menekülni, s még a keresztyén-
főzte ételeken is mindig ugyanazt érzem. másnap a szinigazgatók más kényelmes szállásra 
vezettek egy más vendéglőben, hanem itt is csak zsidó konyhát találtam.975 Szerencsém, 
hogy többnyire el vagyok híva ebédre. tudod édes, nem azért irom ezt, mintha az evés volna 
nálam a legfontosabb dolog, hanem csak976 mint egyikét az élet apró nyomorainak.

Itt engem igen szépen fogadtak, és teli házzal, s virág esővel; hanem a második föllép-
temkor itt majd egész nap esett az eső, s a közönség nagy részét el is vonta tőlem. tegnap, 
az az Vasárnap léptem fel harmadszor, ismét teli ház előtt. De én azon gyanuban vagyok977 
hogy ezek a szinészek, a pénzkezelést nem tisztán viszik, mert a jövedelem teljességgel nincs 
arányban a közönség számával. Egyébiránt a978 napi költség is igen nagy esténként 35-45 
forint. most kezdek az itteni urakkal megismerkedni. ma épen979 valami Ibrányi-családnál 
voltam ebéden, egy jenke nevü faluban, ide egy fél orányira. 

Este vacsorán980 a központi föszolgabirónál leszek. a megyei tisztek nagyobb részével 
megismerkedtem,981 valamint a jelesebb városi polgárokkal is. a megyei föjegyzö, tordai 
Ede igen elözékeny irántam. a982 város birája is. Szóval nincs okom bánni hogy ide eljöttem. 
Vasárnap, aug. 18-dikán indulni akarok innen (ha csak vissza nem leszek tartóztatva) hogy 
hétfön a debreczeni szinház alapjának letételénél983 jelen lehessek. nem irtak még onnan? 
Hát ákosról, és a pénz küldeményröl még semmi hir? Ha sietsz a válasszal, még talán itt 
találhat. azóta ujságot sem olvastam, pedig hallom, nagy dolgok történnek. a Szinházról 
sem tudok semmit. az itteni fabódéban mellyben játszom, nagy légvonal van, s minthogy 
az esték itt hüvösek, egypárszor már veszélyesen meghültem. Csak éjjeli izzadásom ment 
meg a bajtól és a rekedtségtöl, hanem kissé folyvást köhögök.

Huszadikán este minden esetre várhattok, addig is
Csókollak

E G
sk

974 késő<n>
975 konyhá[.] <…> találtam [átírás.]
976 dsak [átírás.]
977 gyanuban <el> vagyok
978 a [Beszúrás.]
979 [.]pen [átírás.]
980 vacsorá[.] [átírás.]
981 részével <is> megismerkedtem
982 [.] [átírás.]
983 letételénél [az „-él” beszúrva.]
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319. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy árPáDnak
[Pest, 1861. augusztus 18.]

[Elveszett.]

320. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
acqui terme, 1861. szeptember 2.

Szeretett édes barátom!

Ezer köszönettel vettem a hatvan frankot; bizony jobbkor alig jöhetett, mert ruháim már 
nagyon elrongyosodtak. a p. lapok első számát ma kaptam meg. – a könyvekre kimondha-
tatlan szükségem volna. – münchenbe, valami zach nevü vendéglőshöz, kinél – egy Pestről 
jött bajtársam utasitása szerint – a váltónak lenni kellett: már három levelet írtam; – az utol-
sót recommandiroztam, s ez ma visszajött, boritékján ezen fölirással: „a984 czímzett ur nincs 
münchenben”.985 – Én azt hiszem, valami semmirekellő rászedett bennünket. – tu dassd 
kérlek annak nevét, ki ezen utasitást adta, s azét, kinek a váltó küldve volt, lehet, hogy talán 
lesz alkalmam idővel az illetőkkel leszámolhatni. – az országgyülés magatartása, s annak 
feloszlatása itt mindenfelé csak a legjobb benyomást tette, s mindnyájan hisszük, hogy e 
benyomás986 nem sokára tényleg is nyilvánuland – – – (mert itt most van valami a pettóban; 
de bizonyosat még987 nem tudván: egyelőre többet nem irhatok –) klapka, – mint több ol-
dalról hallottuk, – kosuttal meghasonlott, s most Garibaldival nagy levelezésben van. 
a légió toscanába jövetelét ismét nagyon híresztelik, noha az nápoly környékén szerte 
osztott csapatokban a reactionariusok ellen olly jól működik, s az olasz kormánynak olly 
hasznos szolgálatot tesz; miszerint alig hisszük, hogy nélkülözhessék. Ujabban vett tudósitás 
szerint gf. teleky Sándor a Comóról szinte acquiba költözik. – kosut Genuába megy lakni, 
s Figyelmesy alezredes, kit segédül ismét988 magához vesz, – már szállást is fogadott számá-
ra. Figyelmesy a nólai zavarok s egyenetlenségek miatt alessandriában levén elzárva, onnan 
csak nehány nap előtt szabadult ki. kosut mint mondják azért veszi Figyelmesit magához, 
mert ez elitéltetése alkalmával azzal fenyegetőzött, hogy a989 k. hibáit – majd elhireszteli.990 
Vetter turinban lakik, s nagyon vállalkozó tervekkel foglalkozik. – Perczel móriczról, ki 
családjával egy angol ország991 melletti szigetecskén lakott,992 – ma azt a hírt vettük, hogy 
észak993 amerikában van, s ott mint tábornok alkalmazást nyert a hadjáratban. – a pesti 
napló f. h.994 28-diki számában acquiból995 közlött, – s a kajdacsi őrnagy aláirásával igen 

984 fölirással: „<az …> a
985 [a záró idézőjel emendálva.]
986 benyomás<t>
987 mé[.] [átírás.]
988 segédül <ma> ismét
989 hogy <majd felfedi…> a
990 el[…]teli [átírás.]
991 angol <of> ország
992 szigetecskén <ha> lakott
993 észak [Beszúrás.]
994 f. h. [Beszúrás.]
995 számában <.> acquiból
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nyírbáltan996 megjelent czikk tőlem van. Itteni foglalkozásunk: oskolázás, mindenféle kato-
nai tanulmányokból, – azonban többnyire olly tárgyak, mellyeket én már rég tudok. Én je-
lenleg az elméleti-hadtudomány magyarra forditásával foglalkozom, – mellyet a felsőbb 
osz tálynak szinte tanitanak. – Ha könyveim megérkeznek, mellyre már valamennyien na-
gyon várnak, – majd lesz ismét elég dolgom a forditással és tanulmányozással. – nagyon jó 
volna, ha türrnek engem valami tekintélyes ismerősöd által ajánltatnál, s ha az illetőnek 
tájékozásul volt ezredesem leveleiből nehány phrasist idéznél; legalább ha még a télen is itt 
kellened veszteglenünk: türr az olasz hadseregben valami állást eszközölhetne részemre; de 
ha ezt nem tehetné is, miután az olasz kormány nem örömest sziveli hadseregében az idege-
neket,997 még is ő nagy befolyásu ember a katonai ügyekben, – s ha vele engem valaki mint 
jó katonát s hazafit megismertetne, miután ezt kellőleg bebizonyitani a jelen körülmények 
közt igen kevés alkalmam van, – ugy hiszem, hogy az ajánlás folytán, ha előbb nem is, de 
annak idejében több figyelemmel leend irányomban. – testületünk száma ujabb jövevények-
kel közelebbről998 nem növekedett ugyan, – de azért már százan felül vagyunk, – s e kis 
városban alig birjuk már magunkat elszállásolni; – ha a télen még999 itt maradunk, nagyon 
meggyűlend a bajunk, mert már most is alig lehet egy kis szobát olcsóbban1000 bérelni mint 
30-35 frankért havonként, – s hol vesszük majd még a fát; – adja Isten, hogy a táborban 
szedhessük! – Valami Várady nevű őrnagy,1001 ki a nólai zavarok előidézésével nagy hős 
volt, – s a légiótól ide testületünkhöz tétetett, – most mint gyáva,1002 mert ujabb pletykasá-
gokért s bujtogató1003 rágalmazásokért1004 matheidesz hadnagy1005 által kihivatott, s azt el 
nem fogadta, – sőt a párbaj napján el is bujt, – testületünktől elcsapatott;1006 ugy szinte vala-
mi Villásy nevü kapitányt is, ki az emigratió főnökeit egy az ország gyüléséhez intézett le-
vélben, mellyet ugyan onnan türrnek visszaküldtek, – pellengére állitotta, – s Szemereként 
szólalt fel, hogy bennünk semmit se bizzanak; – innen hazaküldték, még pedig olly feltéte-
lek mellett, hogy még mint közharczos sem fog többé egy magyar csapatban sem szolgálhat-
ni, s hogy elcsapatása mind az olasz mind a magyar lapokban közzétetik. –

Perczel móricz mint mondják a 59diki olasz hadjárat alkalmával itt volt, – s innen csak 
azért ment volna el, mert kosuttal összeveszett miután ez a Villafrancai1007 békekötés előtt 
magyar ország felszabaditására nyilt ujabb alkalmat elszalasztotta; – mondják, Perczel igen 
dühös szóváltások közt vált1008 volna meg kosuttól. Szabad kapitány, kit1009 a mult levelem-
ben emlitettem, – elkeseredettségében amerikába ment. – 

meg kell még emlitenem, hogy mogyorody alezredes rendkívüli jósággal van irányom-
ban, – s mindenben a mivel csak teheti segitségemre van; – de nem csupán én irányomban, 

996 igen <nyúl> nyírbáltan
997 idegen[…] [átírás.]
998 jövevényekkel <most> közelebbről
999 […] [átírás.]
1000 ólcsóbban [az ékezet áthúzva.]
1001 őrnagy<..>,
1002 gyává<.>, [az ékezet áthúzva.]
1003 s <..g> bujtogató
1004 rágalmazás[.]kért [átírás.]
1005 rágalmazásokért <… …> matheidesz hadnagy [a „matheidesz hadnagy” az áthúzott rész fölé írva.]
1006 elcsap[…] [átírás.]
1007 [.]illafrancai [átírás.]
1008 közt <h…> vált [a „vált” az áthúzott szó fölé írva.]
1009 kit<ől>
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hanem minden segélytelen vagy elhagyatottabb1010 magyar1011 iránt; ő a betegek gyó gyit-
tatását, utiköltségét egy vagy más gyógyintézetbe, saját zsebéből fizeti, – sőt még az elbocsá-
tottakat vagy elkergetetteket sem hagyja1012 el, hanem ezeknek is utiköltségül, élelemre1013 
vagy ruházatjuk rendbehozatalára mindig ád nehány forintot, – ugy annyira, hogy már majd 
minden pénzét elajándékozá, – s1014 az utóbbi időkben, mint észrevettem nagyon össze-
huzódva él. – kérlek édes barátom, ha nehány ocska ruhadarabot nélkülözhetsz, – küldj 
nekem a vasuton; – ezzel igen nagy segitségemre lész; mert ez nekünk majdnem a legtöbbe 
kerül, – pedig a tél is már közeledik, s nincs több egy öltözetviselt ruhámnál. – 

Ezerszer csókolva mindnyájatokat 
maradok holtig hű barátod

Colombo
sk

acqui, Szeptember 2. 1861.

321. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
acqui terme, 1861. szeptember 10.

Édes barátom! a lapok közül a Vasárnapi és politikai-ujságot, s a Hölgyfutárt kapom. – 
a „magyar-sajtó,” – „magyar-ország”1015 és a „Pesti-napló”,1016 – mellyek eddig még mindig 
rendesen érkeztek, – a mult hó óta, nem tudom mi okból, – elmaradtak.

a Bogyai által közlött hir nem egészen való. – nem mondhatom, hogy ama nő iránt 
némi vonzalmam nem volt, mert sok szeretetreméltósággal bir; de koránsem „fejér holló!” – 
Ismeretségem pedig következő módon történt:

acqui mellett egy gyógyerejü melegforrás van, mellyhez a kormány egy gyógyintézetet 
állíttatott fel. – Ezt évenként olasz ország minden részéből,1017 sőt külföldről is sokan láto-
gatják. a folyó-évi időszakra is nagyszámu vendégsereg gyült egybe; különösen pedig a 
szépnemből, melly aligha-nem hirét vette a magyar-tiszti-telep itt-tartózkodásának. – a 
fördői vigalmak ez idén kevésbé zajosak valának, a mennyiben sok sebesült olasz-katona 
által a fürdőhely inkább kórodává alakult; de azért a sok fiatal nő kedvéért minden estve volt 
egy kis mulatság rendezve, – s a fürdő-épület egyik nagyobb teremében zongora-kiséret 
mellett naponta tánczolának. – kisebb s nagyobb gonddal s buval biró bajtársaim közül 
többen szereztek itt maguknak1018 szórakozást; de miután nekem különben is természetem: 
magamban elbusulni vagy elgondolkozni:1019 e1020 vigságokban csak is szigoru helyzetünket 
mélyen érző s egy menekülthöz illő szerénységgel osztozám, – s e szerint a legnagyobb una-

1010 elhagyatotta[…] [átírás.]
1011 elhagyatottabb <iránt> magyar<ok>
1012 [.]agyja [átírás.]
1013 utiköltségül, <…> élelemre
1014 elajándékozá, ‒ <…> s
1015 [.]agyar-ország [átírás.]
1016 „[.]esti-napló” [átírás.] 
1017 részeiből [átírás.]
1018 mag[.]knak [átírás.]
1019 elgondolk[.]zni [átírás.]
1020 elgondolkozni <… … …> e
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lom, s még ez is ritkán vezetett e mulató-sereg közé. Egy alkalommal azonban a véletlen 
ugy akarta, hogy árpád megkeseredett1021 vére bennem is fölpezsegjen, – s egész táncz-
dühvel vetettem magamat az olasz lányasszonyok közé.1022 E közben egy barátom felszólit, 
hogy egyike1023 a teremben ülő kisasszonyok közől kéret, ha neki magamat bemutattatni1024 
szíves lennék. Én egész készséggel engedtem e megtisztelő kivánatnak, s a Cima nevü mi-
lanói kisasszonnyal azonnal meg is ismerkedtem. a nő itt husz napot töltött, mennyi1025 
egyes fördői-vendég itteni időzési-szaka;1026 aztán a tengeri fördők használata végett 
Genuába ment; – egy hó azonban alig telt el, – s egyszer csak azt hallom, hogy a Cima1027 
kisasszony ismét itt van; mire az egész világ azt hiresztelte, hogy én végettem jött ide, s hogy 
én nőül veendem. – az ezt hiresztelő világ azonban nagyon csalatkozott, midőn azt gondolá, 
hogy én ama gazdag1028 nőt érdekhajhászásból mindjárt vaktában elveendem; ezt talán leg-
feljebb is olly feltétel alatt tenném, ha két huszár ezred kiállitásáról annak idejében az oszt-
rák ellen saját költségéből biztositana, – ezt pedig sötét és rejtélyes szemeiből ki nem olvas-
hatván, elég volt a lányasszony kaczérságát tapasztalnom, hogy minden kedélyessége s ék-
szerei mellett is azonnal minden komolyabb szándékkal fölhagyjak; – s így még mielőtt 
innen elment egészen magára is hagyám. – Persze, hogy a kisasszony nagyon restelte a 
dolgot; mivel1029 a1030 közönség, melly engem vele együtt látni megszokott: körülötte többé 
nem talált; – küldözgetett1031 is aztán érttem; de én vizitkártyáimmal feleltem, gondolván: 
tegye bolonddá azt, a kinek eszére már szüksége nincs, én az enyémet még használni aka-
rom.1032 – a1033 mademoiselle aztán nagy neheztelések közt továbbutazott. – Bogyainak pe-
dig megirtam, hogy a házasítgatások helyett jobb lesz ha a haza-sétálgatások gondjaival 
foglalkozik.

a légiónál – Pálfi őrnagy méltánytalan1034 elüzetése óta, ez állomás még most sincs 
ugyan betöltve; de alig hiszem, hogy azt a turinban tartózkodó kovács őrnagy ismét elvál-
lalja, mert ez szintén szigoru, katonás ember, s a ma rendtől elszokott fiakat ő egyedül soha 
nem lenne képes megzabolázni; annyival kevesbé, mert a légiónak még most sincsenek 
katonai alap-szabályai. – azért a mi kovács és talán mások irántami jó akaratát illeti: arról 
én meg vagyok ugyan1035 győződve; de mint tudva van, az illetők közömbössége miatt ezek 
keze kötve van. – a légió Victor Emanuel általi szerveztetésének hire csupán mese-be-
széd, – s csak a kegyes ohajtások közé tartozik.1036 a légió még mindig nápoly körüli fal-

1021 árpád <…> megkeseredett 
1022 közé<,>.
1023 egyik[.] [átírás.]
1024 bemutatt[…] [átírás.]
1025 me[.]nyi [átírás.]
1026 időzési-<…>szaka
1027 Cima [Beszúrás.]
1028 gazdag [Beszúrás.]
1029 mi[…] [átírás.]
1030 mivel <…> a
1031 talált; – <.> küldözgetett
1032 akarom, [az írásjel átírva.]
1033 akarom. <… … …> – a
1034 méltánytalan [Beszúrás.]
1035 ugyan [Beszúrás.]
1036 tartozik<,>.
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vakban1037 van elszórva, – s feljövetelének, vagy ujabb szervezésének1038 épen semmi hire. – 
mi szüntelen zaklatjuk türrt s a magyar Comitét ügyes-bajos dolgaink rendbehozatala s 
mindnyájunk szervezése végett; de hogy várhassunk mostanában valami1039 eredményt, a 
midőn illyféle válaszokkal utasittatunk el: „honnan? miből? – hagyjanak békében! – ha nem 
tetszik az uraknak helyzetük, – menjenek Isten hirével, ki hitta ide? satöbbi” mint igy a 
tiszti teleptől közelebbről Palóczy őrnagy is járt, ki ügyünkben türrnél1040 volt.1041 – most 
azonban – miután a Comité minden alkalommal mutatott közömbössége már legbéketürőbb 
társainkat is türelmetlenné tette: – egyakarattal az egész tiszti telep nevében akarunk folya-
modni, – hogy vagy mondják-ki: mi czéljok van velünk, – vagy pedig ha e czél az ő szemeik 
előtt még beláthatlan: bocsássanak el, s ne kivánják, hogy a telet e nyomoru koldusos fizetés 
mellett lelkünk s testünk elölésével legyünk kénytelenek eltölteni. Ezt azon oknál fogva is 
teendjük, miután az olasz lapokból ugy értesültünk, hogy már a dunafejedelemségben is 
magyar csapatok alakulnak; s mert türr véleménye szerint itt még csak tavasszal kezdhet-
nénk a háboruhoz. –

krivácsi ezredes türrt egy1042 törökországi kalandjáért (melly ha igaz, bizony nem a leg-
szebb, miután e kaland következtében egy egész család szerencsétlen lett) – az olasz kor-
mánynak hivatalosan feladá. – krivácsi dühös türre, valamint az egész magyar Comitéra, 
azért hogy ügyeink iránt olly könyelmü közömbösséggel viseltetnek. – mi azonban krivácsi 
föllépését nem helyeseljük, s elhamarkodott és időelőttinek tartjuk;1043 de hisszük, hogy 
igen komoly következése e vádnak1044 nem leend, s türrt semmi baj sem érendi, mivel ez 
mind az olasz kormánynál mind a franczia udvarnál, – különösen házassága óta, – igen nagy 
kegyben áll. – klapkát e hó végére turinba várják, hová ugyanakkor kosuth is eljövend. – 
klapkát ez alkalommal ismét fel akarjuk szólitani, – hogy adja tanácsát, miszerint, nem 
lenne-e czélszerü, ha a télen a magyar és erdélyországi hegyekben guerilla csapatokat képez-
nénk; vagy talán ha a dunafejedelemség csapataiba osztatnánk be magunkat, hogy alkalmi-
lag egy Flankenbewegunggal a bánátot is megérinthetnénk; mert itt már semmi áron sem 
akarunk vesztegleni. – Helyzetünk e városban a naponta növekedő drágaság mellett külön-
ben is1045 mindig kiállhatlanabb lesz, s mert,1046 az1047 itteni nép rokonszenve sem ollyan 
irányunkba, mint más az osztrák iga alatt huzamosabban szenvedett olaszoké; s e szerint 
nem elég, hogy minden legkisebb alkalommal a leglelketlenebbül huzzák-csalják tőlünk 
csekély fizetéseinket; de még hellyel-hellyel elég méltánytalanok és aljasok velünk azt is 
éreztetni, hogy mi kegyelem kenyeret eszünk. –

mondják, hogy Deák Ferencz Párizsba készül; de mielőtt odamenne: Genfbe klapká-
hoz és innen turinba jön a királlyal értekezendő. Ugy szintén hallottuk, hogy Batthyany 
grófnőt, – ki a napokban érkezett Pestről milánóba: nehány előkelő menekült fel akarja 

1037 falvak[…] [átírás.]
1038 szer[.]ezésének [átírás.]
1039 mostanában <…> valami
1040 türr[…] [átírás.]
1041 [..]t [átírás.]
1042 türrt <(> egy
1043 [.]artjuk [átírás.]
1044 [.]ádnak [átírás.]
1045 különben is [Beszúrás.]
1046 mert [Beszúrás.]
1047 mert, <… különben> az
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kérni, hogy az olasz kormánynál járjon közbe ügyükben. – a1048 grófné jelenleg komó ban 
van, milánótól nehány órányi távolságra; – hirlelik, hogy bennünket is meglátogat. – Gf. 
teleki ezredes ma érkezett körünkbe; de csak pár hétig marad itt, s nehány fördő vétele után 
vagy Sveiczba, vagy a kómóra tér vissza; – kissé még gyöngélkedő állapotban van; de azt 
hiszem az itteni gyógyviz egészen helyre hozza. – Betegsége1049 ideje alatt még – magyar-
országból1050 is fogadott látogatókat.1051 – a1052 könyveket ohajtva várom.1053 mindnyájato-
kat1054 ezerszer csókollak

E ákos
mk

acqui, September 10. 1861.

a müncheni levélnek még eddig nincs1055 semmi hire. –
toperczer és Ivanovics Pestről megérkeztek; valamint Wieserné is. –

ákos

322. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagybecskerek, 1861. szeptember 16.

Szeretett kedves anyám!

Fölötte becses küldeményét vettem s hálámat nem birom eléggé kifejezni ugy gondos anyai 
tanácsa, mint becses küldeményeiért és viszont én is csak arra kérém az1056 ég urát: segéljen 
engem, hogy azon milliárdszor velem éreztetett anyai jótéteményért ha1057 bár parányi rész-
ben is, de mentül hamarább viszonozhassam.

Helyzetemet illetőleg, meg vagyok elégedve; az utazás kissé szokatlan kivált tengelyen. 
aradról mult hó 16-dikán eljöttünk temesvárra 3 előadásra, de miután e 3 előadás hatra 
nőtte ki magát s hozzá még balul ütött ki a mennyiben hatalmas deficitjeink valának, uj 
szerencsét próbálni n. Becskerekre jövénk – megjegyzendő hogy ezt leginkább csak azért 
tettük, hogy az aradi közönséget pihentessük téllére – tehát mint mondom: itt vagyunk1058 
n. Becskereken a szászok közt, s meglehetősen megy a geseft, azért mondom „geseft” mert 
e két együttes1059 igazgató, Szabó és Filipovits, az ügyért semmit, de pénzért mindent áldoz-
nak s azt tudva inkább mondhatni öket kereskedőknek, mint magyar szinigazgatóknak, 
nekem különben nincs ellenök panaszom, mert mióta e társulatnál vagyok összesen tán hat 
napot kivéve minden áldott nap játszom kissebb nagyobb szerepeket, s mondhatom, hogy az 

1048 ügyükben. <… … …> – a
1049 hozza. – <… … …> Betegsége
1050 magyarországból [átírás.]
1051 látogatókat<,>.
1052 látogatókat. – <… … …> a
1053 várom, [az írásjel emendálva.]
1054 várom. <… … …> [.]indnyájatokat [átírás.]
1055 [..]ncs [átírás.]
1056 kérém <…> az [az áthúzott szó beszúrva.]
1057 ha [Beszúrás.]
1058 vagyunk [az „-unk” beszúrva.]
1059 együttes [Beszúrás.]
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elsőbbrendüek közé tartozom s becsülésben vagyok már csak azért is mert igen gyakran a 
rendező, súgó és ügyelő tisztét is teljesitem.

Bognár Vilma régen elment aradról ott csak hatot játszott, s vagy kétszer deficit volt, 
különben igen arogans, egészen átszellemültnek hiszi magát. a jövö holnapra1060 Szerdahe-
lyit várjuk aradra operettezni, utánna pedig k. apámat akarják meghívni nehány vendégjá-
tékra, mizsei marit szerződtetni akarják téllére ide, szükségünk volna egy népszínmü 
énekesnöre is mert Dékány terézt, az eddigit, elbocsátották, nagyon malitiozus volt. 

még vagy két hétig,1061 vagy 10 napig itt Becskereken maradunk: innen vagy Ujvidékre 
vagy aradra megyünk,1062 s mivel utazás közben már az éjszakák igen hűvösek szoktak 
lenni: kérem kedves anyám a bundámat küldje el ide nekem ha lehetséges. a Virányi féle 
attilára nincs szükségem, színpadi czivil ruhám pedig1063 van elég hála istennek. most látom 
hogy k. anyám levele aug. 18-dikán költ, s megfoghatatlan hogy hogy jött illy késön ide, 
mert én azt csak ma az az sept. 15-dikén kaptam meg, hihetőleg aradon tartották fel olly 
soká; a koffert fájdalom csak üressen kell vissza küldenem, s legfeljebb is csak áldásaimmal 
rakhatom1064 meg. Etelkát csokoltatom. neharagudjék1065 e napokba írni fogok neki s töb-
beknek Pestre. most pedig sietnem kell tanulni mai szerepemet mert reggel kaptam s a két 
ívet meghaladja; szeretett nagymamámat s ugy szintén1066 kedv[es]1067 jó anyámat1068 egyszó-
val mindnyájokat számtalanszor csókolva maradtam

n. Becskereken Sept. 16. 861.
holtomiglan szerető hű fia

E árpád
sk

U. i. a czímet így írja k. anyám, hogy E. Á. színésznek a szinháznál 
                                                        N. Becskereken
a másik párnát még nem kaptam. Csókolom1069 kezét1070

[boríték:]
tekintetes Egressy Gáborné
asszonyságnak tiszt.
/Kerepesy út 15-szám/
                                Pesten.

1060 holnap<ba>ra [a „-ra” az áthúzott rész fölé írva.]
1061 hetig [Emendálva.]
1062 megyülk [átírás.]
1063 pedig [Beszúrás.]
1064 rakhat<…>om [az „-om” az áthúzott rész fölé írva.]
1065 neharagudjék [Emendálva.]
1066 szinten [Emendálva.]
1067 [a levélpapír széle szakadt.]
1068 anyamat [Emendálva.]
1069 csókolom [Emendálva.]
1070 kézét [az ékezet áthúzva.]
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323. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1861. szeptember 27.

Debreczen, Sept. 27. 1861.
Édes zsuzsikám!

Debreczen ezuttal nagyon roszul viseli magát. kétszer léptem föl eddig, mind a kétszer 
csaknem üres ház előtt. Ennek leginkább reszler1071 az oka, a ki három vendéget is hoz 
egymás nyakára. mizsei mari, Szerdahelyi és én itt értük egymást. Elsö fölléptem előtti nap 
ök ketten játsztak egy operettet teli ház elött; a szinlapon még az én fölléptem sem volt hir-
detve.1072 Hogy az így kifárasztott közönség másnap nekem el nem jött: az természetes. De 
mi több: tegnap Szerdahelyi kálmán a Sevillai borbélyt adta nagy közönség elött, és igen 
roszul, mint képzelheted; a közönség boszankodva hagyta el a színházat.1073 tehát az opera 
itt is üldöz. Való, hogy eleinte1074 mizseinek és Szerdahelyinek épen illy roszul ment mint 
nekem: csupán jutalom játékukra volt nagy közönségük aztán operettjökre,1075 és vasárna-
pi1076 fölléptükre.

Édes, a mint e levelemet veszed, lear királyt és szerepeit rögtön pakold be jól, és spárgá-
val keresztül kötve tedd1077 a postára. a czimet irassd rá valakivel, hozzám utasitva a 
Szinházhoz. a darab és szerepek a könyves almáriom pólczán vannak. Hamletet is bánom 
hogy el nem hoztam, mert, mint előre tudtam, itt kivánni fogják. leart adom-e itt vagy 
nem: még nem tudom, mert vásár1078 alatt csak közkivánatra fogok föl léphetni benne, a mi 
valószinü.

Ha ákos irt: küldjed a levelét rögtön, s irj valami ujságot is. Én körül belöl a jövö hét 
végén, hatodika táján fogok haza menni.

Biztatnak hogy ezutáni föllépteim szerencsésebbek lesznek. ránk férne; különben nem 
tudom hogy kocsissal mint végezünk.

                                       Csókollak 
E Gábor

sk

[címzés:]
                                   1861
Egressy Gáborné asszonynak, kerepesi ut. 15.
                                                                   Pesten.

1071 [.]eszler [átírás.]
1072 hirdetve, [az írásjel emendálva.]
1073 és igen roszul, mint képzelheted; a közönség boszankodva hagyta el a színházat. [a főszövegre merőlege-

sen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]
1074 hogy <az> eleinte
1075 operajökre [átírás.]
1076 és <egy> vasárnapi
1077 t[..]d [átírás.]
1078 vasár [Emendálva.]
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324. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1861. szeptember 28.

Pest 28 Sep 1861

Édes tegnap tette föl a1079 postára károlj Hamletet1080 szerepestöl1081 és abba az ákos levelét 
mit már hiszem meg is kaptál én1082 már három napja foró1083 lázzal küszködöm1084 ma kel-
tem1085 föl az ágyból majd csak jobban leszek ujságot nem tudok írni Etelkáék1086 valahová a 
zöldbe mentek azért a czímet csak magam leszek kénytelen reá írni a darab borítékra isten 
álgyon1087 

Csokollak 
Sz – zs –

325. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Debrecen, 1861. október 2.

Debreczen octob. 2. 1861.
Édes zsuzsikám!

mióta a vidéket járom a1088 vendégszereplés illy roszul még csak egyetlen egyszer jövedelme-
zett; volt pedig ezen eset, temesvárott, gondolom vagy két év előtt. Ennek pedig1089 most 
mindenek fölött reszler kalmári bánása az oka, ki estvénként 75 forintot huz le a bevételből 
napi költségre. nagyon bánom, hogy illyen embernyuzóhoz jöttem. nem hiszem, hogy ösz-
szesen 200 forintot keressek; ez pedig1090 kocsisnak is kevés; hát kozmovszkyt mikor1091 és 
miként fogom kifizethetni? Pedig annak a fiunak is kell nem sokára ismét küldeni valamit. 
a tél is itt van; három vagy négy öl fát kellene a kamarába berakatni.

nyíregyházára is meghivtak két elöadásra, de hiába nem akarván fáradni oda is: megír-
tam nekik, hogy ha bizonyos számu zártszékekre1092 aláírókat1093 képesek elöre szerezni: 
akkor megyek, különben nem. És minthogy még mind eddig nem válaszoltak: ez annak a 
jele, hogy nem lehet közönségre számitaniok, minthogy onnan épen akkor mindenki ide jön 
a vásárra és lóversenyre. E szerint igen valószinü hogy én itt pénteken utolsót játsztván, 

1079 föl <károlj> a
1080 Hamletek [átírás.]
1081 szepepestöl [átírás.]
1082 é[.] [átírás.]
1083 napja <…> foró
1084 küszködön [Emendálva.]
1085 keltet [átírás.]
1086 Etelkáek [Emendálva.]
1087 [.]lgyon [átírás.]
1088 [.] [átírás.]
1089 [.]edig [átírás.]
1090 [.]edig [átírás.]
1091 Mikor [átírás.]
1092 zárszékeket [átírás.]
1093 zártszékekre <elöre biztosithatnának> aláírókat
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Szom baton este már otthon leszek, az az 5-dikén. De vásárfiára ezuttal se számitsatok. ma 
Hamletet adom, jutalomjátékomul. Pénteken, utoljára az „Egy pohár viz”et.

károly kész Széchenyiét,1094 telekiét, és öt magát fünek fának ajánlom; de megrendelőt 
még eddig nem1095 találtam; azonban legalább tudják, hogy vele s képeivel rendelkezhetek. 
különben latkóczy itt ütötte föl a1096 sátorfáját. Etelkének nincs-e valami baja? mert az éjjel 
roszat álmodtam felőle.

Isten veletek. Csókollak
E G

sk

[címzés:]
                    1861
Egressy Gáborné asszonynak
kerepesi ut. 15.
franco              Pest

326. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1861. október első fele]

[Elveszett.]

327. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
acqui terme, 1861. október 18.

Acqui, October 18. 1861.

Édes barátom! a száz frankot – rónay utasitása szerint ,,nigra frères” uraktól hálás köszö-
nettel vettem át; – ezután a már több nap óta a vasúti állomáson levő ruha-csomagot váltot-
tam ki; – kevés igazittatás mellett minden kellék igen jó; – ezerszer csókolom érttük a ke-
gyes jóságu készittetőt, valamint a találmánydús kedves himzőnőt. – a müncheni pénzből 
a másod-váltóra csak nyolczvan frankot kaptam meg, – a többit Fröhlich vonta le, – az illy-
féle uzsorások módja szerint felszámitni szokott postabér irkálások, s egyéb aprólékos költ-
ségei fejében. azonban hála Istennek, hogy a már szinte elveszettnek tartott összegből ennyit 
is megkaphattam; hanem vajjon kinek a kezébe kerülhetett az ezt kísért levél? ama bizonyos 
Stefano1097 már itt az emigrátio körül is annyit lopott és csalt, miszerínt alig hiszem, hogy 
közelünkben magát mutatni merészelje. – Ezideig legalább még semmi hire; – lehet, hogy 
amerikába ment; mert az afféle haszonlesők s szerencsevadászok – jó remény fejében, hogy 
az ottani zavaros körülmények közt halászhassanak, – innen is többnyire mind oda seregle-
nek; de bezzeg a kitartó, türelmes hazafi nem hagyja ám el jelenleg olasz hont semmi-nemü 

1094 Széchenyiét [a „c” beszúrva.]
1095 nem<,>
1096 a [Beszúrás.]
1097 Sfefano [átírás.]
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kecsegtetésekre sem, – s ha a1098 legszigorubb helyzetbe jutna is; mert itt minden jó érzelmű 
ember azon tántorithatlan hitben él, hogy tavasszal lesz itt dolog, de sok, – és a szabad-
ságharczosok gyül helyéül rövid idő mulva lesz a világ előtt olaszhon kikiáltva! –

a F-nél levő három könyvért majd személyesen magam megyek; a mennyiben a jövő hó 
közepe táján – ha körülményeim engedendik, – a menekültek főnökeit sorban meg fogom 
látogatni, hogy őket közelebbről ismerhessem, s egyuttal magamat is megismertessem. – 
Helyzetem ama közbenjárás folytán még eddig semmit nem változott: – lehet, hogy vagy 
elfoglaltatásuk1099 az oka,1100 vagy az alkalom hiánya teszi az illetőket hallgatagokká. – 
kauzer és Freyné – mint a hirlapokból tudom, – türrt Cernobbioban meglátogatták; hogy 
vele vannak-e még, – vagy elmentek, – nem tudom. – keve, – kit Pestről én is régebben is-
merek, – hiszem, hogy ha ideje engedi, meg fog engem is látogatni; még1101 ha eddig felő-
le1102 sem hallottam itt semmit.1103 klapka, – mint mogyoródyhoz küldött távirati tudó-
sitásából tudom, tegnap utazott turinból1104 igen sürgető ügyekben Párizsba. – minket 
akart meglátogatni; – miután a magyar Comitéhez egész testületünk segélyért folyamo-
dott; – azonban ő fennebbi elfoglaltatása miatt ide nem jöhetvén, – Bethlen tábornok által, 
(ki szintén turinban pensionátuskodik) egy levelet küldött, mellyben minket kitartásra s 
türelemre szólit, – megemlitvén, hogy a tavasszal mulhatlanul mindannyian alkalmazást 
nyerünk. – Pár hét előtt – a segély helyett – kosut is hasonló tartalmu levelet küldött; pedig 
ne hány társaink hitelesen állitják, hogy kosut számunkra otthonról pénzt kapott volna, – s 
még hitelesebben tudják, hogy kosutné Genuában hatezer frank áru ruha-kelméket vásárolt 
volna magának; – pedig az itteni tisztikar – daczára a csipős hideg napoknak, – még mindig 
szalmakalappal, vitorlavászon vagy más illy hitvány nyári öltönyben1105 jár, s a csekély fizetés 
mellett fűteni való fára még csak gondolnia1106 sem szabad. S mindezek után, – ezelőtt egy 
hónappal beküldött kérelmünkre, – csak most tuszkolták ide az öreg Bethlent, hogy ben-
nünket biztatásokkal halmozzon el; pedig effélékkel1107 – többeket közülünk – már 12 év óta 
hitegetnek. – mogyoródy,1108 ki maga is minden pénzét a betegeskedők és elhagyatottab-
bakra költé – a legnagyobb szorongattatások közt néz – a1109 testületével1110 átélendő hideg 
téli hónapok elé. – ő maga is volt turinban, hogy részünkre legalább fára valót eszközöljön; 
de biztatásnál egyebet nem nyert. – Bethlen minden telhető segélyt igért elmenetelekor; de 
mi az ő igen csekély befolyását ismerve, – nagyon kevés eredményt, vagy épen semmit sem 
várhatunk. –

a légió nápoly környékén van. naponként szaporodik menekültekkel. – létszáma 
most már körülbelől 1500. – Hire jár, hogy a légió parancsnoka: Ihász ezredes a magyar 
Comitétől megbizást kapott volna, az alakitandó magyar dandárhoz tiszteket terjeszteni 

1098 ha <…> a
1099 vagy <nagy> elfoglaltatásuk
1100 az ok[.] [Beszúrás; átírás.]
1101 látogatni; <róla> még
1102 eddig <…> felőle [a „felőle” az áthúzott szó fölé írva.]
1103 itt semmit [Beszúrás.]
1104 turinból [Beszúrás.]
1105 öltöny[.]en [átírás.]
1106 gondolnio<k> [átírás.]
1107 pedig <…> effélékkel [az „effélékkel” az áthúzott szó fölé írva.]
1108 mogyóródy [az ékezet áthúzva.]
1109 a<z>
1110 a <…> testületével 
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elé, – természetesen az ittlevők beleszámitásával. – legközelebb a ,,császár” nevet viselő 
huszároktól szökött át nehány derék közvitéz; – ezen ezredet az osztrák nemrég hozta az 
olasz határok közelébe. – Ugyancsak az olasz–osztrák-határszélen1111 állomásozó ,,császár” 
nevet viselő vadász zászló aljtól nehány nap előtt egy tiszt szökött hozzánk; másokkal a 
tiszti-telep száma még eddig nem szaporodott. – az olasz kormány megtiltotta ugyan pár 
hét előtt az érkezendő tisztek közénk osztatását; – de e rendeletet, mint Bethlen tábornoktól 
tudom, ismét visszavonta; s most már akárhány érkezik, ujra mind föl fog vétetni testüle-
tünkhöz. – a légiónál egyidő óta nagyon fokozódott az osztrák elleni düh; – nehány nap 
előtt mintegy hét közhuszár szökött onnan hozzánk, kik – mint beszélték – a légiónál se-
hogy sem akarják hinni, hogy acquiban egy nagy magyar sereg ne létezzék, melly legkö zelebb 
magyar országba induland; e hitben szöktek ők is meg; hogy1112 majd hozzánk csatlakozza-
nak;1113 – azonban rongyos öltözetünk s fegyvertelenségünket látva, csakhamar kijózanod-
tak, – s nagy szomoruan ismét a légióhoz kisértettek. – Egyedüli szellemi élve ze tünk, – a 
magyar hirlapok olvasása: – a ,,hölgyfutár” és ,,vasárnapi ujság”. – azonban a vasárnapi 
ujság mellék lete: a ,,politikai ujság” – már nehány hét óta elmaradt; – pedig ez iránt mind-
annyian a legtöbb érdekkel viseltetünk, – mivel a honi eseményeket kimeritőleg s talán a 
leghivebben is tárgyalja. – az otthoni dolgokat az olasz lapok igen elferditve adják, – s 
többnyire a német lapok után közlik. – azért kérlek légy szives az emlitett lap küldése végett 
az illető szerkesztővel szólani. – az én foglalkozásom a katonai olvasmányokon kivül: fran-
czia és olasz müvek olvasása, hogy e nyelvekben magamat lehetőleg kiképezhessem; azon-
ban: igen gyakran háborittatom a telepnél levő egyes tisztek ügyes-bajos dolgai elintézé-
sével, – mellyre vagy társaim, vagy pedig maga mogyoródy által szólittatom fel, – a melly 
bizony mint minden illyes dolog sok kellemetlenséggel is jár, – mellynek részletes föl em-
litésé vel nem terhellek,1114 – mert hiszen tudod, hogy emigránsok közt másként alig mehet, 
különösen illy izgatott vérü katona-emigránsok közt. – megfogadtam ugyan tanácsodat, 
hogy magam lehetőleg ,,contemplatorként” viselendem; – de ha itt valakiben egy kis erélyt s 
tehetséget gya ni tanak, – annak, addig mig csak itt közttük él, – nyugtot nem hagynak, – 
min den kinek van az illyenhez vagy kérelme, vagy megbizása minden oldalról; – természe-
tesen, hogy én csupán olly dolgokat vállalok magamra, mellyek elintézésével a közjónak, az 
ügynek használhatok; – hanem azért tudatlan, vagy roszakaratu félreismerők, irigyek, rá-
galmazók s czivakodó természetüek itt sem hiányzanak. Ezek ellen pedig hidd el, bará-
tom, – ha eddigi tapasztalásom nem csal,1115 – nincs jobb orvosság, mint velök huszárosan 
szembeszállni. – mikor1116 azt mondom, hogy három lépésre pisztollyal lövök a rágalma-
zókkal! – s látják, hogy nem tréfálok, – akkor a pletyka nyelvek leragadnak, s nő a hizelkedők 
száma, ugyanannyira, hogy utálat reájok még csak nézni is. – Felfogadtam azonban, hogy 
ezentul a tavaszig semmibe sem elegyedem; – s rendeletet, mint kérelmet visszautasitok; s 
ha lehet türr tábornok urnál is kieszközlendem, hogy az emigrant fizetés mellett1117 
valamelly olasz városban magánosan meghuzódhassam, – s időm legyen a telet önképzé-

1111 olasz–osztrák-határszélen [az „olasz–” beszúrva.]
1112 meg; <s> hogy
1113 csatlakozzanak [a „-za” beszúrva.]
1114 nem <…> terhellek
1115 barátom, – <ha … …> ha eddigi tapasztalásom nem csal [a „ha eddigi tapasztalásom nem csal” az áthú-

zott rész fölé írva.]
1116 szembeszállni. <Ezt már itt …> – mikor
1117 az emigrant fizetés mellett [Beszúrás.]
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semre fordithatni.  – maradok a küldöttekérti hálás köszönetem mellett mindnyájatokat 
ezerszer csókoló holtig hű barátod

au

Egy kissé betegeskedtem is de most már hál’ Istennek jobban vagyok. –

328. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
arad, 1861. október 23.

Szeretett kedves anyám!

Egy nap s két éji borzalmas utazás után n. Becskerekről – honnan felsőbb parancs követ-
keztében1118 majd nem katonai erővel kergettek ki bennünket, azzal vádolván, hogy lázitani 
akarunk holmi tiltott forradalmi darabokkal – végre ismét aradon vagyunk, s itt Szerdahe-
lyivel f. h. 19-dikén két kis franczia vigjátékkal megkezdtük előadásainkat meglehetős 
sükerrel; másnap azaz1119 vasárnap rákóczit adtuk Szerdahelyi kniteliust adta, s alig kezd-
tük a második felvonást, a rendőrfőnök betiltotta az előadást, és csak is nagy nehezen sü-
került rábeszélnünk hogy a1120 darabot végig játszanunk engedje. kálmán mindennap játszik 
s elég rosszul1121 teszi, mert ez által mindennapivá lesz ez ugy is mindig uj tag után áhitozó 
aradi közönség előtt. Utánna mint hallom k. apámat szeretnék nehány vendégjátékra leho-
zatni, és a mennyiben 3 – sőt 400 forintos jövedelmeket lehet csinálni, számitva a közönség 
hangulatára is1122 ugy hiszem hogy1123 kifizetné magát e nehány előadás is. most érkezett 
hozzánk bizonyos Demeter nevű fiatal ember, ki azt állitja, hogy k. apám őt a nyár folytán 
tanította, és hogy fölötte megdicsérte volna1124 ügyességeért; és mindamellett hogy itt 
nehány nap alatt csak azt mutatta vagy bizonyította be, hogy ő három próbás lump, mon-
dom mind a mellett fennen kérkedik ügyességével, s találékonyságával, no az igaz is, hogy 
találékonyságát nem vonom1125 kétségbe, mert azt bebizonyította nekem a napokban azzal, 
hogy el ment a mosónémhoz s a nélkül hogy én valamit tudtam volna, ki1126 kér tőle nevem-
ben egy pár fehérruhámat1127 s gavalléroskodott benne, mígnem a mosóné – kitől én a ruhát 
követeltem – megtalálja e fiatal embert a szinháznál, s a legnagyobb spektakulum után be-
csukatja ha meg nem akadályozom. 

Épen ma találkoztam Szabadossal is, ki mint mondja itt a hegyekbe volt szüretelni, s 
vagy hat napig még itt marad. Szeretném ha e Demeterről írna valamit k. anyám, ha ugyan 
tud felőle valamit, mert engem rettenetesen boszant szemtelen dicsekvéseivel. azt is hallot-
tam hogy ákos valami olasz grófnét vett volna nőül, igaz-e? Én hála isten egészséges va-

1118 felsőbb parancs következtében [Beszúrás.]
1119 az[.]z [átírás.]
1120 hogy<,> a
1121 rosszuk [átírás.]
1122 számitva a közönség hangulatára is [Beszúrás.]
1123 hiszem <…> hogy 
1124 volna [Beszúrás.]
1125 nem <is> vonom
1126 volna, <.> ki
1127 feherruhámat [Emendálva.]
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gyok, pénzem nincs, koplalok is néha de azért egy püspökkel sem cserélnék, ha k. apám 
letalálna ide jönni, engem alig hiszem hogy itt fog találni, mert menő félbe vagyok innen, 
aligha direktortárs nem leszek – sok uj tagok jönnek e társulathoz s terem szűkülni kezd mit 
én egyátaljában nem türök s nagy részt ez lesz oka távozásomnak is, egyébiránt1128 még vál-
tozhatnak a körülmények.

Előbbeni levelemben kértem k. anyámat, hogy bundámat bárminö rosz állapotban is; de 
küldje le, e kérésemet tehát ismét megujitva kérve kérem s várom fölötte becses soraival 
együtt, mert bizony nekem nincs tehetségembe, hogy ujat vegyek,1129 s adósságot pedig nem 
akarok csinálni, elég van Pesten fizetni valóm; az egyík párnát mainapig sem kaptam meg, 
nem tudom hol keressem, most pedig kedves mindnyájokat számtalanszor csókolva marad-
tam holtomig szeretö hű fia

E árpád
sk

arad 10/23 861.

U. i. mint tudom Szathmári károly Pesten föllépett, hogy tetszett? ez is nyolcz forint 
házbért hagyott a nyakamon t.i. egész itt nem létem alatt szobámba lakott s elment megér-
keztünk elött a nélkül, hogy egy fillért is fizetett volna.

[boríték:]
tekintetes Egressy Gáborné urhölgynek
                  illő tiszt.
/Kerepesi ut 15-szám/                  Pesten.

329. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1861. november 13.

[Elveszett.]

330. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
Pest, 1861. november 16.

[Elveszett.]

1128 egyebiránt [Emendálva.]
1129 vegek [Emendálva.]
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331. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Déva, 1861. december 1.

Szeretett kedves anyám!

Időm rövidsége miatt csak röviden1130 tudosítom k. anyámat, hogy Dévára1131 szerencsésen 
megérkeztem, s e szerint rég ohajtott vágyam Erdélyt láthatni végre telyesedésbe ment; 
itt1132 már négyszer felléptem,1133 s talán meglehetős sükerrel, a közönség merem mondani 
hogy szeret – nem dicsekvésből mondom – szinte örül az ember lelke látva azon rokonszen-
vet, mellyet ez összes közönség a magy. szinészet iránt tanusit, a casinó elnöke egy igen 
derék ember valami keserü nevezetü, mint mondja k. apámat jól ismeri, nekem szabad be-
járást engedett a casinóba, s ez igen jó reám nézve, mert az igen becses könyvtárból, mellyel 
e caszinó bír sok becses olvasmányokhoz juthatok, s hírlapokat olvashatok. – Hanem most 
egy igen fontos kérésem volna kedves anyám: jutalomjátékom f. h. 12-dikére van kitűzve, s 
én „mátyás király lesz” czimü darabot, mit az itteni közönség ugyis igen ohajt látni: válasz-
tottam, de nincs meg a darab; azért kedves anyámat kérném fel – mert hiszen szeretett 
kedves apámat, nem hogy illyesmivel de1134 még soraim olvasásával1135 sem akarnám terhel-
ni, pedig olly jól esnék néha a részvétlenség hiánya miatt1136 néha egy egy dologban a 
szinészet körül egy kis felvilágosítás! – de hiába – tehát mint mondám kedves anyámat ké-
rem fel, hogy Benkő k. tól a nevezett darabot kikérve, nekem csak négy napra, megküldeni 
sziveskedjék, s én azt itt rögtön leiratván azonnal vissza küldöm. társulatunk, mint a 
szinlapokból láthatni fogja k. anyám kicsiny; de ugy hiszem, hogy a szorgalom ipar, s jóaka-
rat némileg még is pótolja a hiányokat, öszintén szólva nekem még illy proporcziónális 
provincialis truppról fogalmam nem volt, nem az1137 olly hamar a részvétlenség hiánya mi-
att1138 bekövetkezhetö nyomort, de a kisszerüséget, öltözetben kiállitásban értem. Ezt azon-
ban nem panaszként1139 emlitem, mert hiszen hála égnek, mondhatom még ekkorig semmi-
ben sem szenvedtem hiányt üres1140 financziámat ide nem értve, mert hiszen ez másutt is s 
másoknál is ekép szokott lenni. most azonban soraimat zárva, azon föntebb emlitett kérel-
mem1141 a darabot illetöleg megujitva, kérve kérem kedves anyámat, hogy annak megküldé-
séhez ne terheltessék magának egy kis fáradságot venni, s1142 míg becses1143 sorait nem1144 

1130 röviden [a „-en” beszúrva.]
1131 Dévar [Emendálva.]
1132 itt [Beszúrás.]
1133 fél léptem fel [az ékezet áthúzva; a „-fel” beszúrva. az igekötő ismétlése emendálva.]
1134 illyesmivel <terhelni> de
1135 olvasásával [a második „-sá” beszúrva.]
1136 a részvétlenség hiánya miatt [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a fő-

szövegben korrektúrajellel jelezve.]
1137 nem <.> az
1138 a részvétlenség hiánya miatt [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a fő-

szövegben korrektúrajellel jelezve.]
1139 panasz ként [Emendálva.]
1140 üres [Beszúrás.]
1141 kérelmem<et>
1142 venni, <…> s
1143 míg <…> becses
1144 nem [Beszúrás.]
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vettem annak lehetösége vagy1145 nemlehetösége felöl a legnagyobb biztosággal1146 számitok 
reá, s várom azt. maradtam k. a kedves anyámnak kedves szülőimnek mindnyájokat szám-
talanszor csókolva és 

Déván dec. 1. 861.
holtig szeretö hü fiok

Eárpád
sk

U. i. hogy darabok hiányában szenvedünk, talán mondanom sem kell, s hogy készpénz 
gyanánt vennénk minden ujabb vagy tán nem ujabb népszinmü s társasági darabokat is t.i. 
ha volnának –

332. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
acqui terme, 1861. december 8.

Édes barátom! tegnap érkeztem meg milánóból, [ho]vá1147 egy hét előtt mint egy párbajbani 
segéd utaztam. – azért a mult hó 13- és 16-dikáról kelt leveleket csak ma vehettem kezeim-
hez; s szerencsés voltam a váltót itt egy olasz ismerősömnél csekély veszteséggel azonnal 
beválthatni. – Ezer hálás köszönetem kegyes jóságodért. – ama párbaj Gyergye nevű szá-
zados és Hevesy főhadnagy közt történt. – Gyergye már nehány év előtt emigrált, honvéd-
tiszt volt, s még előbb az osztrákoknál is szolgált. a szicziliai hadjáratban az olasz hadsereg-
nél volt; de a hadjárat végével nehány könnyelmü excessusai miatt quétálnia kellett. most – 
már majdnem egy év óta, – milánóban elősködik; – minden komolyabb foglalkozás nélkül. 
őszinte, kissé nyerses modoru – ember –. Háboru idején – mint mondják – jó huszár. – He-
vesy Génuában van alkalmazva, a1148 végre, hogy a jövevényeket a légióhoz szállitsa. 
kosutnak vak hódolója. – Fizetését a légiótól húzza, mellynél egyszersmind létszámban is 
van. – Sok sületlen hódoló verseket gyárt kosutról, klapkáról, satöbbi: máskülönben jó 
haza fi; de poétai önhittségében éjjel nappal a kadencziákkal levén elfoglalva: gyámolatlan 
katona, s legkevesbé sem erélyes tiszt. Hevesy egyes csekély jelentőséggel biró küldetésekben 
milanóban többször megfordulván: Gyergyével megismerkedett, s ennek majdnem egy év 
óta barátja. – Egy alkalommal milánóban Gyergyével együtt vacsorálván: Gyergye – mint 
élczeskedő ember, – azt kérdi a többek közt Hevesytől: „nos, mit csinál Genuában 3-dik 
lajos? mondj valamit az udvari titkokból, hiszen te is – (Hevesy.) – a Camarillához tarto-
zol?!” Hevesy erre rémitően felingerülvén:1149 Gyergye1150 ellen olly gorombán és olly hango-
san kikelt, – hogy ennek következtében1151 a velök egy asztalnál ült idegenek közül az étter-
met többen odahagyák. – Gyergye más nap e botrány miatt Hevesyt párbajra hivatá; He vesy 
a kihívást elfogadta, s ir azonnal nekem, hogy mint segédje késedelem nélkül milánóba 

1145 annak lehetősége vagy [Beszúrás.]
1146 biztosaggal [Emendálva.]
1147 [Szakadt levélpapír.]
1148 alkalmazva, <.> a
1149 rémitően <mérges meg-> felingerülvén
1150 Gyergye<.>
1151 ennek következtében [Beszúrás.]
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utazzam. – Hevesynek – Genuában létemkor irányomban1152 tanusitot szives barátságáért – 
csak1153 elismeréssel s köszönettel tartozván, – a bizalmat, mellyel most engem megtisztelni 
látszott,1154 s a mellynél fogva,1155 engem segédjének választott, – nem utasithattam vissza; – 
s bár a jelen körülmények közt nem csekély anyagi áldozatomba került, – a felszólitásra ha-
ladék nélkül milánóba utaztam. – azonban mihelyt1156 megérkeztem: Hevesy azzal áll elő, 
hogy ő Gyergyével meg nem verekszik, mert ez egy aljas becstelen ember. – Én azonban ez 
alaptalan vád mibenlétéről még acquiban meg valék győződve; miután Gyergye jelleme1157 
felől többektől tudakozódtam, s mindenki oda nyilatkozott, miszerint Gyergye könyelmü 
ember ugyan; de azért korántsem olly jellemü, hogy vele bárkinek is megverekedni ne lehet-
ne; – valamint1158 azt is hallottam, hogy Gyergye ügyes vivó. – Ennélfogva Hevesy szabad-
kozásait nem tartottam egyébnek, mint félénkségnek, – ha nem egészen gyávaságnak is; s 
ezért kinyilatkoztatám, miszerint egy évi barátkozás után e rögtöni visszahuzódás őt1159 
(Hevesyt) a világ előtt igen sajátságos szinben tüntetné föl; s ha ő Gyergyét nem tartá aljas 
és becstelennek mind ezideig, sőt még kosutnál s türrnél is az utóbbi időkben Gyergyéért 
folyamodni1160 tudott1161 hogy a légióhoz, vagy a depóhoz fölvetethessék; ugy e pillanatban, 
a midőn már a kihivást el fogadta, sőt a fegyvereket is meghatározta: visszalépni saját tiszti 
jelleme compromittálása nélkül, – nem lehet. – Hevesy azonban, – habár ezt mind jól belát-
ta is, – rágalmazásával föl nem hagyott, s minden áron azt akarta, hogy én mint segédje, – 
Gyergyét szinte aljas és jellemtelennek declaráljam; sőt nem bánta volna, ha én helyette 
Gyergyével hajba kapok is,1162 – csak ő szárazon menekülhessem; – de én nem tágitottam, – 
s Hevesynek a síkra kellett lépni Gyergyével. – Gondoskodtam azonban, hogy a becsületnek 
megadván magyarhoz illő lovagiassággal a mivel tartozunk: a két bajvivóban a hazának kára 
ne legyen:1163 – s a pisztolyokat olly keményen megtömtem, – hogy azokkal bizony két lépés-
re sem találhattak volna, – annál kevesbé a meghatározott 25 lépésnyi távolságra. – Illy 
módon a párbaj minden legkisebb sérelem nélkül lőn befejezve. – azonban acquiba érkez-
vén, a tiszti-telep ezen eleven temetőjébe, hol a csekély számu jó szellem a gonoszokéval 
folytonos küzdésben él, – mit hallhattam volna1164 előbb egyebet, az itt folyvást gyártani 
szo kott – rágalmak1165 következtében, mint azt,1166 – miszerint1167 felőlem távollétem alatt1168 
azt híresztelték, hogy1169 én kosutnak ellensége1170 vagyok, – s Hevesyt csupán ezen okból 

1152 irányomban [Beszúrás.]
1153 barátságáért <irányomban> – csak 
1154 most engem megtisztelni látszott, [Beszúrás.]
1155 s a mellynél fogva, [Beszúrás.]
1156 azonban <alig …> mihelyt
1157 Gyergye <.> jelleme
1158 lehetne; – <.> valamint
1159 őt [Beszúrás.]
1160 folyamod[..] [átírás.]
1161 tudott [Beszúrás.]
1162 is, [Beszúrás.]
1163 legyen, [az írásjel átírva.]
1164 volna [Beszúrás.]
1165 szokott<,> rágalmak<…>
1166 az[.] [átírás.]
1167 azt, <… … …> miszerint [a „miszerint” beszúrva.]
1168 távollétem alatt [Beszúrás.]
1169 híresztelték, <…> hogy [a „hogy” beszúrva.]
1170 kosutnak <.> ellensége
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nem tartottam vissza a Gyergyéveli bajvivástól, – a kivel, – mint kosut ellensége és szidal-
mazójával nem is lett volna szabad párbajra kelnie. – lásd barátom illy alávalók1171 ezek az 
emberek. az ezekkeli küzdésemmel1172 telik nekem majdnem minden időm, mert itt hely-
ben tőlük nem szabadulhatok. S nem is gondolnád, hogy mindezt felőlem ama vitéz Hevesy, 
kinek e bajvivás miatt annyi áldozatot hoztam, – hiresztelé; még pedig nem más okból: mint 
hogy őt, vagy is az ő gyáva lelkét megtrémáztattam. – no de hiszem kifizettem én, […]nt1173 
még eddig mindig, – ezeket a vitéz rágalmazókat, s megmondám nekik, hogy: épen csak 
azért is, mivel önök Gyergyét kosut ellenségének tartják: illő és kötellesség is, hogy az 
olyannal minden becsületes magyar1174 katona megverekedjék; – valamint hogy azzal, ki 
ügyünk főnökét előttem sértegetné: én magam is élet-halálra síkra szállnék. – azonban mit 
használ ezeknek minden szép szó?! csak könnyü lapdacsok, – mellyet könnyen vagy nehe-
zebben elnyelnek, s orvosolhatlanul1175 tovább1176 gagyognak. – S noha tudom hogy1177 az 
ugatás menyországba nem hallatszik; még is szükségesnek tartám azonnal kosutnak meg-
irni, – miszerint a netalán hozzájutott felőlemi aljas rágalmak ellenében biztositom, hogy őt 
mint ügyünk leghűbb bajnokát, – bármikor, – saját személyem feláldozásával is meg vé den-
dem satöbbi. –

Hevesy eljárásán nem csodálkozom, – mert hiszem mióta itt vagyok már annyi emberis-
mereti tapasztalást szereztem, hogy bizony egész életemre is elég volna! – mert most tudom 
ám csak barátom, – milly iszonyu had közé jutottam én e telepnél. – S mióta az itteni jelle-
meket s a biographiákat közelebbről megismertem: csak az óta vágy testem lelkem minél 
távolabb e netalán ragályossá válható megromlott erkölcsöktől. – S ki tudja nem illy1178 
emberekkeli surlódásban1179 romlott-e meg1180 Hevesy is?! – mint ezt már ittlétem óta is több 
szánandó árva lelkületüeknél tapasztaltam. – az oskolázás s a katonai kötelességek tanulása 
szigoruan meg volt itt a telepbeli tiszteknek rendelve; de alig folytatták nehány nap, – s azóta 
nincs ember ki őket valami nemesebb foglalkozásra szorithatná. Pár nap előtt nehányan 
mogyoródyval egy Casinót alakitánk, – hová1181 lapokat s hasznos olvasmányokat hordunk; 
de alig járatos tiz tiszt a száz közül. – az egyik része a tiszteknek folyvást kártyázik, – más 
része folyvást rágalmaz és ármánykodik; egy harmadik rész ismét folyvást iszik s korhelyke-
dik, – míg a negyedik rész léha semmittevéssel tölti egész idejét; mint a hogy az egész életén 
által szokva volt. – nekem csak azért is a legnagyobb rész ellenségem, mert egyikőjökkel 
sem tartok; s hogy velök össze se1182 jöhessek: az egész éjszakákat nappallá teszem, s nappal 
nyugszom. – Irigykednek, hogy tudják, miszerint én egész éjszakákon át irok, vagy olva-
sok; – azt hivén, hogy náloknál bennem valamivel nemesebb vágy és buzgalom levén,1183 – 

1171 alavalók [Emendálva.]
1172 küzdésemmel [az „z” beszúrva.]
1173 [Szakadt levélpapír.]
1174 becsületes <…> magyar
1175 orvosolhatlanul [Beszúrás.]
1176 tovább [Beszúrás.]
1177 hogy<…> 
1178 i[..]y [átírás.]
1179 emberekkeli surlódásban [Beszúrás.]
1180 romlott-e <már> meg
1181 alakitánk, ‒ <de> hová
1182 se<m>
1183 le[…] [átírás.]
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ha1184 majd a működhetésre térünk1185 lesz: én talán többet fogok tudni mint ők, – s tőlem 
minden tekintetben hátra maradnak. – mondom, – az egész telepnél nincs több,1186 14–16 
becsületes jellemü fiunál, – a többieknek vagy jelen viseletűk vagy már multjok is olly gya-
lázatos, hogy a jobb érzelmű1187 ember valóban visszaborzad tőlük. – De még nem is talál-
tam valamennyiök közt sem ollyat, kit valódi barátomul választhattam volna, vagy csak 
ollyat is, kivel együtt szobát bérelnem lehetne, – s különösen most télen a fűtés terhét meg-
oszthatnám. – nem gondolható olly botrány, melly1188 a telepnél már meg nem történt vol-
na. – Szerencse, hogy e város nagyobbrésze zsidó s inkább az adós-veréssel bibelődvén: fi-
gyelmét reánk kevesbé fordithatja; de azért már eléggé ismernek bennünket. láttak a ma-
gyar tisztek közt utczai véres verekedéseket, korcsmai garázdálkodást, – satöbbi satöbbi. 
nem régiben egy olasz kapitány egynek közülünk a kártyát a vendéglőben a szeme közé 
dobta, mert hamisan játszott; de a kiről szerencsére elhitettük, hogy nem magyar, s nem 
tartozik a telepünkhöz. – a fürdő-saison alatt még nehányan kéregettek is gyüjtő ivekkel a 
fürdői vendégektől satöbbi. majd hányat nem utasitottak, vagy zártak ki már szállásaikról, 
hogy garázdálkodtak, vagy nem fizettek. – a polgári jobb házak előttünk itt már majdnem 
mind csukvák; – mert a meghivatást s bebocsáttatást nehány aljas viseletü ember már egé-
szen eljátszotta. – Ha jőnek is itt-ott meghivások mogyoródyhoz, – ez alig meri azokat 
egy-két rendesebb tiszttel tudatni; s e meghivásokat is már1189 inkább a mogyorody iránti 
tisztelet s becsültetésnek köszönhetjük. – mindezen szomoru helyzetről mogyorody kevés-
bé tud; – s más részről ha tudna is, azon1190 keveset, vagy épen semmit sem1191 segithetne; – 
mert nincs aki őtet felülről az illyen ügyes-bajos dolgok elintézésében támogatná. – a Comité 
velünk igen-igen keveset vagy majdnem semmit sem gondol. – Ha ezen elemet ismerik; – 
iszonyu bűnök, hogy nem tisztázzák; – ha nem ismerik őket közelebbről, akkor még inkább, 
s megbocsáthatlanul vétkeznek, ha a czéljaik elérése itt tartott magyar-tiszti testülettel olly 
keveset gondolnak. – a telep különben türr közvetlen s mondhatnám1192 – ez idő szerint – 
mintegy korlátlan parancsnoksága alatt áll; – s a hány egyén itt a telepnél van majd mind az 
ő rendelete következtében tétettett ide; miután többnyire minden egyes érkezett tiszt 
türrhöz folyamodott; s ez őket minden hosszasabb kérdezősködés vagy vizsgálgatás nélkül 
ide küldé; – természetes aztán, hogy az illy alacsony jellemü, s a társadalmi életből magukat 
már kizártnak tartott emberek annak a kinek1193 uj állásukat s plane magyar-tiszti rangjukat 
köszönhetik vak és egyszersmind buta hódolói. – már pedig a népszerüséget itt többen1194 
nagyon szeretik; – különösen pedig türr, kiről iszonyu hírek járnak; még pedig a többek 
közt:1195 hogy türr nehány év előtt konstantinápolyban hosszasabb ideig tartózkodván, va-
lami Hámory nevü magyar menekült nejét elcsábitá. – Hámory ezt megtudván, hogy szere-

1184 levén, – <s hogy> ha
1185 terünk [Emendálva.]
1186 több, [Beszúrás.]
1187 ér[.]elmű [átírás.]
1188 melly<et>
1189 már [Beszúrás.]
1190 is <…> azon
1191 azon keveset, vagy épen semmit sem [Beszúrás.]
1192 mondhatná[.] [átírás.]
1193 ki[…] [átírás.]
1194 többen [Beszúrás.]
1195 közt<,>:
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tett1196 neje elvesztése fölötti bánatának véget vessen: mérget vett be, (vagy a mellyet 
némellyek állitása szerint türr adott volna be Hámorynak:); – a méregnek1197 azonban nem 
volt a kívánt hatása, – s Hámory életben maradt ugyan, de a méregbevétele utáni fájdalmai 
következtében mellfájás s aztán1198 sorvadásba esett. – türr ezután odahagyta konstanti-
nápolyt s olasz honba jött – katonai pályáját az akkor itt különösen kedvező körülmények 
közt folytatandó.1199 – Hámory pár évvel később – ez előtt mintegy hat hónappal a török 
fővárost szinte elhagyá, hogy – mint saját szájából hallám, – hátramaradt rövid élet-idejét 
még a meddig csak kibírja1200 forrón szeretett hazájának szentelje; – s halála1201 a szabad-
ságharczosok közepett1202 érhesse el. – Igy Hámory az acqui tiszti telephez lőn felvéve. – 
azonban alig volt itt nehány hétig:1203 egyszerre csak1204 beteg lett1205 s nehány nap mulva,1206 
annyira roszul érezte1207 magát, miszerint csak légváltoztatás által remélt gyógyulást, és a 
tenger mellé, Genuába szándékozott.1208 – Innen aztán utra is kelt; de a gyöngeség annyira 
elfogta,1209 hogy alessandriába visszamaradni kényszerült, – s nehány napi szenvedés 
után1210 az1211 ottani kórházban meg is halt. – míg Hámory alessandriában betegeske-
dett:1212 türr megbizásából két tiszt ment Hámoryhoz, hogy ezzel1213 türr1214 részére valami 
bizonyítványt irassanak; ezt Hámory – mondják – (jószántából-e vagy erőszakkal, – nem 
tu dom;)1215 meg is tevé. a türr megbizottjai közt volt az általam1216 már egy alkalommal 
említett gyanus jellemü Vranisevics őrnagy is; – a ki daczára többször nyilvánitott nem ide 
való érzelmeinek, – még mind a telepnél van. – azonban az ugyancsak még mindig ales-
sand riában állomásozó krivácsy1217 ezredes1218 is többször meglátogatá a betegen fekvő 
Hámoryt; – s mondják, miszerint Hámory azt beszélte volna krivácsynak, hogy őt,1219 az itt 
acquiban kapott1220 orvossággal mérgezték volna meg – – – krivácsy Hámory halála után 
türrt a minisztériumnak1221 hivatalosan följelenté, s őt az emlitettek miatt bevádolá – – – 

1196 szerette [Emendálva.]
1197 méregnek [a „-nek” beszúrva.]
1198 mellfájás s aztán [Beszúrás.]
1199 kedvező <…> körülmények közt folytatandó [a „körülmények közt” az áthúzott szó fölé írva.]
1200 csak <…> kibírja [a „kibírja” az áthúzott szó fölé írva.]
1201 halálá<t> [az ékezet áthúzva.]
1202 köz[…] [átírás.]
1203 hét[..] [átírás.]
1204 csak [Beszúrás.]
1205 le[..] [átírás.]
1206 lett <… … … hogy> s nehány nap mulva [a „s nehány nap mulva” az áthúzott rész fölé írva.] 
1207 ér[…] [átírás.]
1208 szándékozo[..] [átírás.]
1209 annyira <…> elfogta [az „elfogta” az áthúzott szó fölé írva.]
1210 szenvedés után [Beszúrás.]
1211 után <… …> az [a második áthúzott szó beszúrva.]
1212 alessandriában <…> betegeskedett 
1213 ezzel [Beszúrás.]
1214 ezzel <erről> türr
1215 (jószántából-e vagy erőszakkal, ‒ nem tudom;) [Beszúrás.]
1216 az <…> általam
1217 állomásozó <… .> krivácsy
1218 e[.]redes [átírás.]
1219 ő[.] [Beszúrás.]
1220 k[…] [átírás.]
1221 minisztérium[..]k [átírás.]
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Ezután nehány napra türr beadá lemondását; – valamint1222 a méreg keverőket itt acqui-
ban szinte kerestették, de süker nélkül. – türr – mint hallom, már nejétől is elvált; az az: 
egé szen külön élnek. türrné folyvást milánóban tartózkodik, türr pedig turinban. – Ir-
hatnák még több illy szörnyűnél szörnyűbb1223 dolgokat; de nem tudom, ha az ügynek nem 
ártandok-e; vagy hogy leveleim1224 felbontás nélkül kezedbe jutnak-e?… aztán kereskedjék 
itt alkalmaztatás, – vagy részvétért1225 becsületes ember – vagy tárja lelki-testi bajait; vagy 
szóljon mellőzés vagy méltánytalan bánásmódtól; hiszen lehetlen, hogy illy durva tények 
után az illetőnél1226 még fogékony kebelre találjon. – mint hallám, maga a türr jelenlegi 
segédje is, – valami Gira nevü (rácz vagy oláh származásu) százados pár év előtt ameriká-
ban még bankjegyeket hamisított. – 

kosuth nehány nap előtt a királynál volt, hogy az osztrák magyar katonák átszöktethe-
tésére engedélyt kérjen. – klapka nehány nap óta ismét turinban van. mint mondják, ujra 
és ismét erősen működnek ügyünk elősegitésén. – mi is ujból és erősen reménylünk minden 
jókat. a háborut a tavaszra kimaradhatlannak tartják itt is mindenfelé. – De ha bennünket 
innen még uj évig sem mozditanak el; s állomásom, vagy is alkalmaztatásom még akkorra sem 
leend: ugy én az ittlétellel magamat lelkileg s testileg tovább nem nyomorgatom; s a tavaszig 
milánóba megyek, hol a magyarokat még a legjobban szeretik; s ha másként meg nem élhet-
nék is;1227 – Helfy, – a Perseverania fő dolgozó társa által fogok minden bizonnyal annyi mun-
kát nyerhetni, melly után a tavaszig magamat fenntarthatom.1228 – könnyelmübb lépéstől 
pedig édes barátom nem félts – s teljesen1229 nyugodt lehetsz,1230 miszerint multam jelenem és 
jövöm1231 iránt1232 tartozó szentebb1233 kötelességeimnek mindig tiszta öntudatában leszek, – s 
annak minden erőmből megfelelni igyekszem, – bár milly körülmények közt is! – 

E levelemet ujra és helyesebben írnám; de sietek, hogy a nélkül is késett soraimra tovább 
ne várakoztassalak. – megemlitem még azonban, hogy milánóban a híres dom-egyházat s 
a Scala szinházat kívül belől megtekintém. – mindkét épület rendkivüli nagyságu s a Dom 
épitészeti1234 ritka szépsége valóban meglepett. – a szinházban ördög róbert előadása volt, 
igen kevés számu közönség előtt, még pedig azért, mert egy részről az adott operát a milá-
nóiak nem szeretik, más részt pedig mert milánóban jelenleg minden ember éjjel nappal a 
politikával foglalatoskodik. a Scala belseje valóban olly nagy, hogy a mi nemzeti Szinházunk 
jóformában beleférne; de belseje1235 igen egyszerű, s a nézőhely1236 minden fényüzés nélküli 

1222 [.]alamint [átírás.]
1223 szörny[.]bb [átírás.]
1224 hogy <soraim> levele[..] [átírás.]
1225 vagy <… …> részvétért [a „részvétért” az áthúzott rész fölé írva.]
1226 durva <… után> <…> tények <… …> után az illetőnél [a „<…> tények <… …> után az illetőnél” beszúrva, 

a „tények” és az utána következő beszúrt és áthúzott szó a „<… után>” fölé írva.]
1227 más <… … … … is> -ként meg nem élhetnék is [a „-ként meg nem élhetnék is” az áthúzott rész fölé írva.]
1228 fenntartha[…] [átírás.]
1229 teljesen [Beszúrás.]
1230 lehetsz, <teljesen>, [a második vessző emendálva.]
1231 jövöm<nek> 
1232 iránt [Beszúrás.]
1233 szentebb [Beszúrás.]
1234 epitészeti [Emendálva.]
1235 belseje [Beszúrás.]
1236 s a <…> nézőhely [Beszúrás.]
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diszitéssel.1237 az európai hirü énekesek még a sugólyuk mellől is alig birják roppant 
terjedelmü hangjaikkal a nézőhelyet betölteni. – rendezés, zenekar és szinpadi személyzet 
nagyszerü ugyan; de azért a párizsi nagy operának igen1238 sok tekintetben utána áll. – mi-
lanóban a legintelligensebb s leggazdagabb olaszok laknak az1239 egész országból.1240 a la-
kosság élénkségéről s szabad szelleméről már1241 régebben ismeretes; de olly sürgés-forgás 
milánóban1242 talán soha sem volt, mint jelenleg; – hanem van is ott annyi párt, mint egy-
egy városban talán sehol a világon, – s ezek egész nap s nagy részben majdnem1243 egész éjjel 
mind talpon vannak. – leghatalmasabb s mindjobban gyarapodó párt a mazziniféle, – ez, 
ha a kormány nem igyekszik a szervezéssel – és olaszhon teljes felszabadításával: a tavaszszal 
bizonyosan a1244 sikra szálland. – tovább a kormány tevékenyebb1245 pártja, melly az alkot-
mányos királyság fenntartása mellett szinte Velencze és róma felszabaditását sürgeti; aztán 
napoleonisták, kik mindent csak a francziáktól várnak; Bourbonisták; a Pápa1246 pártja, – 
sőt még osztrák-párt is; (ez a három párt legnyomorultabb, s legcsekélyebb számu); – végre 
a tűzről pattant Garibaldisták legharczszomjasabb pártja, – s a velenczei–római–magyar–
német–lengyel-emigránsok legtürelmetlenebb serege. – mindezekkel milánónak zege-zuga 
tele van, – járnak-kelnek, s mindenfelé agitálnak. milánóból acquiba utazván: megható volt 
látni, – a vasut mellett, – magenta közelében felállitott tömérdek1247 apró fekete sírkereszte-
ket, mellyek mindegyike száz-száz halottat jelöl, kik az 1859-diki nagyszerü csaták után 
ama keresztek alatti gödrökbe lőnek temetve. – az utasok közül menet közben sokan 
koszoru és virágcsomókat hajigáltak a vaggonokból a szabadságharczosok sirhalmaira. – 
a magyar sajtóba egy dicsérő czikket1248 irtam ugyan az acqui telepről; de csak azért, hogy 
a jobb hazafiakat s szegény mogyoródyt megvigasztaljam; s ha lehetséges ez által is az ügy-
nek használjak. – mindnyájatokat ezerszer csókolva maradok holtig hű barátod au (Decem-
ber 8. 1861. –)

1237 dis[..]té[..]el [átírás.]
1238 igen [Beszúrás.]
1239 az [Beszúrás.]
1240 egész <… .> országb[..] [átírás.]
1241 már [Beszúrás.]
1242 [.]ilánóban [átírás.]
1243 majdnem [Beszúrás.]
1244 a [Beszúrás.]
1245 tevékenyebb [Beszúrás.]
1246 Pápa<.>
1247 tömérdek [Beszúrás.]
1248 [.]zikket [átírás.]
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1862

333. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
acqui terme, 1862. január 10.

Acqui, Január 10. 1862. 

Édes barátom! nem tudom, vetted-e levelemet, mellyben rendkivüli helyzetünket rajzolni 
kezdém? Ime annak folytatása. ‒ krivácsy alezredes nem csupán türrt vádolá az olasz kor-
mány előtt; hanem még többeket is a magyar emigratióhoz tartozó egyének közül. – az it-
teni teleptől a következőket: mogyoródy alezredest, azért, mivel ez nehány év előtt Ham-
burgban egy szabadelvü német családot egészen tönkrejuttatott. Ugyan is: mogyoródy – 
mint magyar menekült, a legnagyobb szivességgel és vendégszeretettel lőn az emlitett jó 
érzelmü család házába fogadva s ezt m. hosszabb ideig háboritlanul élvezte is, ‒ végül azon-
ban azzal hálálta meg, hogy a szives házi gazda nejét elcsábitá, s a nőtől két gyermeke lett; a 
férj ennek következtében kétségbeesve – az ivásnak adta magát, – s a különben munkás 
gazdálkodó ember minden vagyonát elprédálta,1 s csak miután egészen tönkrejutott, eszmélt 
a lelki baja orvosolhatlanságára, ‒ s hogy ettől végkép szabaduljon: magát főbelőtte; – 
némellyek állitása szerint pedig a nő mérgezte volna meg, – mogyoródyval egyetértve, – 
azon reményben, hogy a férj halála után m. őt nőül veendi. – mogyoródy azonban a nőt 
öz vegyen, két gyermekével, – csak a nyomor s a legnagyobb inségnek2 hagyta áldozatul; 
felő lük most tudni sem akar. – mogyoródy másik bűneül az van fölemlitve, hogy a dél-
olaszhoni hadjáratban3 32 honvéd és két tiszt oktalan eljárása áldozata lett, ‒ vagy is: ott az 
általa vezénylett gyalogságból két tisztet 32 közharczossal csatársorba küldött, az4 ellensé-
ges lovasság5 ellen, a helyett, hogy tömeget formáltatott volna, ‒ s ennek következtében a 
lovasok mind a harminczkét honvédet tiszttestől együtt kényelmesen m. saját szemei előtt, 
fölapritották; melly annyit jelent, mint egy vezérnek szándékosan áldozni embereit, ‒ s nem 
csak a megbocsáthatlan katonai vétség: – de egyszersmind a legnagyobb hazafiatlanság. – 
mogyoródy horvát születésü, – való neve: kaiser – többek6 állitása szerint kikeresztelkedett 
zsidó. – mint mondják – az emlitett hadjáratban a németeket, zsidókat és a szlovákokat 
jobban kegyelte, mint a magyarokat; ‒ most is egy stock-német segédet tart, s ha csak lehet 
mindenkivel, – még a magyarokkal is németül társalog, noha meglehetős magyarsággal 
beszéli nyelvünket; mindezt még eddig azért nem irtam, mert nem hivém, hogy szelleme is 
olly idegen, mint a millyennek rövid idő óta fölismerém. – Vádolva van még Benedicti őr-
nagy (erdélyi, némileg: elmagyarosodott oláh születésü) azért, mert még mint kapitány, 

1 elprédalta [Emendálva.]
2 inség[.]ek [átírás.]
3 hadjárátban [a második „á” ékezete áthúzva.]
4 küldött <. … …> az
5 lovas[…] [átírás.]
6 kaiser ‒ <nem> többek
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gróf 7 Bethlen Gergely által alakitott, s „Pia[cenzai”]8 nevet viselő olasz huszár-ezred szer-
vezése alkalmával9 egy csomó (nehány ezer frank) pénzt elsikkasztott; ‒ (az az ellumpolt és 
elkártyázott). ‒ azonban az olaszok a helyett, hogy megbüntették volna – a magyarok irán-
ti kiméletből a légióhoz küldték, melly még akkor közvetlen az olasz kormány rendelkezé-
se alatt állott, s hogy az ezredtőli odábbtételét indokolják, ‒ (mint Bethlen Gergelyt tábor-
noknak,) ugy a Benedictit őrnagyi ranggal ruházták fel. – B. azonban, mint igen semmi házi 
katona ember – a légiónál sehogy sem találván10 fel magát uj szerepkörében: ide az acqui-
depóhoz tétetett, s most itt, ‒ szállásán, ‒ mindennap, s majdnem minden éjjel, a legna-
gyobb kártyázó és pletykáló társaság tanyáz. Igen természetes, hogy Erdélyben aljas viselete 
miatt be volt börtönözve, s onnan kiszabadulván, ide menekült. máskülönben én igen nagy 
intricusnak ismerem, ‒ s mint az illyenek rendesen lenni szoktak, ‒ meglehetős gyáva is. – 
legközelebb a türr segédjéről, ‒ Ghyra századosról, ‒ itt mindenféle rosz hireket terjesz-
tett, ‒ és pedig azért, mivel Ghyra Pálfy őrnagynak egy turini vendéglőben csinált, mintegy 
500 franknyi adóságáért jótállni nem akart. – Ghyra ama rágalmazásokról egy itteni spitzli 
által értesülvén: Pálfyt párbajra hivta. – Pálfy e kihivásra egy nyilatkozatot irt, mellyben 
Ghyrától bocsánatot kér, s minden sértegető szavait visszavonja. – Ghyra (ki előtt a magyar 
név pellengére állitása ugy látszik nem nagyon lelkiismeretes dolog) Pálfy nyilatkozatát úton 
utfélen turinban, milánóban s mindenfelé kérkedve mutogatja, hogy lássák az acqui telep 
egyik őrnagya mennyire megszeppent kihivására. – Ghyra 1854ben ausztriában mint tize-
des hagyta el a 9-dik huszár ezredet, s az osztrák-gyalogsághoz soroztatván magát, onnan 
1859-ben mint hadnagy az olaszokhoz átszökött, a hadjárat után amerikába ment, s ott 
folytatott kalandor élete után a dél-olaszhoni hadjáratra ismét vissszajött; s az óta mint szá-
zados türrnél segédeskedik – kajdacsi őrnagy külföldön léte óta folytatott aljas viselete 
miatt van vádolva, ugy szinte Scheiter őrnagy is. – Farkas őrnagy pedig azért, mert mint-
egy11 hat évig osztrák Beamter volt. Vranicsevics őrnagy azért, mivel Szerbiában s később 
konstantinápolyban, mint osztrák spion működött, ‒ sőt e miatt saját honfitársai által is ki 
lőn Szerbiából utasitva. azonban kevéssel az olasz hadjárat előtt az osztrák kormánnyal is 
összeveszvén, (ugy hogy ettől nyert érdemjeleit is vissza küldé, ‒) a türr protectiója mellett 
a délolaszhoni hadjárathoz csatlakozott. – Vranicsevics türrel konstantinápolyban ismer-
kedett meg. – Gf. teleki oscar százados; ‒ gf teleki Sándor ezredes távolróli rokona, ‒ s 
1849-ben török országi emigrans, ‒ később pedig osztrák huszár hadnagy, ‒ azért van bepa-
naszolva, mert több lopásokat elkövetett, nevezetesen: Erdélyben, ‒ atyja házánál, ‒ több 
vendégek (mágnások), ‒ vadászatra egybegyűlvén, ‒ ezeknek nehány napi ott-tartózkodá-
suk ideje alatt t. o. minden ékszereiket, (inggombokat, tűket,12 gyűrüket, órát satöbbi) el-
lopdosta; mondják, hogy illyes tettei miatt kellett otthonról is megszöknie; sőt már külföl-
dön léte óta is tapasztalták rajta lopási szenvedélyét, melly – mint ő maga és barátai állitják, ‒ 
betegsége, noha különben nagyon egészségesnek látszik. – teleki oscar már a délolaszhoni 
hadjárat idejében itt volt és több hason-fajta társaival majdnem az egész hadjárat alatt ná-
polyban szabadságoskodván:13 a legfeslettebb életet űzött; természetesen, mint magyar tisz-

7 kapitány, <.> gróf
8 [Szakadt levélpapír.]
9 alkalmá[.]al [átírás.]
10 talalván [Emendálva.]
11 mert <.> mintegy
12 tőket [Emendálva.]
13 szabadságoskodván: [Beszúrás.]
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tek és magyar egyenruhában. társai voltak: Benedicti őrnagy, kun Béla százados, Haszlin-
ger és Perczel főhadnagyok sat: ‒ S még is a mi kevéssel gondoló Comiténk, s a még keve-
sebbel törődő, sőt a rosz erkölcsűeket ezelőtt mintegy szándékosan protegálni látszott, 
magában és rosz öntudattal bíró türr tábornok mindezen és több illy féle urakat ide a telep-
hez bejutni engedék, ‒ sőt megszenvedik, hogy ezeknek mind multjuk mind jelen viseletük 
által a telep tagjaira s az idegenekre gyakorolt rosz benyomások által ezen egyetlen magyar14 
tiszti testület erkölcsi erejét végképen megrontsák. – kun Béla százados vádolva van, hogy a 
forradalom után magyar honban több nyilvános rablást elkövetett; a miért üldözőbe is vé-
tetvén: ide menekült. – óváry lipót százados (kikeresztelkedett zsidó) Szegeden léte al-
kalmával a boldogult Sárossy Gyulát az osztrákoknak feladta, a miért ezt nehány hónapra 
be is börtönözték. – ovárynak rosz lelkiismerete e miatt otthon nyugtot nem hagyván ide 
menekült. ‒ most nehány pártfogói ajánlatára, (kiknél ováry magát behizelgé) a szicziliai 
had járatban elkövetett (illetőleg: kikoholt s ráfogott) vitézségeért egy olasz érdemjellel 
dísze sítettett; pedig mások állitása szerint a lőpor füstjének nagyobb ellensége alig volt az 
egész délolaszhoni hadjárat alatt óvárynál, s a mint már én is kiismerém: nagyon áj-váj 
természetü. Ittlétünk óta ugyan egyéb jelét nem adta vitézségének, mint hogy egy olasz 
polgárnőt felpofozott, ‒ a miért is az itteni polgári helytartóságtól aligha ki nem kapja ér-
demlett büntetését, ‒ ha szerencséjére, mogyoródy őt – közbenjárása által, ‒ nem emanczi-
pálja vala.

nehány hét előtt a türrféle pártfogók befolyása következtében az olasz kormány mo-
gyorody és Scheiter őrnagynak is megküldé a szicziliai hadjáratbani részvételükért az ér-
demjeleket. – E megtiszteltetés azonban a kormány részéről inkább az összes magyarságot, 
mint az illetők saját személyét illeti; ‒ mert ugyanazon időben krivácsy ezredesnek is meg-
küldetett a lovag-rend keresztje; pedig ennek az olasz hadjáratban neve is alig emlitte tett; – 
Scheiter őrnagy hős tetteiről pedig épen senki sem szól, ‒ mert azokról bizony a legjobb 
akarat mellett sem elmélkedhetnék, miután Sch. csak jelen volt; de vajmi keveset tett. – 
mogyoródy érdeme csupán csak az lehetne, hogy Szicziliában az olasz önkénytes csapatok-
nál szertelevő magyar és magyar országi fiakat egy zászló alá gyüjté; s ez által a légió 
megalakitásának (mint mondják a lovasság részéről Figyelmesyvel együtt), ‒ mintegy kez-
deményezője volt; de kérdés, ‒ saját tapasztalataim után itélve mogyoródyról, ‒ nem tette-e 
ezt is önérdekből, hogy a törzstiszti állomása – a magyarok iránt akkoriban annyira elfogult 
s olly kimondhatlan előszeretetet15 mutatott olasz kormány s különösen Garibaldi által – 
biztositva legyen, s a harczias magyar csapat élén, ‒ mellynek erejét olly hiábavaló módon s 
olly könyelmüleg gyérité, ‒ magának babérokat s avancement arasson; mert ha hazafiasság 
vezette a magyar csapat alakitásában, ‒ miért nem maradt ott egész mostanáig talán, mert a 
nagy hadi gage megszünt, s az inteligens16 fiakkal szaporodott magyar17 csapat előtt idegen 
érzelme18 öntudatában szégyenlett19 megállani; ‒ mert hiszen még akkor; a midőn mo-
gyoródy a légiótól odábbrugaszkodott: az itteni telep létrejövetelének még csak távolról sem 
volt semmi hirre; s ennél fogva a légiót nem azért hagyá el, hogy az ügynek talán itt szol-
gáljon s itt parancsnokoskodjék. azonban miután a légiót elhagyá, Európában szerte kó-

14 egyetlen <és olly … …> magyar
15 előszeretet [Emendálva.]
16 az <… magyar> inteligens
17 fiakkal szaporodott magyar [Beszúrás.]
18 érzelme<…>
19 szégyenl[…] [átírás.]
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szálván: a szükség s türrnek tudja Isten miféle hitegetései ismét a magyar-fizetésre szo-
riták. – Itt léte óta ugy látszik mindazt a mit tett:20 ‒ bőkezüsége, ‒ hellyel-hellyel adott s a 
hazafiassággal színezett alkalomszerü lakomái, csupán kiszámitásból önzésből eredtek,21 
hogy22 annak idejében az ellene felhozott vádak ellenébe,23 mellyektől már előre is tartott, 
magának népszerüséget, pártot szerezvén, ‒ más részről és különösen pedig azért hogy po-
litikai ide gen szerü nézeteit terjeszthesse, ezekhez czinkosokat, s annak idejében talán majd 
har czo sokat is szerezzen. – E nézetemben legközelebbi tettei s szavai mindinkább meg erő-
sitenek. – mogyoródy már egészen feladott azon reménnyel, hogy mi az idén magyar honba 
jussunk, ‒ sőt ezt nekem is nyilvánitá; már pedig ha van reménye, ha nincs, ‒ mint egy sza-
badságért harczolni készülő tiszti24 csapat fönökének lehangoltságot mutatnia, sőt nyilt be-
széde által a testületben rosz vért gerjesztenie25 soha sem kellene; de ő nem lehangolt ám, 
legkevesbé is; sőt már többször mondá, hogy: bánja is ő akármi történik velünk, az alezre-
desi26 állása az olasz27 kormány által már biztositva van. De még miket nem beszél: hogy 
attól kell tartanunk, sőt alkalmasint ugy lesz, miszerint a reactió olaszhont ismét visszafog-
lalja, sőt még Párizst és napoleont is fenyegeti; s ez utóbbit alkalmasint meg is döntendi. 
mogyoródyról alább majd többet is. – krivácsy vádolta még kovács leó, (másként: kovarz 
tót-sváb születésü) századost, ‒ azért mert a Pápa katonái közt szolgált, s csak akkor jött, 
vagy is: menekült az olasz hadsereghez, a midőn a Pápa ügye már rosszra fordult; ‒ az olasz 
hadseregtől később a magyar légióhoz ment, hol – mint jó zongorázó – a Vetter stábjá-
ban, ‒ illetőleg Vetterné (vagy is inkább Ferencziné) oldala mellett századossá lett; sőt mi-
után Vetternek a légióbeli egyénekről s mindenféle a légiónál történt eseményekről alat-
tomban híreket hordott: már majdnem őrnaggyá lett kinevezve; ‒ s ha Vettert a légiótól 
hamarjában meg nem ugrasztják: ma már alkalmasint az őrnagyi rangot bitorolja és28 mert 
Vetter kinevezése29 végett a Comiténak már fölterjesztette volt. – Pedig kovarz uram egy 
igen-igen haszontalan, elv és minden erély nélküli fráter, katonai tehetsége pedig épen sem-
mi sincs – legkevesbé a törzskarhoz való; ‒ s mindezek mellett impertinens gyáva is. Egy 
alkalommal maga mesélte nekem, hogy ő bizony kerülte a golyót a hányszor és a mikor csak 
lehetett az egész délolaszhoni hadjáratban, nehogy valami baj érje, s hogy életben és épség-
ben hazajuthasson. – Engem rágalmak és hazugságokkal nehány egyénnel már majdnem 
összeverekedtetett; s attól tartván, hogy ha majd30 talán beosztatunk engem elébe tesznek, 
már előre is ellenségeket akart nekem szerezni; de nagyon felsült, mert látván utóbb, hogy a 
magány lábán én meglehetős erősen állok, most miután konokságait fölfedeztem, hogy pár-
bajra ne hivjam: gyáván meghunyászkodva, úton utfélen hizeleg, s barátomnak esküszi ma-
gát. – Sok illy féreggel van itt dolgom, de a nyomorultakat én számba sem veszem. – Ez a 

20 tett; [az írásjel átírva.]
21 eredt<…>ek [az „-ek” az áthúzott betűk fölé írva.]
22 eredtek <…>, hogy
23 vádak <…> ellenébe [az „ellenébe” az áthúzott szó fölé írva.]
24 készülő <…> tiszti
25 [.]erjesztenie [átírás.]
26 alezredesi [Beszúrás.]
27 az <…> olasz
28 és [Beszúrás.]
29 Vetter <a> kinevezése
30 hogy <…> majd
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kovarz még mint osztrák31 baka hadnagy – német-tót ezredével Pesten állomásozván32 a 
később férjhez ment kapy leánnyal kötött ismeretséget; s majd ezredével együtt más állo-
másra húzódván: a leánnyal hosszasabb ideig levelezésben is állott; de a midőn mint kérő 
lépett fel, ‒ a leány szülői kovács rút jellemét már kiösmerve: elutasitó választ adtak neki. – 
Erre k. azzal fenyegetőzött, hogy ha a dús gazdag kisasszonyt nőül nem veheti, annak 
minden hozzáirt szerelmes leveleit köztudomásra fogja juttatni; sőt egynehányat már tiszt-
társainak a korcsmában s kávéházakban nyilvánosan fel is olvasott; ‒ a kapy család félvén a 
pellengére állittatástól: egy zsidót felbérelt hogy kovácstól az emlitett leveleket pénzért 
megvegye; ‒ kovárz aztán nehány ezer forintért minden levelet kézhez is szolgáltatott. – 
E miatt k-nak az osztrákoknál quétálnia kellett; s ugyanezért itt is vádolva van. – miután 
pedig az emlitett depóbeli tisztek jellemrajzát nagyjából itt leirám: nem mulaszthatom el 
megemliteni, miszerint Vetter stabja a légiónál épen az itt33 nevezett egyénekből állott ugy 
mint: Farkas őrnagy, mint Generalsstabschef, ‒ kovács leó, kun Béla, gf. teleki oscár, 
óváry lipót századosok, s még egy szegény ingatag jellemü inczfincz vitéz valami Salamon 
ádám34 nevü századosból ki jelenleg itt a telepnél is csúsz-mász a hogy és a kihez tud. – 
Ezen kivül volt még Vetternek két magyar nyelvet beszélő egy zsidó és egy német irnoka, 
őrmesteri ranggal; ‒ ha most mindezekhez elgondolom Vetter német társalgását, s angol-
német szakállát: ugy bármilly jó érzelműnek és barátságos tábornoknak tartsa is őt a világ: 
én bizony nem bánom, ha angliát, hová ismét költözött, ‒ soha többé el sem is hagyandja.35 – 
azonban a napokban hallám, hogy kosut Vettert a Comité tagjául meghivta volna, s hogy 
ez londonból ismét olasz honba szándékozik; ‒ még pedig csupán azért tette volna ezt 
kosut, mert Vetter azt a hírt kezdé az emigransok36 közt terjeszteni, hogy boszuból, a miért 
a légiótól elűzeték, s kosuttól sem viszszahelyezést, sem elégtételt nem nyert: kosut élet-
rajzát egy röpiratban kiadandja. ‒ Vádolva van még a teleptől valami Bonyhádi-féle Perczel 
(tökéletes német nevelésü és korcs jellemü) volt osztrák ulánus főhadnagy, magyar honban 
elkövetett több aljas vétkei miatt, mellyek következtében a Pápa37 seregébe menekült, hol 
eleinte mint közharczos, s aztán mint hadnagy szolgált. – ancona bevétele után (mellyet 
Perczel még nagy vitézes védett) a piemonti olasz hadsereghez szökött, ‒ s az ismeretlen és 
magát szükségből nagy magyarnak játszott suhanczot lelkesedéssel fogadták az olaszok; ‒ s 
mint tiszt azonnal alkalmazást nyert egy olasz lovas ezredben; azonban rosz viselete miatt 
onnan csakhamar távoznia kellett; s igy aztán nem tudván hova lennie, ‒ mint közharczos a 
magyar légióhoz szegődött; de el38 lőn39 kergetve. Ezután nehány hetet nápolyban lumpolt 
Haszlingerrel, ‒ ki magát a játék-házakban gróf telekinek adván ki – Perczelt, mint komor-
nyikját magával hordta. – Perczel később nápolyban sem maradhatván: turinba jött; itt 
nehány hétig csavargott szinte mig türr és mogyoródy pártfogása következtében főhadna-
gyi rangban ide az acqui telephez tétetett. Ittléte óta folyvást a legfeslettebb életmódot40 

31 osztrák [Beszúrás.]
32 […] [átírás.]
33 itt [Beszúrás.]
34 ádám [Beszúrás.]
35 hagy<.>andja
36 emigra[…] [átírás.]
37 Pápa<i>
38 de <a el… …> el
39 l[..] [átírás.]
40 élet<…>módot [a „-módot” beszúrva.]
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folytatja; folyvást részegeskedik; s e mellett a kukoricza szárra fölkapaszkodva érezvén ma-
gát, emlitett41 protectiója42 fölötti elbizakodottságában, ‒ rendkivül hetvenkedik, s ausztriá-
ban volt párbajait emlegetve, ‒ mindenkit sérteget, s párbajra hí, ‒ a jobb vivók iránt azon-
ban respectussal van, s ama falsch-gróffali párbajom43 óta, irányomban is. – Ez a falsch gróf, 
(lutinszky) azzal van szinte vádolva, hogy a szicziliai hadjáratban sok aljas dolgot elköve-
tett, s a többek közt, hogy egy állomáson egy arany órát lopott. – különben44 egy haszonta-
lan elvtelen fiu; azonban most jut eszembe, hogy elvtelennek épen nem mondhatom, mert a 
hol a mikor lehet,45 ‒ ez is a telepnél46 levő idegen és különösen a felföldi szláv fajokkal 
szokott a magyarok ellen lármázni, s alkalmilag demonstrálni is. – az itteni idegen fajok 
(tót, horvát, rácz, szerb, lengyel, oláh, dalmát, cseh, rusznyák, szász, német satöbbi) ma-
gyarellenes indulatát s izgatottságát leginkább ama Vranicsevics őrnagy gaz bujtogatásainak 
lehet tulajdonitani. – nagy károly százados vádolva van, hogy nápolyban létekor egy ottani 
vendéglőst két más czinkos társával a magyar név rovására mintegy hét ezer frankig rásze-
dett. a vendéglős meghalt, s neje két gyermekével ama csalás miatt most a legnagyobb 
nyomorban szenved. nagy k. az 1859-diki és a -60diki hadjáratok idejében mintegy négy-
szer adta el már tiszti47 rangját a különböző olasz ezredekben, mellyekbe mint magyar me-
nekült magát fölvéteté; ‒ azért hogy a fölvett pénzzel lumpolhasson; legelőször mint had-
nagy aztán mint főhadnagy, majd ismét mint hadnagy s végre mint százados vétette föl 
magát a magyarok iránt legnagyobb bizalommal és rokonszenvvel viseltetett olasz ezredek-
hez, ‒ míg végre még is állás nélkül maradt. És nem csupán n. k. de tömérdek más bitang 
élt már itt vissza a vendégszeretettel;48 s azért olly kimondhatlan nehéz most egy menekült-
nek az olasz ezredekbe bejuthatni.

n. k. mint ő maga erősíti, ‒ 48-ban honvéd százados (?) volt; de mint besorozott – for-
radalom után, ‒ nem tudta nyolcz évi osztrák katonáskodása daczára sem feljebb vinni a 
közemberségnél; pedig nem politikai nagy érdemei akadályoztatták; hanem mint beszé-
lik, ‒ aljas viselete, melly miatt többször botozva is volt. Hanem azért mindezek után most 
méltóságosan49 pöffeszkedik itt a telepnél századosi rangjában, s jobb fizetésben részesül, 
mint azon50 fő és alhadnagyok, kik a katonai pályán 10‒12 évet szorgalommal s igyekezettel 
töltöttek el, s kik egykor a hazának szásszor több szolgálatot lesznek képesek tehetni, mint 
az illy kegyelt s jólétben részesitett Isten tudja miféle néven nevezendő teremtmények, mint 
n. k. uram is. S nekünk a csekélyebb dijjal s mellőztetéssel szó nélkül kell beérnünk, most 
az olasz kormánnyal elkövetett galád visszaélések után nekünk, ‒ a később jötteknek még 
csak panaszkodnunk sem lehet, nehogy annyi elnézések és zaklatások után a kormány reánk 
unjon. – Ez a nagy károly és többen az olly semmi érzelmü emberek közül, mielőtt – ide a 
telephez kerültek, ‒ turinban csavarogván minden hasznosabb foglalatosság nélkül utóbb 
arra is vetemedtek, hogy a turini porosz követségnél magukat németeknek adták ki, hogy 

41 magát, <…> emlitett
42 protectiója<.>
43 párbájom [a második „á” ékezete áthúzva.]
44 lopott. ‒ <… … …> különben
45 a mikor <…> lehet
46 a <több> telepnél
47 tiszti [Beszúrás.]
48 a <…> vendégszeretettel
49 most <…> méltóságosan
50 azok [átírás.]
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mint illyenek, hazudott51 hazájukba (Porosz országba) utiköltséget kérjenek; ‒ s a kapott 
4‒5 frankért több ízben megtagadák még csak nemzetiségüket is. – milly gyalázat lenne 
most reájuk és mindnyájunkra, ha ezt az olasz kormány megtudná, s épen olly egyénekről, 
mint n. k. s mások, kiket az olasz kormány betegségük vagy honvágyuk használt ürügyei 
mellett már többszörösen kifizetett;52 hiszen maga n. k. kapott mintegy 5‒6000, ‒ frank 
tiszti elbocsáttatási díjjat. – Vádolva vannak még krivácsy által Somogyi, volt huszár főhad-
nagy; ‒ (két év előtt quétalt, nehány hó előtt vergődött53 ide, utközben élt több ocsmány 
kalandjai után) Csejtei, volt osztrák tüzér hadnagy (sváb születésü, ‒ itteni kihágásai után 
itélve, otthon sem a legszebb életet folytathatott), 1859-ben még dühös54 vakságban harczolt 
az olasz és franczia szabadságharczosok ellen; továbbá az emlitett kun, kovács századosok, 
Perczel főhadnagy satöbbi azért, mert a fürdő-saison alkalmával55 itt időzött56 olasz ur-
hölgyektől aláirás utján a maguk részére pénzt gyüjtögettek, sőt még egy innen Genuába 
utazott nőt is fölkértek, hogy részükre ott is gyüjtögessen. természetesen a milly nyomoru 
jellemmel az illy dolgot tehették ép olly nyomoru volt az eredmény is; s bár a nőknek, ‒ kik-
nek előbb nagy fennen udvaroltak azon hazugsággal álltak elő, hogy ők az emigratió mosto-
ha gyermekei, s ármánnyal innen a teleptől is elűzetnek:57 ‒ az adakozók58 még sem üriték 
fenékig59 a kalandorok részére erszényeiket; s őket a kudarcz, minket pedig mint magyar 
tiszti testületet csak a legnagyobb szégyen ért. – Igy tovább folytathatnám 50‒60 telepbeli60 
egyénről jegyzeteimet a nélkül, hogy krivácsy panaszkodjék; de tudom, hogy e rajzok olva-
sásába már te is beleuntál, s más részről én már magam is undorodom még csak rágondolni61 
is, hogy62 olly63 aljas jellemü egyének64 vannak körültem; s ha eszembe jut, hogy a hon fel-
szabaditási harcz első nagy és Szent munkája e zagyva elem kezére kerül ugy valóban össze-
szorul szivem, s talán gyönge tudnék lenni, ha ennyi tapasztalás s annyi benső küzdelem 
keblem meg nem aczélozták volna, hogy tűrjön, szenvedjen s Vörösmartyként: majd győz-
zön is a viszályon! ‒ krivácsy által a légiótól vádlottak közül csupán Ihász65 ezredesről66 van 
tudomásom, ki azért van följelentve, mert mint menekült – londonban magát nem a legdi-
cséretesebben viselte. – az eddigi vádak eredménye: türr elbocsáttatása, vagy is: nyug díj-
jaztatása. a többi vádlottakkal még eddig semmi sem történt; s adja Isten, hogy azok rut 
cselekedetei67 a külföld előtt világosabb szőnyegre ne is kerüljenek. – Vranicsevics őrnagy 
elvégre is nem a krivácsy vádja, sem pedig a telep magyarságának ellenszenve miatt távozott 

51 [.]azudott [átírás.]
52 többszörösen <megj…> kifizetett
53 előtt <jut …> vergődött
54 még <…> dühös
55 fürdő-saison <…> alkalmával [az „alkalmával” az áthúzott szó fölé írva.]
56 itt <…> időzött [a szó kivakarva.]
57 elűzetnek<;>:
58 az <…> adakozók
59 fenekig [Emendálva.]
60 telepbeli [Beszúrás.]
61 csak <a> rágondol[…] [átírás.]
62 […] [átírás.]
63 olly [Beszúrás.]
64 egyének<nek>
65 csupán <krivácsi> Ihász<…>
66 ezredesről [Beszúrás.]
67 rut <dolgai s viselete a> cselekedetei
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innen, hanem a következő esemény következtében. Ugyan is: Vranicsevics, ‒ mint már 
emlitém, egy fanatikus panszlavista és magyar ellenség (ausztriában mintegy 14 évig szol-
gált pedig az egész forradalmi idő alatt a magyarok ellen Buda bevételekor a horvátokkal 
védte a várat s később68 az osztrákokhoz ismét visszaszökvén: ugyanazon évben69 az olaszok 
ellen is harczolt – sőt olasz honban osztrák rendjelet is kapott; ‒) hogy pedig a magyarok 
iránti gyülölete nem szünt, azt itteni viselete s több nyilatkozatai bizonyitják: a többek közt 
azt is mondá, hogy ausztria reggressirozhatná magát ha horváth országgal tartana, s a 
panszlavizmust elősegitené; továbbá: hogy ő csak a határokig harczoland velünk, ‒ vagy is:70 
jön velünk, s aztán horvát országba megy, mert ő csak a pánszlávizmusért él s hal, ‒ és ha a 
három-egy-királyságot fölállitották: a szlávok a magyarokat ugy is elözönli s egyik főváros-
uk Bécs a másik Pest leend. Én az illy bolond beszédekre – mint egyestől jött véleményre – 
nagyon csekély sulyt vethettem,71 noha hatalmamban áll, ‒ őt az illy vadeszmék nyilvános 
terjesztéseért már a világból is száműzni szerettem volna; annyival inkább, miután tudom 
hogy hejh vannak ám itt a telepnél gyönyörűséges tisztek különösen a felföldi tótvidékiek s 
a sok faju72 egyének közt, kik kecsegtetések s vesztegetések mellett az illy dolgok szíves hallga-
tása és pártolására naGyon készségesek; de gondolám magamban én őket ugy sem űzhetem 
el e pillanatban, sem pedig rögeszméikről le nem beszélhetem; ‒ azért várni fogok, mig eljő 
az idő, ‒ a midőn majd nyíltan rájok alkalmazhatom, hogy „quod medicamentum non 
sanat” – meggyógyítja őket:73 a kötél s a golyó ‒; ‒ más részről lehetlen is volt ellene föllép-
nem, mert tudtam, hogy mogyoródyval nagyon jó lábon áll, s hogy türrnek is minden tit-
kait bírja, s ennélfogva türrben is védőjére találna. Ezért nem egyszer nyilvánitá már 
közttünk Vranicsevics, hogy előbb képes türr mind a százunkat innen elhajtani, mint neki 
egy csak egy hajszálát is görbedni hagyni. Vranicsevics azonban a megbizhatóbbaknak vélt 
tisztek előtt még azt sem átalotta kimondani, hogy ő bennünket magyarokat „Betyaren 
Gesindel”-nek, ‒ majd „räuber Horde”-nek, s végre „Schuftok” és gyáváknak is tart.74 ‒ 
az75 utczán egy depóbeli magyar tisztnek, ki nem üdvözölte, ‒ nyilvánosan a legsértőbb 
kifejezéseket: „lümmel”,76 sat: kiabálá utána. – mind illyen dolgok azonban csak legfeljebb 
párbajjal végződtek, vagy e nélkül lettek kiegyenlitve; ‒ s a ravasz róka a valódi kelepczét 
mindannyiszor ügyesen kikerülte. természetes, hogy77 illy78 gyülevész, mindenféle 
lelkületü, s többnyire szolga jellemü egyénekből álló testületnél, ‒ melly már magában is 
több nemzetiségi – és személyes pártokra van oszolva, ‒ egy nemesebb és nagyobbszerü 
vállalat végrehajtása alig gondolható, s annál kevesbé, miután egy valódi lelkestől testestől 
magyar s tiszta lelkiismeretü parancsnoka nincs. – mintegy két hét előtt azonban egy depó-
beli tiszt elő hozza beszélgetés közben Vranicsevicsnek, hogy ő mint volt-osztrák-spion már 
rég óta vádolva van, ‒ s hogy miért nem igazolja magát? Erre Vranicsevics azt felelé, hogy ő 

68 s <…> később
69 ugyanazon évben [Beszúrás.]
70 vagy: is [a kettőspont helye emendálva.]
71 vethettem, [Beszúrás.]
72 sok <…> faju
73 meggyógyítja <betteketek> őket: [az „őket:” az áthúzott szó fölé írva.]
74 tart [Beszúrás.]
75 tart <…> . – az
76 [a záró idézőjel emendálva.]
77 természtes, <az> hogy
78 […] [átírás.]
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e vádról mit sem tud.79 ‒ ama80 tiszt pedig jegyzé81 meg82 ismét: hiszen83 több tiszt urak 
jelenlétében nyilvánitottták á. és k. tiszt urak önnek, miszerint krivácsy ezredes önről azt 
állitja, hogy az osztráknak fizetett kémje lett volna. – Vranicsevics erre nagy dühösen legyá-
vázza s gazemberezi á. és k. tiszteket, mondván: hogy azon urak neki erről szemébe soha 
semmit nem szóltak, s csak háta megett terjesztenek ollyan alávaló rágalmakat. – miután én 
erről értesültem, s amaz á. is én valék, ki k.-val Vranicsevicsnek több telepbeli tiszt jelen-
létében kinyilatkoztattuk, hogy krivácsy őt azzal vádolja, hogy az osztrákoknak spionja 
volt: én k-val együtt azonnal Vr. szállására indultam, hogy84 a sértegetésekért elégtételt 
követeljek; Vranicsevicset azonban hon nem találtam, ‒ de gyanitván, hogy mogyoródynál 
lesz, kinek mindennapos vendége volt, ‒ s majdnem egész nap nála ült, ‒ mindketten m. 
lakására mentünk, s m.-tól bocsánatot kérve a háboritásért Vranicsevicset az előszobába 
szólitánk; ‒ a hol is megmondám neki jövetelem okát, s egyszersmind azt is, hogy most már 
nem üti helyre hibáját azzal, hogy ha85 velünk megverekszik, hanem hogy mind egyeseket, 
mind a testületet már annyiszor illetett sértő kifejezéseit megelégeltük86 s 48 óra alatt a te-
leptől elhordja magát, különben mindnyájunk által a legbotrányosabban fog elüzetni; e sza-
vaimra mogyoródy az előszobába lép, s kijelenti, miszerint ő kikéri magának e dolgot szál-
lásán tovább folytatni. – Vranicsevics ezután mogyoródy szállásáról távozott, ‒ én pedig 
kubinyi87 főhadnaggyal maradván: nem mulaszthattam el mogyoródynak is az igazat meg-
mondani s a többek közt, hogy már megbocsásson az alezredes ur; de a mikor hazafiui érze-
tem szólni parancsol: akkor én a helyet nagyon nem válogatom, ‒ s hogy azt hiszem, misze-
rint bárhol sem szólhatnék szabadabban saját ügyünkről, mint épen az alezredes ur laká-
sán, ‒ s igen sajnálom – folytatám, ‒ hogy ki kell még nyilatkoztatnom miszerint a telep 
magyarjai előtt igen sajátságos szinben tünteti föl az alezredes urat azon körülmény, hogy a 
midőn Vranicsevics őrnagyot a városban már minden ember magyar ellenségnek ismeri: 
akkor őt mindennap fogadja szállásán, ‒ sőt nehány hét óta Te barátja is. – mogyoródy e 
szavaimra nem csekély zavarba jött; s nyakrafőre igérte, hogy Vranicsevicset a teleptől 
eltávolitandja; hanem még is ugyanazon nap Vranicsevics mogyoródynál ebédre és vacsorá-
ra hivatalos volt, s a mi több más nap együtt utaztak turinba is, ‒ az az: mogyoródy 
valószinüleg azért kisérte el Vranicsevicset, hogy ezt az akkor épen turinban együtt volt 
comité tagok előtt martyrként tűntesse föl, s részére a további fizetés melleti külön tartóz-
kodást kieszközölje. mogyoródy czélt is ért; ‒ Vranics: tovább is innen fogja huzni fizetését, 
és klapka ajánlatára Genfbe utazott; nehány nap előtt mint hallom Genuában is volt, ‒ al-
kalmasint azért, hogy magát kosut előtt ismét nagy hazafinak játsza. mindezek után jobb 
szeretném, ha némelly szavakat főbbjeink szájából nem is hallottam volna, ‒ s hogy azok 
most lángbetükkel tolulva emlékezetembe: szivem s fejem szüntelen nem égetnék ‒ ‒ ‒ ‒ 
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Ugyan is: a Vranicsevics pártoltatása folytán a következő88 körülmény89 önkénytelenül szün-
telen eszembe jut ‒: azon idő tájban, midőn én a telephez jöttem, ‒ (még alig valánk itt 
mintegy ötvenen, ‒) klapka alessandrián keresztül Genuába volt menendő; ‒ mogyoródyt 
tehát alessandriába maga elé rendelé, hogy vele a telepet érdeklő egy és más dologról érte-
kezzék – mogyoródy a teleptől nehány tisztet is magával vitt, nevezetesen: Vranicsevics 
őrnagyot, arnold nevü Stock-német volt osztrák utász-századost, muzsikó (oláh származásu 
és természetü) volt (?) honvéd-századost, ki mogyoródyval nagyon szeretett németül be-
szélgetni; ‒ Fejér (Weiss) egy betüt magyarul nem beszélő főhadnagyot; (mogyorody akko-
ri és jelenlegi segédjét, ‒); kubinyi (tót születésü s egészen tótosan beszélő) volt osztrák baka 
főhadnagyot; és hogy az egész Suite-nek egy kis magyar színt kölcsönözzön mogyoródy az 
én csekélységemet mostani nagy bánatomra, (vagy inkább tanu sá gomra) magával vivé. mi 
tehát alessandriába utaztunk, – s megérkeztünk után nehány percz mulva klapka is meg-
jött a milanói vonattal. – klapkát az indóházban fogadták; bennünket magyarul és németül 
üdvözölt; – aztán egy vendéglőbe kocsizott s oda reggelire bennünket is meghítt. a reggeli-
zés alatt és után mintegy két óra hosszáig a beszélgetés folyvást német nyelven folyt, még 
pedig többnyire a szláv tartományokról s különös sulyt fejtettek a dél-szláv birodalom 
megalakulásáróli discurzusra, mi közben klapka szavaira világosan emlékezem, a midőn 
Vranicsevicsnek a többek közt ezt mondá: „…unserem Haup tziel zur Bildung eines 
Südslawenreiches, uns zu nähern” ha t: i: a magyar korona alá tar tozó szláv tartományok 
teljes függetlenségüket – a magyar segitségével, (s még is ennek rovására) – kivivandották. – 
Engem nem reménylt piquante-reggeli egésze lehangolt s elszo mo ri tott; annyival inkább 
mivel a gazdát egy volt-honvéd tábornok játszotta; de az itteni körülményeket s a jellemeket 
még akkor kevésbé ismervén: én csak hallgatással felelhettem az említett megjegyzésekre; 
noha alessandriából vissza érkezvén: Bokros barátommal azonnal közlém a hallottakat s az 
ezekből vont következtetéseimet, mellyek bár mind B-nak, mind nekem – rendkivülieknek 
tetszének: ma már előttem még sem egészen igazolás nélküliek; a mennyiben klapka 
Vranicsevicset protegálja; sőt turinból Vranicsevicset Genfbe küldvén: ugyanazonnap 
mogyoródyval együtt ide acquiba is eljött, hogy a Vranicseviccseli barátkozás miatt 
mogyoródyra ingerült tiszteket csillapitsa. klapka acquiba érkezvén: a telep tisztjei estve az 
indóház ajtajában háromszoros éljennel fogadták, s éjfél tájban ablaka alatt (mogyoródy 
szállásán) a „Szózatot” – nehányan elénekelték; az ének után klapka az ablakból ezeket 
mondá: „engedje Isten, hogy ez évben hazánkat felszabadithassuk”.90 másnap reggel 9 órára 
az egész tisztikart magához rendelé, ‒ melly alkalommal mindnyájunknak összetartást bé-
kességet ajánlt; ‒ megigérte, hogy öt‒hat hét mulva ismét meg fog bennünket látogatni; ‒ s 
szavaiból azt értettük, hogy ez évben nagyon kevés remény van a háborura – de azért ő 
igyekezni fog, az olasz hadseregben szolgálni akaróknak a telep91 feloszlatása esetére azok-
nak állomást szerezni – kik a92 rangjuknak megfelelő próbatételt kiállják; ‒ azoknak pedig 
kik haza kivánkoznak: utiköltséget fog a kormánynál eszközölni; továbbá azt93 is mondá, 
hogy ha a tavasszal háboru nem lesz: ő alkalmasint amerikába fog menni, s nehány ügye-
sebb (természetesen a szláv coteriába tartozó) tiszteket magával visz. – Én pedig mindezek-
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re csak azt mondom, hogy tessék a kinek tetszik, s klapkának is az ő szláv fajta barátival 
amerikába vándorolni; ‒ én reményemet el nem vesztem, hazám94 fölszabadithatásáért,95 
élni és halni; ha nehányad magammal maradok96 is; ez szent czélom, s ezt soha és semmi 
nemü körülmények közt sem tévesztendem szemeim elől, mihelyt annak elérésére bármilly 
csekély97 alkalom kinálkozik is; már pedig az amerikai kalandoros dicsőség vagy jóllét ha-
zám jelenlegi állapota fölött engem boldoggá nem teend; ‒ s a jó hazafi a határoktól messze 
a jelen időszakban nem távozik. – a mi Comiténk ugyan semmit sem mozdit ügyünk jóra-
forditásán, még eddig legalább, pedig a tavasz már nincs messze, ‒ sem szervezésről, sem 
más egyébről nem gondoskodik. az acqui teleppel az egész telet tétlenül átdidereghették; ‒ 
minden hónapban harminczszor folyamodtunk sorsunk változtatásáért, s ha egyebet nem 
tehetnek egy kis fára való pótlékért napi díjjainkhoz; a nemes comité összesen és egyenként 
minden hónapba hatvanszor ígért és biztatott bennünket a nyomorult segély megnyerésé-
re; ‒ ma már a negyedik hónap98 foly a hitegetésekkel, fázunk, nyomorgunk és a tétlenség 
miatt satnyulunk; míg kosut Genua mellett egy a napokban vásárolt pompás villában magát 
établírozza, s ugy látszik hosszabb időre külföldön maradni készül. De más felől99 az olasz 
kormány is keveset törődik felszabaditott szép hazájával; s bizony pedig nagyon meg fog 
gyűlni a baja tavaszkor, ha a belügyeket minél előbb nem rendezendi; mert az elégületlenség 
az egész országban napról napra növekszik a kormány léhasága miatt. Hanem annál na-
gyobb tervük van a mazzinistáknak; s már én előre is látom a tavasszal innen kiinduló euró-
pai nagy forradalmat! – annyi bizonyos, hogy ha a telep feloszlik, ‒ én olly vörös mazzinista 
leszek, mint a hogy csak lennem illik! – mogyoródynak egy általjában semmi reménye a 
háborúhoz, sőt ő azt állitja, hogy (‒ mintha visiói lennének, ‒) a régi kormányok ismét visz-
sza fognak állni olasz honban, ‒ s ausztria s az egész reactio mindenfelé annyira erősíti 
magát, ‒ miszerint a szabadelvű párt egész Európában tönkre lesz téve nem sokára. – Ez 
aztán szabad csapat vezére akar lenni!? – mogyoródy a napokban kosutnál volt Genuában, 
s azt a hirt hozta tőle, hogy ha ricasoli megbukik, a mihez k-nak most nagy reménye van: 
ugy a telep az olasz hadügyminisztériumnak lesz átadva, ‒ s kosuth az üzeni, hogy akkor 
majd jobb dolgunk lesz. – a telep tagjai azonban kosut igéretei és biztatásaira már rég óta 
mit sem adnak; s azért a nagyobb rész tele kalandor100 tervekkel az amerikába menetelről s 
az ott folytatandó életmódjukról ábrándozik.101 annyi bizonyos, hogy a teleptől már többen 
örülnek, hogy majd a klapka igérete szerint, – amerikába fognak szállittatni, ‒ mert ne há-
nyan olly aljas dolgokat követtek el magyar országban, hogy őket a szabad hazában is bün-
tetés érné. – De hogy én a tavaszt sem várom be ezen elem között: az is igaz; hanem mihelyt 
lehetséges lesz, s az idő enyhülni fog milánóba megyek, hol már102 egy jó ismerősöm csekély 
árért szállást és kosztot is igért; azért miattam mit se aggódjál édes barátom, igyekezettel s 
becsületes viseletem mellett meg fogok én élni, tudni addig103 bárhol is, a míg magamnak 
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egy tisztességes biztos állást szerezhetek; azt pedig itt e tétlenségben s ennyi megromlott 
ember közt keresnem lehetlen. – milánóból minden esetre el fogok menni kosuthoz, ‒ tőle 
mindent megtudandó. – aztán minden erőmből azon leszek, hogy az olasz hadseregben 
állomást nyerhessek; milánóban pedig igen sok derék magyarszerető szabadelvü olasz lakik, 
kik között mindenesetre reménylek pártfogókat szerezhetni, kik beosztatásomhoz segit sé-
gemre lesznek; aztán milánóban különben is két lovas ezred állomásoz; s az illető ezrede-
sekkel minden bizonnyal megismerkedem. az olasz lovas ezredeknél valamirevaló lovagló 
iskolát nem tudnak teremteni; pedig tudom, hogy nagyon szükségelik, azért hiszem, hogy 
az absolvált iskolásokat csak örömmel fogják maguk közé venni; ‒ továbbá milánóban, ha 
egyebet nem tehetnék is a tavaszig, mit állomás nélkül vesztegelni szellemi önképzésemre 
ezerszer több időt fordithatok, mint az itteni örökös háboríttatásban. – most még egy depó-
beli eseményt kell fölemlitenem, melly a Vranicsevics elüzetése után történt, s melly alka-
lommal ismét több szeg kiütött a zsábkól. – Ugyan is: miután türr megbukott; ennek párt-
ja, a vádlottak, s a104 nem vádlottak közül is a rosz lelkiismeretüek ugy itt a telepnél, mint a 
légiónál rendkivül felzudultak krivácsy ellen, valamint ennek barátja kupa volt honvéd 
ezredes ellen, ‒ ki jelenleg turinban – mellőzve minden alkalmazás105 nélkül, ‒ tartózko-
dik. – azért tehát Ihász ezredes s a vádlott légióbeli tisztek egy nyilatkozatot küldtek ide a 
telep parancsnoksághoz, illetőleg a telep tisztjeihez, mellyben ők a fennevezett két ezredest 
(kik106 vádjaikban az illetőkre nyiltan kimondták az igazat,) – borzasztóan elátkozzák; előbb 
hunczut rágalmazó gyáva gazembernek elnevezik mind a kettőt, ‒ a nélkül, hogy e czímek-
nek okát adnák, ‒ aztán száműzik őket nem csak örökre saját hazájukból, de az emigratióból 
is; előre is hunczvut gazembereknek nyílvánitják mindazokat, kik mint katonák velük egy 
sorban vagy mint alattvalóik valaha szolgálni fognak sőt még a ki velük ezentul társalog is107 
szóval: a nevezett két ezredest erkölcsileg tökéletesen megsemmisitik. – E nyilatkozat tehát 
mogyo ródynak megküldetvén: ez, minthogy krivácsy őt is vádolta, velünk (a108 telep tiszt-
jeivel) azt aláírni parancsolta. nehány vádlott tiszt a teleptől alá is irta; de a vádlottak más 
része azon reményben, hogy krivácsynak az alá nem irás által magukat behizelgik; s az el-
lenük beadott vádat krivácsy majd szeliditendi, vagy épen vissza veendi: mogyoródy rende-
letének nem csak hogy ellene szegült; de most már félelmükben köpenyt forditva egész 
szolgaisággal krivácsy legelfogultabb pártosai és védelmezőiként léptek föl és egy még vak-
merőbb és bolondabb ellennyilatkozatot109 akartak Ihásznak s a légióbeli e dologban részes 
tiszteknek küldeni, a melly bizonnyal a legnagyobb ellenségeskedésekre szolgáltatott volna 
alkalmat; de minthogy mielőtt ezt tették volna hozzám jöttek: én szándékukat megakadá-
lyozva körülbelöl110 a következő szavakat írtam válaszképen a légióhoz: „miután a légió 
parancsnokságnak ama két ezredes ur fölött hozott határozatában reánk van hivatkozás: van 
szerencsénk kijelenteni, hogy illyes ügyekben itélni mi magunkat illetékeseknek nem tart-
juk, s engedje a légió parancsnoksága abbeli reményünket kifejezni, miszerint illyes ma-
gánügyekben velünk többé nem érintkezik. – jelszavunk: harczolni hazánk szabadságáért s 
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nem honfitársaink ellen!”111 – természetesen mogyoródy személyes gyülölségének – kri-
vácsy iránt, ‒ mindnyájan nem hódolhatánk, s112 a légióbeliek határozatát saját meggyőző-
désünk s hazafiui kötelesség=érzetünk113 félrevetésével többen114 alá nem irtuk;115 s mig ezt 
a mogyoródynak türrnek és Ihásznak (a légióhozi beosztatás reményében, ‒) hizelegni 
akart szolgalelküek közül mintegy húszan irták alá, ‒ addig az általam irt válasz mintegy 75 
aláirással küldetett a légióhoz. Ezért reám mogyoródy nagyon haragszik; de minthogy e 
haragja által csak hazafiatlanságot árul el, hogy ezt még is palástolja: az esemény után mint-
egy tíz nappal több116 tisztekkel együtt magához engem is117 ebédre hítt. – Én azonban nem 
mentem el; mert én118 előttem mogyorody többé nem mogyoródy; hanem kaiser, a horvát, 
a német satöbbi satöbbi minden egyéb, csak nem magyar, ‒ s aztán ha most talán (?) meg-
térni akarna is, nem az a módja, hogy magának dinék által akarjon pártot szerezni, ‒ hanem 
igazolja magát viselete által ugy a hogy kell az egész tisztikar előtt, mert az által, hogy egye-
seket kitüntetései által magához akar édesgetni: azoknak a testületnél csak irigyeket, magá-
nak pedig még több ellenséget szerez. – aztán azért sem mentem egy részről az ebédjére, 
mert ugyanazon nap, midőn a fennemlitett aláírások119 történtek:120 mogyoródy csupán csak 
azokat hivta meg ebédre magához,121 a kik a krivácsy és kupára mondott átkot aláírták, ‒ és 
a kik bizonnyal a telep legszemetebb emberei. – a légió határzata öt példányban volt beír-
va: egy acquiba, egy kosutnak, egy klapkának, egy türrnek és egy krivácsy és kupának; ‒ 
mi válaszunkat hasonlag öt példányban szétküldöttük. – E szétküldés után mogyoródy 
rögtön türrhöz utazott milanóba, alkalmasint, hogy türrel a történtek felől értekezzék, 
azonban, ‒ mint mondják türrel igen keveset beszélgethetett, mert az akkor épen nagyon be-
teg volt, s nehány nap folytonosan vért hányt. – E betegsége már hosszabb idő óta122 rá-rájön, 
s ismét elhagyja; végkép azonban ki nem gyógyulhat belőle, oka – mint mondják, ‒ a leéltség. 
– azt hittük, hogy az emgiratió katonai szervezését türr nyugdíjjaztatása után klapka 
veendi át; de mint hallom mi még most is a türr parancsnoksága alatt állunk, ‒ a mint pe-
dig tapasztalom, sem az egyiké sem a másiké alatt. – kosut Garibaldit – a mikor ez Genuá-
ban volt, ‒ meglátogatá, s a mintegy két órai társalgás után, ‒ mint mondják, ‒ mindketten 
igen derült kedélyben valának. – Egy Genuában időzött telepbeli tiszt által Garibaldi azt 
üzente nekünk hogy bizzunk benne, mert ő a tavasszal minden bizonnyal velünk együtt 
magyarországba jövend, miután igen jól tudja, hogy olasz ország teljes egyesülése egyedül 
csak magyar ország felszabadulásától függ. – a légió még mindig nápoly környékén, a 
törzs nocerában állomásoz; jelentékenyebb erővel mostanában nem szaporodott; de azért 
már körülbelől 1600-an lehetnek. az olasz lapok gyakran dícsérik a légióbeliek vitézségeit – 
a szüntelen működő burbon-bandák ellen. – most a telepnél, valamint a légiónál is sürü és 
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kemény surlódások lesznek az elemek tisztázása következtében;123 mert krivácsy a gyomlá-
lást s most legkevesbé saját124 meggyaláztatását annyiban nem hagyja; sőt tudom, hogy mi-
dőn ama nyilatkozatot a légiótól megkapta: alessandriából azonnal125 Genuába utazott, 
hogy ott kosut által Ihász126 ellen127 magának fényes elégtételt követeljen. – Ezt kosut meg 
is igérte krivácsynak; de én igen fényes elégtételt alig reménylek, ‒ mert tudom, hogy 
krivácsy többször kosutnak is szemére lobbantotta már az igazat, sőt némellyek az állitják, 
hogy kosut épen e miatti dühében, s talán krivácsitóli félelmében is akarta őt megsemmisiteni, 
s hogy kosut maga irt volna Ihásznak, hogy krivácsy és társára amaz átkot kimondassa. – 
krivácsy azonban mint legujabban hallottam azt üzente kosutnak, hogy ha Ihász és közvet-
ve ama határozat ellen neki legfényesebb128 elégtételt nem szolgáltat; ‒ az egész dolgot 
kosuttal együtt129 a kormánynak följelentendi. – tehát szép dolgoknak nézünk ismét elé; ‒ a 
helyett, hogy mindnyájan a sürgető közös szentügyben munkálkodnának. 

acquiban semmi különös ujság. – a hideg nehány hét óta itt is ugyan csak kegyetlenke-
dik; ‒ noha havunk még e télen csak tegnap óta van. – az olasznak hála az égnek nincs 
kályhája, s azért a fütetlen szobákra nem duzmaszkodhatunk; de nem is fáztam tíz év alatt 
annyit, mint ezen a télen. – Időtöltésem: olvasásból áll, ‒ a mikor t: i: erre a sok veszekedés 
s czívódás miatt ráérek. – Casinónk még fennáll; de már korántsem olly csend és rendben, 
mint eleinte; kezdetben csak el-el jártam oda melegedni, ‒ de most már oda sem mehet a 
nélkül az ember, hogy egy pár veszekedésbe naponként be ne rántsák. – a casinónak külön-
ben én is egyik választmányi tagja vagyok; ‒ s mi lenne természetesebb itt, mint hogy e 
miatt ismét egy rakás irigyem és ellenségem támad. – legközelebb ismét két párbajban 
kellett segédeskednem. – nagy vitézek ezek; ‒ a kihivásban játszodják a lovagias jellemteljes 
férfiakat s tiszteket, ‒ s a megbántások sértegetések, s szóval egész viseletük130 az aljasságig 
süllyedő neveletlenséget131 és rut jellemüket – árulja el. – 

klapka Genfben van. – türr nejével együtt Párizsból milánóba érkezett. Wieserné itt 
acquiban gyermekszülésben meghalt. – a csecsemőt egy olasz örökbefogadta. –

mindnyájatokat ezerszer csókolva maradok holtig hű barátod au

türr mint mondják a király segédje leend – ha igaz, ‒ ugy e nesze semmi fogd meg jól 
állást is csak neje iránti tekintetből nyerend.

334. EGrESSy GáBor – EGrESSy árPáDnak
[Pest, 1862. január]

[Elveszett.]

123 tisztázása <…> következtében
124 saját [Beszúrás.]
125 azonna[.] [átírás.]
126 Ihász<nál>
127 Ihász <…> ellen [az áthúzott szó és az „ellen” beszúrva.]
128 neki <.> legfényesebb
129 kosuttal együtt [Beszúrás.]
130 viseletük<ben>
131 neve[..]tlenséget [átírás.]
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335. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Déva, 1862. február 19.

Édes jó anyám!

tudom, hogy szeretett132 nagy-anyám halála, mint mindnyájunknak ugy szeretett kedves 
anyámnak is, nem csekély bánatot okozott; de vigasztalja édes jó anyámat is a tudat, hogy: a 
mi ott fenn végeztetett, azt itt alant mi földiek meg nem változtathatjuk, „porból vagyunk, 
s porrá kell hogy legyünk” előbb vagy utóbb. –

kedves apám tudom neheztel reám, s méltán, hogy utóbbi küldeményét mindekkorig 
még csak meg sem köszöntem; de azt hittem s hiszem, hogy rövid idő mulva, küldendő le-
velembe, hálás133 köszönetem mellett, nehány forintot is fogok küldhetni adósságaim tör-
lesztésére, mert jelenleg kaczvinszky urnak a darabokért elküldött pénzen kivül egy fillér-
nek sem vagyok ura. –

az erdélyi levegőnek jotékony hatása van reám nézve, mert hála égnek jó egészségem 
van, hetenkint 3-4-et játszunk, e szerint van néha időm a havasok tetején is134 járkálni s 
kiabálni – naplómat ha élek 2-3-hó mulva elfogom küldeni kedves anyámnak is olvasni. –

ákosról egy kukkot sem hallottam már jó ideje, vajjon hol lehet most?
Hát károly – szeretnék vele kibékülni – tánczolt-e gr. Berthold menyasszonyával? 

Etelkét a kis Gabriellával s mindnyájokat számtalanszor csókolva, és számtalan zsuzsanna 
napokat kivánva, maradtam holtig szerető hü fia

Déván febr. 19. 1862.
árpád

sk

[címzés:]
Szeretett kedves anyámnak
                          Helyben

336. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
abrudbánya, 1862. március 26.

Szeretett kedves anyám!

ne haragudjék kedves anyám, hogy olly régóta nem irtam haza, mentségem, hogy ez idő 
alatt társulatunk háromszor szerveződött ujból, s Déváról k. Fehérvárra utaztunk, innen 
ismét abrudbányára, s itt leszünk körülbelől hat hétig, itt ma játszuk a harmadikat megle-
hetős pártolásban részesülünk, Folinus meglehetős pimasz föltételeket szabott elém, mi-
ket135 el nem fogadhatok, s következés kép kolosvárra nem szerzödöm, hanem hihetőleg pár 

132 szerette [Emendálva.]
133 halás [Emendálva.]
134 is [Beszúrás.]
135 elém, <de> miket
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hó mulva magyarországra136 megyünk s ekkor egy pár napra Pestre is felmegyek dolgaimat 
elintézendő, addig137 is mindnyájokat ezerszer csókolva maradtam, holtig szeretö hü fia

abrudbánya 3/26. 1862.
árpád 

sk

az ide mellékelt levelet sziveskedjék138 kedves anyám az illetőnek a szinháznál kézbesiteni. 
Deletter139 fodrásznál pedig egy hirtelen szöke Candidatus parókát megrendelni olly for-
mán140 hogy én azt141 legfeljebb 15 nap alatt kezemhez kapjam, az árát irja meg kedves 
anyám s a pénzt rögtön küldöm érette. kezeit142 csókolom

á

[címzés:]
tekintetes 
Egressy Gáborné urhölgynek
               illő tiszt.
Kerepesi ut 15 sz                         Pesten

337. EGrESSy GáBor – EGrESSy árPáDnak
[Pest, 1862. április‒augusztus között]

[Elveszett.]

338. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
torino, 1862. augusztus 7.

Édes barátom! a légiót ismét 400 magyar hagyta oda; kiknek egy része haza indult, más 
része a Szardinia143 szigetére száműzötteken – s a nápolyi- és genuai tömlöczökbe zárottakon 
kívül, ‒ felső és alsó olasz-ország kisebb-nagyobb városaiba szerteoszlott; a többi e négy-
száznál s az előbb eljöttekből Szerbiába, Franczia- angol-országba, Schweitzba vagy ame-
rikába utazott. – azok kik utiköltség hiányában, vagy Garibaldiban helyzett bizalmunknál 
fogva itt olasz honban maradtak: jelenleg rendkivüli elhagyatottságban, s iszonyu nyomor-
ban élnek. – nehány légióbeli ismerősömmel pár nap előtt találkoztam itt turinban; de alig 
ismertem reájuk, a sok szenvedés, lelki-testi sanyargattatás egészen vázakká s majdnem 
halál-szinűekké változtatta őket. – a légiónál csak a nagy számu tiszti144 csoport maradt, ‒ 

136 magyarországba [átírás.]
137 [.]ddig [átírás.]
138 levelet <…> sziveskedjék
139 Deletter<nél>
140 fo[.]mán
141 azt én [a szócsere korrektúrajellel jelölve.]
142 kezeit [Emendálva.]
143 Szardininia [Emendálva.]
144 számu <…> tiszti
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szájtátva a megürült honvéd-laktanyák előtt; s a még megmaradt, mintegy négyszázra menő 
legénység szintén lerakta fegyverét, ‒ s nem akar szolgálni, mig a légiót ujból, nem szerve-
zik, ‒ s tisztjeit,145 ‒ kik az egész felbomlást előidézték – jobbakkal föl nem cserélik; a146 
fegy vereiket lerakottakat Ihász egy laktanyába záratta, s egy olasz vadász zászlóaljjal őrizte-
ti; de nem azért mintha valami botrányos zavartól kellene félnie, ‒ hanem mert tudja, hogy 
a légiótól csapatonként eljött legénység minden alkalommal egy-egy nyilatkozatot tett 
közzé az olasz lapokban, mellyekben eljövetelüknek valódi okát adván, ‒ kossuthot,147 
türrt148 és Ihászt nem149 a legszebb szinben tüntették fel; ‒ s ennélfogva a még eljönni aka-
ró legénység szabadonbocsátásával is egy hasonló értelmü ujabb czikk fogna megjelenni.150 ‒ 
tegnap151 le ment végre türr is a légióhoz, hogy szemlét152 tartson. türrt ratazzi küldte le; 
mert a magyar ügyek elhanyagolása miatt már a parlamentben is szót emeltek. Hogy azon-
ban ratazzi egy készülőben volt nagyobbszerü felszóllalást az olaszok részéről153 ez ügyben 
megelőzzön: barátját154 türrt, ki őt ricasoli elleni ármánykodásaival miniszterelnökké len-
ni elősegitette a légióhoz küldé, hogy az oppositionális szabadelvü parlamenti tagok száját 
e ténnyel ha csak egy időre is, betömhesse; s felhatalmazást adott türrnek hogy a légiót 
ismét az előbbi létszámra (1200-ra) emelje. türr ez okból mindenféle csőcselék népet szedet 
össze. – a magyarság azonban jól tudván, hogy türr ki és mi, ‒ és hogy kegyeltjei ollyan 
Wranicsevics féle emberekből állanak: a türr verbuválására magát egy sem jelenti, s a kik 
még eddig összeirattak:155 mind idegen nemzetbeli jött ment nép, ‒ melly előbb-utóbb még 
botrányosabban fog szétoszlani, mint a hogy még eddig ártatlanul kinzott és sanyargatott 
légióbeli honfitársaink annyi önmegtagadással s a magyar becsület fönntartásával teheték. – 
Ezzel a most szedett csőcselék néppel ugyan türr és kossuth azt teendik a mit akarnak, 
mert azokat jó zsoldért mindenre fölhasználhatják; de ha az illy zsoldosoknak szennyes 
lelkületük nemzeti jelvényeinken,156 ‒ mellyekbe takarvák, ‒ s157 a vörös zsinóros attilán ke-
resztül üt, ‒ akkor nem tudom hogy fogják majd hires szervezőink mind őket, mind magu-
kat ujabban tisztázhatni. – a légiótól eljöttek előbb 300-an később 400-an, mint mondám 
az olasz lapokban nyilt vádat emeltek a légiónál velük történt igazságtalanságok158 miatt 
kossuth és türr kényuralma miatt, ‒ a légióbeli tisztek kiállhatlan bánásmódja ellen; melly 
utóbbiak zsoldjaikat elkártyázták s ellakmározták; ‒ s az intelligens magyar fiatalságot a 
legszerényebb és legméltányosabb követeléseikért is a legdurvább gorombaságokkal fizették 
a járandó napi dijj s egyéb a kormánytól vitézségükért küldött jutalmi-díjjak helyett. min-
den illy nyílt vádak utóiratában Garibaldit szóliták fel panaszaik meghallgatására159 kiben 

145 s <… … …> tisztjeit
146 cserélik <azonban> a
147 adván, ‒ <… … …> kossuthot
148 kossuthot, <mind> türrt
149 Ihászt <…> nem
150 megjelenni<;>.
151 megjelenni. ‒ <… … …> tegnap
152 hogy <… … …> szemlét
153 részétől [átírás.]
154 megelőzzön: <…> barátját
155 összeiratt[..] [átírás.]
156 jelvényeink[.]n [átírás.]
157 takarvák, ‒ <.> s [az „s” beszúrva.]
158 igazságtalanságok<…>
159 meghallgátására [az első „á” ékezete áthúzva.]
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egyedüli reményeiket helyezik. – Garibaldi egy nyilt levélben gyönyörüen is válaszolt az 
egész külföldön levő szerte űzött magyarságnak; s fölkér minden magyart; hogy ha a magu-
kat napoleon160 gaz-politikájának eladott nehány161 olasz kormány férfiak a velük történt 
méltatlan bánásmódért nekik talán igazságot nem szolgáltatnának is: ne búsuljanak, s az 
olasz nemzetet azért el ne itéljék, mert az olaszok a magyarnak elválaszthatlan testvérei; ‒ 
melly rokon-szövetség a harczok zajában a legszentebb véráldozatok mellett köttetett, s nem 
sokára, ‒ előbb mint sem gondolnák! a csatatéren ujból erősbittetni fog! – s hogy részükre 
igazság szolgáltassék az az ő gondja leend; ‒ s minden lehetőt el fog követni érdekükben és 
helyzetük javitására. – Garibaldi azonban jelenleg igen elszigetelve áll a kormánytól, s igy 
azon emberektől kik ehez tartoznak, ‒ s a legió ügyeinek megvizsgálása és teljes rendbeho-
zatalára hivatva vannak; ‒ ez okból még eddig jó formán mi sem történt a kormány részé-
ről. – a légió ugy áll mint elősorolám, ‒ romjaiban. – türr jár-kel, hogy a világot jót tenni-
akarással ámitsa, ‒ vagy talán mert rosz lelkiismerete nyugtalanitja; de mint mondám, ‒ 
semmi jó eredménnyel. – kossuth a shweitzi fürdőket fölváltva látogatja, ‒ s mint hallom 
többé olasz honba jönni sem merészel. – klapka, kinek dolgaink rendbehozatala végett ugy 
mi többen, ‒ mint nehány olasz tekintély is, számtalan felszólitást küldött, ‒ még csak a 
fülét sem mozditja – söt hogy az innen érkező panaszos levelek hon ne találják: Genfet is 
elhagyá – a nélkül, hogy a hozzáküldött levelek közül csak egyre is válaszolt volna. – né-
mellyek szerint angolhonban mások állitása szerint más felé162 utazgat, ‒ s Genfbe jövete-
lének idejét sem tudják. – Illy formán tehát a magyar ügyek jelenleg gyalázatosan állanak 
olasz-honban; sem kossuthban, sem klapkában, sem türrben, sem a többi napoleon zsol-
dosaiban, egy külföldi magyar sem bízik. – Egyetlen reménységünk Garibaldi, ‒ s ez nem 
is fog bennünket megcsalni; mert a magyarokat véghetetlenül szereti; ‒ s minden áron ma-
gyar ország felszabaditására törekszik; már van mintegy 6000 embere fegyverben nápoly 
tájékán; kikkel soká ott nem fog vesztegleni; e mellett jelenleg jó érzésü magyar fiuk környe-
zik; kikhez én is, ‒ mint ujabb idő óta a népek bálványának egyik szerencsés megbizottja, ‒ 
nem sokára csatlakozni fogok. – most fordítom olaszból Garibaldinak egy megbizottja ál-
tal163 hozzám küldött proclamatióját, mellyben a magyar nemzetet tettre serkenti; minthogy 
még csak ma kaptam meg és magyarba rögtön át nem tehettem, tehát olaszban164 ide mellé-
kelem. mielőtt azonban Garibaldihoz mennék alsó olasz honba leveledet bevárom, ‒ s kér-
lek; ha teheted nehány franknyi segélyért, ‒ mert egyelőre a tábornok terhére nem lehet-
vén, ‒ a magam költségén kellend utaznom, ‒ és pedig tekervényes utakon;165 ‒ mert ezen az 
olasz kormányt római166 illetöleg napoleoni politikája miatt szüntelen rettegésben tartó – 
Garibaldi sereg gyarapodását itt mindenáron akadályozzák; ‒ Garibaldit azonban tehetet-
lenné nem tehetik, ‒ mert akkor kész a forradalom egész olasz honban s minden felé; ‒ s 
ennél fogva a G-sereg folyvást nő; ‒ pénzt, fegyvereket angol országból nyer a mazziniféle 
társulattól. ‒ Hiteles167 kutfőből tudom, hogy Garibaldi nem sokára, ‒ legfeljebb hat hét, 
vagy két hónap alatt magyar hon közelében lesz; nekem egy pár jó fegyvert s egy kitartó 

160 napoleon [átírás.]
161 nehány [Beszúrás.]
162 félé [az első „é” ékezete áthúzva.]
163 megbizottja által [Beszúrás.]
164 tehát <of> olaszban
165 uta[.]on [átírás.]
166 kormányt <fo…> római
167 Hiteles<es>
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harczias öltözetet is kell vennem. – Ha én s nehány vállalkozó jó magyar társaim az 52 tiszt 
közül Garibaldi mellett leendünk: majd egyesitjük mi az itt szétszórt magyarságot rövid idő 
alatt. – Garibaldi kossuthot és a hálátlan türrt lelkéből utálja; ‒ az erélytelen klapkát sem 
szereti; ‒ azért nagyon szeretné, ha egy tekintélyes testestől lelkestől magyar és vállalkozó 
hazafi otthonról ide jönne, s168 hozzá csatlakoznék, ‒ hogy a169 magyar ügyek vezetését egy 
uj comité alakitásával a diplomatiai dolgokban magáraválalná. – Ime az olasz nyelven170 irt 
proclamatió az eredetiről.

másolat,171 ‒ melly pár nap mulva magyar nyelven 10-ezer példányban lesz kinyomat-
va, ‒ s szerte küldve.

                   „Ungheresi.
                                                       Che fa l’Ungheria?172

Quella nobile nazione, che già il vittorioso ottomano vide sorgere d’un tratto tutta 
armata à173 difendere la civiltà dell’Europa; quella nazione, a cui supplici si inchinarono i 
superbi Imperatori di Habsburg, chiedendo misericordia ed aiuto; dorme dunque, e per 
sempre? –

Fratelli Ungheresi! la rivoluzione è ai vostri confini. – aguzzate lo sguardo, e sulle174 
mura di Belgrado vedrete sventolare la bandiera della libertà; porgete attento l’orechio175 e 
udrete le schioppettate dei Serbi, che, levati in arme a difesa dei propri diritti, francamente 
combattono un aborrito176 despotismo.177 –

E voi che fate? Voi popolo forte, che non avete la sventura che ebbe un tempo l’Italia di 
essere divisa fra sette tiranni, Voi, popolo di guerrieri, che aspettate oggimai? avete dunque 
spezzate le vostre spade? avete dimenticato i vostri martiri, rinnegati i vostri giuramenti di 
vendetta?

o fidereste nelle artificiose promesse dei vostri oppressori? Credereste à178 chi vi consiglia 
di accettare le invidiose offerte dell’austria, che oggi par disposta à concedervi i vostri 
diritti, ma già si prepara a tradirvi e à risogliervi179 per forza o per frode ciò che à malincuore 
vi dà? – Potreste forse sperare buona fede e lealtà da un governo ladro e traditore, che, dopo 
la sventura di Világos, defrandò180 un’intiera181 nazione delle sue ricchezze? – o ascoltereste 
chi meno impudente, ma del pari colpevole, vi lusinga della folle speranza di compiere il 
vostro riscatto cogli espedienti della legalità, ormai provati insufficienti à redimere i popoli, 
o peggio, vi esorta ad aspettare ajuti stranieri?

168 jönne, s [Beszúrás.]
169 a [Beszúrás.]
170 olasz <…> nyelven
171 [.]ásola[.] [átírás.]
172 l’Ungheria! [az írásjel átírva.]
173 [Helyesen: a.]
174 sull[.] [átírás.]
175 [Helyesen: l’orecchio.]
176 a<b>borrito
177 [Helyesen: dispotismo.]
178 [Helyesen: a. Egressy ákos többször is „à”-t ír.]
179 [Helyesen: ritogliervi.]
180 [Helyesen: defraudò.]
181 [Helyesen: intera.]
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Guai182 all’Ungheria! – guai à tutti i popoli oppressi, se voi obbediste à quei consigli 
fallaci e codardi; se credeste possibile altro patto fra Voi e l’austria, che l’odio e la guerra. –

oh! non vi lasciate – fratelli, – fuggire un’occasione propizia. – I serbi ed i montenegrini 
combattono per la libertà, per la emanzipazione183 di tutta una razza opressa ed avvilita. – 
E voi pure avete bisogno di libertà, voi pure siete oppressi ed avviliti, ed avete più che diritto, 
dovere, di rialzarvi à quel grado, che meritano le vostre glorie, le vostre virtu184 ed i servigi 
che rendesse alla civiltà. – I Serbi ed i montenegrini combattono contro il despotismo.185 – E 
voi pure opprime un despotismo186 feroce; voi pure avete sul cuore, come sasso, che vi tronca 
il respiro, l’austria, à cui salvaste più volte l’Impero, à cui foste scudo coi vostri fortissimi 
petti, e che, in mercede, violò le vostre leggi, vi tolse i vostri statuti, tento abolire il vostro 
linguaggio, popolo187 dei vostri migliori le terre di esilio, empiè di patiboli tutte le vostre 
città.

Vi mancherebbe forse la fede in Voi stessi, nelle vostre forze, nel vostro valore? ma non 
dimenticate, che nel quarantaotto voi, purchè188 aveste proseguito arditamente il vostro 
cammino trionfale fino à Vienna, avreste spezzato per sempre il vecchio trono insanguinato 
degli Habsburg. – Ed ora più propizi volgono i tempi: ora la russia non istenderà la mano 
soccorritrice all’austria per opprimere i vostri sforzi: ne fu pagata di troppa ingratitudine; ne 
la Prussia, antica rivale dell’Impero, lo diffendera189 dai vostri assalti. – Coraggio! – Voi siete 
forti, purche190 sappiate osare. – non ascoltate le parole di chi vi consiglia, la pazienza 
dell’ignominioso servaggio, ma la voce della vostra coscienza, che vi grida: „sorgete!” – 
Imitate la Serbia ed il montenegro, imitate chi già sta per riaccendere in altri punti 
d’Európa191 il fuoco della rivoluzione. –

l’Italia che vi ama come fratelli, che ha giurato di rendervi la mercede del sangue che i 
vostri prodi sparsero per lei su venti campi di battaglia, che, memore, applaude e benedice 
alla santa memoria di tűköry, morto per là; l’Italia vi chiama à partecipare delle sue nuove 
battaglie e delle sue nuove vittorie contro il despotismo; v’invita, à nome della santa 
fratellanza dei popoli, per la causa della commune salute. –

Figli d’árpád! vorreste voi tradire i vostri fratelli? Vorreste mancare al convegno delle 
nazioni, quando elleno si schiere, vanno à battaglia contro il despotismo? la libertà, da voi 
abbandonata, correrebbe grave pericolo; ma la vostra fama sarebbe perduta per sempre. 
I martiri di arad vi maledirebbero come figli degeneri. –

oh! io vi conosco, io non dubito di Voi! – l’Ungheria, troppo a lungo ingannata, da 
perfidi amici, si sveglierà al grido di libertà, che oggi le giunge da oltre Danubio, domani le 
giungerà dall’Italia. – E quando l’ora solenne dei Popoli suoni, io v’incontrero192 – ne sono 

182 stranieri? <Q> Guai
183 [Helyesen: emancipazione.]
184 [Helyesen: virtù.]
185 [Helyesen: dispotismo.]
186 [Helyesen: dispotismo.]
187 popolo<,>
188 [Helyesen: purché.]
189 [Helyesen: difenderà.]
190 [Helyesen: purché.]
191 [Helyesen: d’Europa.]
192 [Helyesen: incontrerò.]
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certo – invincibile falangi, – sui campi dove si combattera193 il mortale duello fra la libertà e 
la tirannide, la civiltà e la barbarie. ‒

Vostro sincero fratello
                          G. Garibaldi
                                              m[ani]/p[proprie]

Palermo 28 luglio,
              1862. –”194

[az]195 emlitett 6000-re menő Garibaldi sereg [dé]l196 olaszhon erdőiben táboroz. – El-
menetelem [e]lő[t]t197 még tudósitalak midenről hitelesebben; ‒ csak becses soraid kérem; ‒ 
mert délfelé már nagyobb bajjal fognám megkaphatni, azért még azt itt turinban be vá-
rom. ‒

Hallom, hogy klapkát a légió szervezésére,198 s a magyarság egyesitésére a dél olaszho-
ni hadsereg parancsnoka lamarmora tábornok is felszólitá nápolyból199 egy hivatalos lap-
ban és ide olasz honba hivta; de ő200 még eddig semmiféle módon sem jelentkezett. ‒

Szt.né201 által küldött becses véleményed kimondhatlan jól esett olvasnom, mind nekem, 
mind barátimnak; mert hosszú olasz országban bizony ‒ fájdalom ‒ hasonló értékkel biró 
közlemény202 egy árva magyar ajkán sem terem.

mindnyájatokat ezerszer csókolva maradok holtig hű barátod
Galegau

mk

turin, augusztus203 7. 1862.
Becses soraidat „poste restante” kérem küldeni. ‒ G
                                                                               sk

339. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Belényesszentmiklós, 1862. augusztus 17.

kedves anyám!

már rég készűlök nehány sorban tudatni hollétemet, azonban k. apám utóbbi levele annyi-
ra megriasztott, hogy már szinte félek a tollat kezembe venni. – 

193 [Helyesen: combatterà.]
194 [a záró idézőjel emendálva.]
195 [Szakadt levélpapír.]
196 [Szakadt levélpapír.]
197 [Szakadt levélpapír.]
198 szervezesére [Emendálva.]
199 [.]ápolyból [átírás.]
200 [.] [átírás.]
201 [.]zt.né [átírás.]
202 közlemény [más tintával, valószínűleg Egressy ákos által későbbi időkben írt beszúrás.]
203 [.]ugusztus [átírás.]
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Hogy Csabán elsö fölléptemkor k. apám nevét is204 kiirták a színlapokra: tudtom, s aka-
ratom ellen történt, s protestaltam mielőtt k. apám felbontott levelét kaptam; hogy ki bon-
totta fel a levelet, azt nem, de annyit fájdalom bizonyosan tudok, hogy a levélben foglalt 
szigoru leczkét, a szinháznál hamarább olvasták mint én, mert a vak eset ugy hozta magával, 
hogy a levél hordó épenségesen az én levelemet ejtse el az utczán – szerencse hogy pénz nem 
volt benne. – 

jelenleg itt vagyunk B. Szt. miklóson, ráczok, Szerbek, zsidók, Svábok és németek205 
közt s miolta Szerb szinészet is van a világon: mondhatom, hogy az éjszaki206 polus közelé-
ben a lég sem sokkal lehet hűvösebb, mint az itteni részvét a magyar színészet iránt; – nem 
csoda hát, hogy az egymásra tornyosult deficitekböl innét207 tovább208 már csak a fülünk 
látszik ki – azért – bár egykor föltevém magamban, hogy effélékkel soha nem terhelem k. 
szülőimet, de a mostoha helyzettöl mintegy kényszeritve – kérem k. szűlöimet csináltassa-
nak egy csizmát209 s nadrágot számomra – mert nem hogy pénzünk nincs, de a kreditt is 
elpárolgott, azon minden másod nap ügyelés és színlapírásért eső 60 krajcárnyi diurnumból 
pedig a legjobb akarat mellett sem telík egyébre, mint mosás, ebéd s néha napján egy egy 
zsemlyére vacsora idején, még dohány vagy szivarra sem, azért végkép fel is hagytam vele. – 
latabárhoz minden perczben mehetek; de szégyenleném210 kopott vagy talán211 épen ron-
gyosan beállitani hozzá. – ruhára a jobb időkben212 félre tett összegecskémet pedig föl-
emésztette abrudbányai utam, igazgatómtól sem akarok kérni, mert vagy azt találná mon-
dani, hogy nincs, vagy pedig ad és nem szabadulhatok tőle mert jövedelem nincs213 –

kérem tehát szeretett szülőim, ha csak lehetséges ne vonják meg tőlem ezuttal segélyöket, 
mi – bizva Istenben s szorgalmamban, – merem reményleni, hogy utólsó leend – 

mindnyájokat számtalanszor csókolom maradtam
B. Szt. miklóson aug. 17. 1862.

Szerető hálás fiok
árpád 

sk

U. i. Itt legfeljebb f. h. 24-dikéig maradunk, hogy hova indul innen a társulat, még nem 
tudni –

204 i[.] [átírás.]
205 németek [átírás.]
206 ejszaki [Emendálva.]
207 innet [Emendálva.]
208 tová [Emendálva.]
209 c[.]izmát [átírás.]
210 szegyenleném [Emendálva.]
211 talán [a „-lá” beszúrva.]
212 a jobb időkben [Beszúrás.]
213 nin[..] [átírás.]
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340. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
torino, 1862. augusztus 23.

Édes barátom! már három hete, hogy Garibaldi táborba vonult, s mintegy 5-6 ezer fegyve-
res önkénytes élére állott; s még eddig az ide-oda, – előre-hátra – menésnél egyebet nem 
tett, – országszerte hirdetett „róma vagy a halál!” – jelszavának megfelelő czélja elérésére 
legkevesebb elhatározottságot nem mutatott. – tudom pedig, s még jobban tudhatja maga 
Garibaldi is, hogy ha ő az olasz egység kivivására határozottan fellép: az egész nemzet vele 
van, – leginkább pedig Dél-olasz hon lakói. – meg nem foghatom tehát húza-vonáskodását; 
s pártját egész olasz honban igen csökkentő késedelmeskedését, – s azt hogy serege gya-
rapitásán sem munkálkodik. – Épen ma kaptam levelet egy Garibaldi mellett levő magyar 
barátomtól, ki ezen szavakat irja f. hó 14-dikéről Castro-Giovaniból: ,,e hó 1sején jöttem a 
sereghez, mellyel azóta utban vagyunk, – mászunk hegyen sziklán, sok akadályon keresz-
tül. – Barátom, ti még várjatok, – és ha csatlakozni kivántok később, – annak igazán később 
kell történni, mert még nagy a rendetlenség. – majd tudósitlak, ha ideje lesz, hogy jöjje-
tek.” – Valóban nem tudom, napoleon fenyegetései, – az olasz kormány által alkalmazott 
szigoru rendszabályok, – a polgár-háborutóli félelme, – vagy egy ujabb meggyőzödése, 
hogy: róma csak szellemi fegyverrel ostromolható, – tartják tétovázásban Garibaldit: – 
vagy azt kell hinnem, hogy az olasz lelkesedés csak üres lárma, – füst, minden tűz nélkül; 
vagy hogy Garibaldi nem akar mást, mint demonstrálni, s mint mazzini barátja napoleont, – 
ki a forradalomtól mind olasz-országra mind hazájára nézve annyira retteg, – ijjesztgetni, s 
arra kényszeriteni, hogy rómát olaszhonnak visszaadja. – E tekintetben czélját – ugy lát-
szik – nem tévesztette; mert magok a franczia zsoldban álló olasz kormány férfiak felszóliták 
már – belháborutóli félelmükben – napoleont, hogy a római kérdés megoldására valami 
határozottabb lépést tegyen. – némelly lapok nyilatkoztak is ez ügyben, s állitják, hogy 
napoleon hajlandó lenne katonaságát rómából vissza hívni, de csak olly föltétel alatt, ha a 
Garibaldi csapat előbb lerakja fegyverét s szétbocsáttatik, – Garibaldi maga pedig Caprerába 
visszavonul. Garibaldi –, azt hiszem, – napoleontól fogja várni a kezdeményezést. – Ez a 
dolgok békésb kiegyenlítése lenne. – De másfelől ugyan menydörgősen hangzanak a két 
kormány intézkedései. – napoleon a franczia helyőrséget egy uj ezreddel szaporitja, – az 
olasz kormányhoz pedig táviratozott, hogy Garibaldit a tábornokok sorából – a névjegyzé-
ken kitörölje; – s dicséri az olasz kormány erélyes föllépését a Garibaldiféle forradalmi párt 
ellenében, s egyszersmind újolag buzditja és serkenti az erélyességre. – az olasz kormány a 
föbb helyeken: Genuában, a római határon, nápolyban s a tengeren erős cordonokat vona-
tott, hogy az önkénytesek szaporodását meggátolja;214 – a szabadelvü társulatokat, mellyek 
Garibaldival természetesen a legszorosabb összeköttetésben állottak – minden városban fel-
oszlatta. Ezen társulatok köztt emlitést érdemel a genuai, – melly feloszlatása előtt egy az 
olasz nemzethez szóló kiáltványában napoleont Victor Emanuelt, s a jelenlegi olasz minisz-
tereket mind elátkozta. – ma hallom, hogy a kormány délolaszhonban ostrom-állapotot 
hirdettetett. – a Garibaldi önkénytes had jelenleg három különböző uton; s három tömeg-
ben halad messina felé. – az egyik tömeget Garibaldi fia: menotti vezényli. – Sziczilia 
partjait erős rendes katonaság őrzi, – s Garibaldinak igen bajos lesz a tenger szoroson átha-
tolnia; pedig – mint tudva van, – minden áron a szicziliai hegyek közé akarja magát venni, – 
mert ott magának, mint rendkivül ügyes Guerilla vezér, – hozzáférhetetlen állást vehet, s a 

214 meglátolja [átírás.]
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tengerre szállást kevesebb akadállyal megkísértheti. – jelenleg mindenütt igen erős rendes 
katonaság nyomul csapatjai után, de a nélkül, hogy üldözné, vagy hogy ellene komoly táma-
dást akarna intézni; – sőt a rendes hadseregek parancsnokai szigoru rendeletet kaptak min-
den komolyabb összeütközéstől – ha csak lehet magukat visszatartani; – s ezt maga a Gari-
baldi-csapat is fönntartani ohajtja. – Egy kis csatépaté azonban a napokban még is történt 
nehány visszamaradt részeg Garibaldistával, kik közül három – a rendes katonaság által, 
melly őket elérte, – halálosan megsebesíttetett. – 

Garibaldihoz még eddig tudtommal csakugyan a legaljasabb csőcselék ment, mind az 
olaszok, mind pedig az itt olaszhonban őgyelgő menekültek részéről, – s önkényteseinek 
legnagyobb része: avanturiék, szerencsevadászok s a legjellemtelenebb söpredékekből áll; 
ugy annyira, hogy az ottlevőket ismerve,215 undorral és irtózattal telik el az ember. – Van 
ugyan közttük igen lelkes derék hazafi is egy nehány, – de képzelem, milly iszonyu életük 
lehet ezeknek a valódi munka bekövetkeztéig216 azok között. – Ha majd ropog és dörög: 
akkor magam is sarkantyút kötök; de biz’ én előbb lelkem s testem romlására közéjük nem 
keveredem. – Elég tanulságomra217 szolgált a másfél évi elegyedés s barátkozás; a naponkén-
ti öt-hat párbaj, – s a köztük nyert ősz hajszálak. Pulszky a napokban szinte le ment, meg-
tudni, hogy van e szándéka Garibaldinak magyar ország felé invásiót csinálni, hogy az eset-
ben két fiával együtt vörös ingbe öltözködve vele mehessen. mig Garibaldi késedelmeske-
dik: majdnem valamennyi olasz lap a legnagyobb dühvel tör ki ellene mint szerintök218 az 
olasz béke egyetértés megrontója, – az olasz egységi nagy munka akadályozoja mint a türel-
metlen fanaticus forradalmár; mint a kalandor rabló főnök ellen; – alig van egy-két lap, a 
melly védelmezi. – az olasz kormány mindenkit irgalom-kegyelem nélkül bezárat, ki Ga-
ribaldihoz meneteli szándékát elárulja. – annyi igaz, hogy Garibaldi igen sokat veszt az 
olasz nemzet előtti népszerüségéből az által, hogy a fantasta mazzini párttal szövetségben 
áll, – kik a polgár háboru árán is, – köztársaságot akarnának; – általános akarata pedig a 
nem zetnek folyvást az, hogy olasz ország Victor Emanuel kormánya alatt – mint consti tu-
tionális királyság egyesíttessék; – s még most csak ugy irtózik a köztársasággá alakulástól, 
mint bármelly külföldi zsarnok hatalom igájától. – 

a magyar légió együtt maradt része, – miután Garibaldihoz akart csatlakozni – a kor-
mány rendeletéből fegyvereit, ágyúit, lovait nocerában visszahagyván, – alessandriába fel-
hozatott; – s panaszaik előterjesztésére ismét egy bizottmány állittatott fel, – melly ales-
sandriában már meg is kezdé működését. – E bizottmány tagjai Höffler, Szottfried és kiss 
volt honvéd törzstisztek, – gf. Bethlen nyugalmazott olasztábornok elnöklete219 alatt.  – 
azonban annyi a panasz, s a baj, hogy ugy látszik a bizottmányi tagoknak nincs elegendő 
gyógyszerük mindezek orvosolhatására; – s az elégületlen légionisták csapatonként220 osz-
lanak szerte felső olaszhon különböző városaiba.221 klapka elvégre pár nap előtt ismét 
turinba érkezett; az utczán találkoztam vele; melegen szoritott velem kezet; de aligha egy-
előre – szokott módja szerint – csak e meleg kézszoritás mellett nem maradunk. – ő azt 
mond ja, hogy csak nehány napig fog itt időzni, – mig Comitébeli társaival, – kikkel, – 

215 ismer[.]e [átírás.]
216 bekövetkezteig [Emendálva.]
217 ta[.]ulságomra [átírás.]
218 ellene mint szerintök [Beszúrás.]
219 elöklete [Emendálva.]
220 csapatonként [Beszúrás.]
221 városaiba<n>
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mint222 mondá, – a politika kivánja, hogy ismét kezet fogjon, – a légió ügyeit elrendezte; – 
aztán sürgető privát dolgait végzendő pár hónapra ismét Schweitzba megy. – mondja, hogy 
a légió egészen uj alapon és ujból fog szerveztetni; mindenki a ki szolgálni akar: bizonyos 
időre esküvel223 fog az itt maradásra köteleztetni; – magyar egyen ruha és vezény szó, – mint 
eddig; de olasz rendszabályok és olasz törvények fognak alkalmaztatni. – a megalakitott 
légió aztán az olasz hadügyminisztériumnak lesz átadva. – a légió uj parancsnokául pedig 
ohajtaná, ha egy szeplőtelen jellemü, művelt és tős-gyökeres magyar224 volt-honvéd törzs-
tiszt225 küldetnék magyarhonból, még pedig minél előbb. – mondá továbbá, hogy ha a lé-
gió illy módon ismét rendezve leend:226 a tavaszig könnyen lehetne két-három ezer emberre 
növelni létszámát. – 

már most aztán az a nagy kérdés, hogy a még olasz honban levő, – s türelmét a hoszas 
sanyargatás méltánytalan bánásmód, – s annyi igazságtalanságok által végsőig próbára tett, 
vérig keseritett magyarság fogja-e magát ismét és ujabb, türelemmel ismert rendelkezésük alá 
vetni, – s magát azok vezetésére bízni, kik panaszos honfitársaikat a leghidegebb vérrel s 
könyörtelenül ebrúdon szokták a világ négy sarkára, a szélnek ereszteni? – Hiszen Génua és 
nápoly börtöneinek falai a méltatlan szenvedők sohajaitól még mostanáig is viszhangoznak, 
s a Szardínia szigetére százával internáltak még mai napig is kétségbeesve kesergik a szám-
űzetés a hontalanság kínzó fájdalmát. –

azok pedig, kik az ittlevő harczosok közül a légió ujból alakitására – öntudatlanul, – 
mintegy zsoldosokként rendelkezésükre állanak: már olly annyira demoralizáltak, hogy 
még osztrák disciplinával is csak mestereknek sükerülhet nagy bajjal velük boldogulniok, 
nem pedig a gyöngéd constitutionális olasz fenyiték gyakorlatba vételével; – s különösen 
ama várfészekben, alessandriában, – a béke zsold mellett, melly a nápoly környékén kapott 
hadi-zsoldtól egy közembernél olly nagyban különbözik, s még hozzá a hon határainak illy 
tantalusi kínnal érzett közelségében; – majd délfelé a Garibaldi mozgalmak vonzerejével 
szemközt. – Bizony a beosztandó legióbeli227 parancsnokok sorsa legkevesbé sem lesz irigy-
lendő; de még egy könnyen elviselhető sem. – klapka azt is emlité, hogy e szervezés alkal-
mával az 52 tiszt helyzete javitásáról is gondoskodni fog; s mielött Schweitzba menne: ve-
lünk tudatni fogja a részünkre tett intézkedéseket. az alessandriában müködő – előbb 
emlitett – Comissió tegnap klapkáért küldött, bizonyosan ismét valamelly ügyes bajos do-
log nehézségein akadtak fenn. – türr is lőgérez a légió dolgai körül; de iránta ugyan han-
gosan nyilatkozik már mindenki ajkáról a bizalmatlanság. – kossuth még eddig nem mutat-
ta magát; de mint hallom, nehány nap mulva turinba fog érkezni, – s húzamosabb ideig itt 
tartandja residenziáját; – neki különben nem tanácsolom, hogy az utczán magát gyakran 
mutogassa, mert az itt lézengő nehány száz desperátus magyarság kemény tűntetésekben 
fogná részesiteni.

Ha klapka innen elmegy, s sorsunk mielőbbi javitása felől bizonyost nem fog mondani: 
akkor én rögtön a miniszter elnökhöz megyek az olaszhadseregbe osztatásom végett, hová – 
nehány olasz ismerőseim közbenjárása folytán – bejutnom – reményem van.

222 mind [átírás.]
223 eskübel [átírás.]
224 tős-gyökeres <volt> magyar
225 törzstiszt [a „-törzs” beszúrva.]
226 l[.]end [átírás.]
227 beosztandó <.> legióbeli
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klapka nézete az, hogy Garibaldi jelenlegi müködése hazánk ügyének csak hátrányára 
van. – klapka turinba egyenesen Párizsból jött; tehát nem csodálkozunk rajta, hogy e te-
kintetben is napoleoni szájízzel bir. –

nem tudom vetted-e e hó elején küldött levelemet, valamint a pár héttel az előtt küldöt-
teket. – attól tartok, hogy leveleimet a határon bonczolás alá veszik a jelen körülmények 
köztt. – talán jó lenne czímeinket megváltoztatni. – Becses tudósitásodat várva maradok 
mindnyájatokat lelkemmel ölelő leghűbb barátod

turin, augusztus 23. 1862.
a. Galegau

poste restante.

341. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1862. augusztus második fele]

[Elveszett.]

342. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1862. augusztus második fele]

[Elveszett.]

343. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1862. augusztus utolsó harmada]

[Elveszett.]

344. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1862. augusztus utolsó harmada]

[Elveszett.]

345. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
torino, 1862. szeptember 1.

17. Turin, September 1. 1862.

Édes barátom! a 16-os számu tudósitást vettem, s én mint válasszal a 17-dik számon kez-
dem, – a t-czím alatt küldött tekercs ma jutott kezeimhez; de a magyar névre czimzett le-
velet még nem kaptam meg, s a postán sem találom; – az Sz-knétól átvett tudósitás „folyta-
tása” sincs sehol; ez vagy útközben tévedhetett el, vagy itt került bitor kezek közé; mert itt 
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jelenleg több a kém, az áruló, az úton-utfélen leselkedő, irigy, rangvágyó, haszonleső, – s 
más ezerféle megfizetett vagy fizetés nélküli gazember, mint bárhol a világon. – nem csak 
a külhatalmasságoknak, – de az olaszhonban tartózkodó s mindmegannyi pártot képező 
főbb egyéniségeknek is – mint: kossuthnak, türrnek, klapkának, Crouychanel-nek, maz-
zi ninak, – a spanyol–német–lengyel, s több más kisebb nagyobb nemzetiségek forradalmi 
képviselőinek, rattazzinak, ricasolinak, s más az olasz kormány körül csoportosult pártfő-
nököknek, – s mindezek többrendbeli vetélytársainak is mindmegannyi kémjeik, toborzóik 
és fogdmegjeik vannak, – kik már maguk köztt is szüntelen marakodnak, mások után pedig 
folyvást azt lesik s kutatják, hogy ki mit csinál, hol lakik, kihez jár, mit beszél, mint öltöz-
ködik, mint és miből táplálkozik, kivel levelez satöbbi: az kevésbé bántja őket, hogy ez vagy 
amaz hazafi-e; – de igen is az, egyik s másik kinek az embere? Ha aztán az illető mindannyi-
nak eleget nem tesz, mint a hogy nem is tehet: az illyet könyörtelenül tráncsér-késeik alá 
veszik, felőle a legvadabb hirekkel, s a legocsmányabb rágalmakkal állanak elő az őket hű 
szolgálataikért rangigéretekkel, – s annyi majdnem éhenhaló emigrans mellett még pénzzel 
is pazarul jutalmazni szokott, önhitt, nagyravágyó főnökeiknek. –

Én három hét előtt beteg voltam; helyzetünk feletti töprenkedésem, izgatottságom, a 
közbejött emigransféle napi bajok a keserüség, – búbánat olly levertté tettek, hogy előbb 
iszonyu főfájásom, aztán valóságos lázam lett; nehány napig nem hagyhattam el szobámat; 
e közben egy jó embernek228 vélt korcs-magyar menekült – hunczvut többször meglátoga-
tott, s más nem levén közelemben, ezt kértem föl, hogy a G-czim alatt akkoriban épen várt 
„folytatást” hozná el a postáról; ő azonban valahányszor elküldtem, mindig azzal tért vissza, 
hogy: semmi sem érkezett. – nehány nap előtt tudtam csak meg, hogy ez a hozzám tolako-
dott vitéz, – ki tulajdonképen az 52 tiszt közül való, – magát türrnél, – kinek229 ezelőtt 
egyik legnyiltabb kárhoztatója volt, – befúrta, s hogy az alakitandó (?) magyar légiónál tőle 
rangot nyerjen, neki spionkodik; – sőt az 52 tiszt részére jutott nyommasztó helyzet neki 
már elviselhetetlenné levén, – napi díjja megjavittatása mellett, magát mint kémet, – szen-
vedő s itt nyomorgó honfi- s tiszttársai ellenében az olasz kormánynak is eladá, – így a na-
pokban is egy Papafi nevü menekültet, ki elkeseredettségében, elégületlenségét előtte nyil-
ván hallatta, – titkon feladá, s mint lázitót elzáratta. – miután én ezekről hitelesen értesül-
tem, legkevésbé sem kételkedem többé, hogy ez az embertelen ember az emlitett levelet is a 
postáról elorozta, azon hiedelemben, hogy az, mint az illető által irott s onnan jött bizonyo-
san olly jelentöséggel s belértékkel birand, mellynek hű referálása neki ujabb érdemeket vagy 
épen ezüstös és aranyos jutalmat fog hozni. – nem tudom, mennyiben sikerült ez ohajtása; 
de annyi igaz; – hogy őkelme – a megbődülésig nagy ostobasága s jellemtelensége mellett 
is, – a rangot és pénzeket osztogatni szokott nagy urak előtt még mindig feltünő kegyben áll. – 
Ezen uri egyén becses emigrans neve pedig óvari Pető, főhadnagyi titulussal; valódi nevén 
előbb Szűcsnek hivták, mellyet hihetőleg nem csekély ok miatt cseréltetett föl külföldre jö-
vetelekor a mostanival; – az osztrák hadseregben mint altiszt szolgált, – s mint illyen Budán 
a bebörtönzött politicai magyar foglyok mellett porkoláboskodott, s mint egy ugyanazon 
időben Budán raboskodott, – s jelenleg itt levő magyar menekült állítja Szűcs professor230 úr 
igen gyalázatosan bánt a magyar foglyokkal: őket huzta, vonta, csalta, lopta, – s több ízben 
el is árulta. 1853-ban mint obsitos osztrák katona el lett bocsátva; ezután Budapesten tar-

228 ember[.]ek [átírás.]
229 kihek [átírás.]
230 profess [Emendálva.]
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tózkodott s ott a németek huzamosb ideig spionja volt; – hogy később231 a magyar légiónól 
a Herr von Figyelmessy irodájában müködött mindenütt altiszti minőségben. – Utoljára 
pedig ez is az acqui telepnél fungált, – még pedig mint főhadnagy – – szép collegákat jutta-
tott nekünk a kossuth türr s a klapka contolleria!! – Ez az egész embernek előttem tudva 
levő életrajza s ennél többet róla tudni sem akarok; – mert hiszen illyen fajta czifra ember 
van itt egy egész ármadia – s akár egy végtelen lajstromot irhatnék róluk. – kérlek az igért 
„folytatás” másolata elküldéseért. – ma vettem hálás köszönettel a három fontról szóló utal-
ványt londonból is. – a légió alessandriában ujból szerveztetik azonban még eddig alig 
vannak együtt kétszázan. – a légióbeliek értelmisége alessandriát jobbára mind odahagy-
ta, – megmaradtak a volt osztrák-zsoldos szökevények, s kik lelkül testükkel hová lenni nem 
tudnak. – már csak abból is gyanitni lehet milly szellem uralkodhatott a legióban, – a 
midőn dél olaszhonban létükkor még csak egy árva szakasz sem ment át Garibaldihoz. – 
türr a kormánytól ismét kicsikarta magának a légió fölötti teljhatalmat, – habár kossuth 
és klapka belegyezésükkel. türr azonban a külföldi magyarság előtt már igen sok oldalról 
feltüntette rút lelkületét s javithatlan rosszaságát, – s benne bizalma senkinek sincs. – klap-
ka egy napot időzött alessandriában, s az ottlevő legénységnek egy lelkesiteni akaró beszé-
det tartott; de a mellyel csak kudarczot vallott; – olly zavarttan, olly akadozva és rosz ma-
gyarsággal beszélt, hogy a körülötte állóknak (türr – Höfler satöbbi) többször ki kellett őt 
igazitani és segíteniök; – beszédje folytán232 a legénység nagyobb rész hátat forditott s elosz-
lott. – klapka tudtul adá ez alkalommal a légióbelieknek, hogy a tisztek ujból lesznek ki-
nevezve és pedig a következő rendben, – először: a volt honvéd tisztek, aztán a volt osztrák 
tisztek és végre az 1860-diki volt-Garibaldi-tisztek fognak alkalmaztatni. – (természetesen 
mindenki tudja a légióbeliek közül hogy a tisztek ismét csak türr Höffler Vranicsevics, 
mogyoródy satöbbi creaturáiból fognak állani.) – a felmaradt tisztek acquiba fognak kül-
detni, honnan majd az egész tiszti-depó Elba233 szigetére fog elszállitatni, – hol egy tiszti 
oskolát fognának ismét alakitani. – azt hiszem azonban, hogy az eddigi tapasztalás minde-
nikünknek elégséges234 oskola volt az Isten háta megé tervezett elbai cursusra menetel nélkül 
is! – Ezen bennünket másodszor is száműzni akaró bölcs intézkedés pedig a magyar emig-
rans főnök urak sajátja (tartsák is maguknak) – a Párizsig ágaskodó magas olasz kormány 
beleegyezésével. – Höffler235 ezredes ur telkessy név alatt szintén a magyar légió parancs-
nokává tétetett. – klapka alessandriából236 turinba jött, – s itt egy protestatiót tett közzé az 
olasz lapokban a Garibaldi – magyarokhoz intézett – proclamatiója ellen; harmad napra 
ezután innen is tovább ment, – mint ő mondá, – Genfbe, – mások állitása szerint pedig, s 
igen hihetőleg ismét Párizsba napoleon császár főzendő237 vagy már kifőzött (?) tervei mel-
lett kuktáskodni, – melly bizonyos idő óta – ugy látszik – kedves foglalkozása klapkának; – 
a magyar ügyek körüli forgolódása után pedig ottani kuktáskodásából hazánk javát mi alig 
következtethetjük. mint a lapokból tudjuk e hó végével napoleon herczeg is Schweitzba 
menni szándékozik, Genf melleti villájában nehány hetet töltendő. – klapkát tehát kossuth 
és türr a légió ügyeibe avatással ismét felültették; vagy pedig ő ültette föl mind e két utób-

231 kesőbb [Emendálva.]
232 szolytán [átírás.]
233 Elb[.] [átírás.]
234 elégségés [Emendálva.]
235 beleegyezésével. – <klapka> Höffler
236 a[.]essandriából [átírás.]
237 <ki>főzendő
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bit, mind pedig bennünket, – tudván klapka azt, hogy az annyiszor csalatott magyar emig-
rátiót a krisztus sem fogja egyhamar ismét kossuth és türr bolondjaivá tenni. – az egyedül 
még klapkában némi bizalmat helyezőket csak ugyan a legmélyebben keseritett e válságos 
pillanatok között ujabban mutatott erélytelen, léha, alakoskodó, s Isten tudja hány és miféle 
szinű és szőrü magaviselete és működése. – klapkának már majdnem minden katonaképzett 
magyar menekült kijelentette, hogy parancsnoksága alatt238 kész egyesülni s fegyvert fogni 
bármilly állásban és körülmények köztt is, – és ő még is a sors239 játékának s a véletlennek hagy 
ide mindnyájunkat. – jelenleg több van kétezer magyar240 menekültnél olasz országban el-
széledve, kik egyes városok és helységekben bolyongnak Isten embertől elhagyatva rongyo-
san eléhezetten! – s nagyobb része szükségből s elkeseredettségből már is elkorcsosodva, – 
ugy hogy naponként halljuk az241 egyesek által itt-ott elkövetett botrányokat. –

klapka viselete igazán megfoghatatlan, ő a türr és kossuth legelhatározottabb ellensé-
geivel csak ugy kezet szorit, – s ezeknek csak ugy igazat ád, mint türrnek és kossuthnak, a 
midőn ezek épen a legigazságtalanabb a legnemtelenebb242 és a legembertelenebb módon 
tipornak minden szent jogot és kötelességet; – s ugyanakkor midőn kossuttal türrel, s ezek 
pártosaival kezet szorit, s ezek eljárásait mindenben helyesli; – másfelől az ezek elleni leg-
nagyobb intrigákat [sic!] is csak ugy helyben hagyja – noha jól tUDja, hogy azok nem 
csak kossuth és türr nevét s becsületét243 a mennyiben a hatalom a képviselet ezeknél van, – 
az ezek sorsával összekötött külföldöni magyarságét sőt magaét a nemzetét is a legnagyobb 
mértékben koczkáztatja, s tönkreteheti. – Egyszer lemond, – aztán ismét közéjük jön innen 
tőlük barátságos kézszoritással távozik, – majd Párizsba megy, – s ott ujból kossuth és türr 
megbuktatására működik. – a Garibaldi proclamatiója ellen kiadott nyilatkozata után pe-
dig csakugyan szeretném már tudni, hogy mellyik hát azon út, a mellyen ő hazánk 
fölszabaditására igyekszik. – kossuth is kiadott az olasz lapokban egy tiltakozást a Garibal-
di működése és a magyarokhoz irt proclamatiója ellen, nehogy a DICSőSÉG (???) egyedül 
csak a klapkáé legyen; még pedig akkor protestál már ö excellencziás hiú gyávasága, – a 
mikor épen 24 órája mult, hogy Garibaldi önkényteseivel együtt legyőzetett. – a szerte levő 
légióbeliek közül ma ismét nagy számmal folyamodtak az olasz kormányhoz haza, vagy 
más országba szállittatásukért. – turinból minden katonaság a közel fekvő városokban s 
helységekben kitört lázongások elnyomására küldetett; de aligha czélt érnek vele; mert a 
tüntetések mellyek vérengzéssel végződnek mindennap ujból244 kezdődnek mindenfelé. – 
Csupán turin az egyetlen város olaszhonban melly még eddig csöndességben maradt. – 
turinban különben igen haszontalan kereskedői szellemü nép lakik; melly azt szeretné, ha 
az olasz király mindig itt laknék mert a tömérdek követ, hivatalnok, s más az udvarhoz 
tartozó csőcselék évenként több millió jövedelmet hoz a házi uraknak kereskedőknek kéz-
műveseknek, s a tányér nyaló és spionkodó seregnek, melly utóbbiak turinból245 legtöb-
ben246 telnek. – Soha életemben nem lehetett volna fogadalmam, ha magam meg nem győ-

238 alatt [Beszúrás.]
239 […]s [átírás.]
240 magyar [Beszúrás.]
241 halljuk <is ….> az
242 leg[…]telenebb [átírás.]
243 s becsületét [Beszúrás.]
244 midennap <… …> ujból
245 utóbbiak <…> turinból
246 legtöbben [az „-en” beszúrva.]
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zödöm, – azon ellenszenvről, mellyel itt olaszhonban egyik kerület vagy város népessége a 
másik iránt viseltetik; – a lombardiai inkább gyülöli a nápolyit, mint a magyar a muszkát; 
ugy247 a szicziliai a piemontit és viszont; különösen gyülölik pedig egész olasz honban a pi-
emontit; de az igaz, hogy ez a legkorcsabb faja is az olasz nemzetnek; nincs itt semmi de 
semmi nemzeties szellem, – a piemonti tájszólás is inkább a248 franczia, mint az olasz nyelv-
hez hasonlit; de azért még sem akar sem franczia sem valódi olasz lenni, – hanem illyen 
zagyva haszontalan néptömeg, melly az ő piemonti uralkodójának olly vakon és szolgailag 
hódol, – mint a muszkák czárjuk előtt. – Valóban nem hinné az ember, hogy az olly annyira 
czivilizáltnak kürtölt nyugati európában még illy baromi nép lakjék. – Garibaldi megse-
besittetésével a gyülölködés még is kissé szűnni látszik az olasz kerületek köztt, – s a düh, 
az izgatottság általános, – a Garibaldin ejtett seb ugy látszik minden olasznak fáj, – s azt 
minden olasz szégyenli. – maga a király is igen komor249 és bús, hogy napoleon által magát 
a zsarnokoskodásra engedte250 szoríttatni. – a minisztérium pedig mindenfelé nagyobb 
mértékben mutatkozó zavargások miatt a legnagyobb zavarban van; katonaságával a bicskás 
olaszok ellen kevésre megy, – sőt baját csak növeli. – ratazzira, – ha egy hamarjában meg 
nem ugrik, nem vár egyéb a gyiloknál; – az egész olasz nemzet egyhangulag orditja: „le 
vele!” mert a belzavarnak és ezen valóságos polgár háboruvá fejlődött vérontásnak a nép és 
katonaság között, – nem más az okozója, mint ez a magát s hazáját napoleonnal eladott gaz 
rattazzi. – már itt turinban a köztt a sok haszontalan muja nép köztt sem mer egyedül az 
utczán járni; ha nagy ritkán magát láttatja, – mindig nyolcz tiz policzájt őgyelegtet maga 
körül. – rattazzi helyett ricasolit akarják visszahelyezni. – a befogatások agyonlövetések; 
s az ostromállapot majdnem egész olasz országban folyvást tart. – Én azt hiszem, ennek nem 
lesz már vége, mint egy irtózatos forradalom, melly egész Európát síkra szólitandja. – Én 
beadtam folyamodványomat az olasz hadseregbe osztatásom végett, hogy az események 
fegyverben és lóháton találjanak; meglátom, türr nem fog-e ismét utamba állani; – de föl-
tett szándékom a királyhoz is berontani. –

Garibaldi összeütközése az olasz katonasággal aspromente közelében egy sziklás hegy-
tetőn történt; hol Garibaldi táborozott önkényteseivel: – Garibaldinak csak 1500 önkény-
tese volt, – a többit a rendes katonaság már az összeütközés előtti napon elfogdosta s lefegy-
verezte. – augusztus 30-dikán a Cialdini tábornok dandárjából Pallavicini ezredes volt 
küldve Garibaldi ellen 1800 rendes katonával – melly egy vadász és egy gyalog zászlóaljból 
állott; – a gyalog zászlóalj parancsnoka egy magyar országi – s mint illyen még az 1860-diki 
hadjáratbam maga Garibaldi által ezredesi rangra emelt Eberhardt nevü volt osztrák zsoldos, – 
mind mondják, volt-osztrák lovassági trombitás, – volt. – Illyen emberek bitorolták aztán 
Garibaldinak a magyarok iránti határtalan szeretét, a kik most türr urammal együtt mind 
ellene fordultak. – Pallavicini a fennen emlitett két zászló aljjal aspromentéhez érkezvén, – 
előbb egy követséget küldött Garibaldi táborába, melly az önkényteseket a megadásra szólitá 
fel, – ez meg nem történvén Pallavicini mindkét zászlóaljjal szuronyt251 szegezve az ön kény-
tesek táborába rontott s iszonyu vérontást vitt véghez a testvérgyilkosságot alig gyanitott 
Garibaldisták között; mintegy 200 önkénytes megsebesült, 35–40 meghalt. Garibaldi két 

247 muszkát; <vagy> ugy
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sebet, fia egyet kapott, melynek következtében ez utóbbi alkalmasint lábát veszitendi, – 
atyja pedig egyik sebe miatt, melly egy szurony döfés ágyékába, s hihetőleg beleit is sértet-
te,  – hír szerint halálos beteg. – jelenleg mindketten nehány sebesült Garibaldi tiszttel 
együtt Speziában vannak; hol katonai252 őrizet mellett ápoltatnak; – s a felgyógyultak azon-
nal hadi törvényszék elé állittatnak. – Spézia egy kis253 tengerparti város Genua közelé-
ben. – most a miniszter tanácsban a fölött vitáznak, Garibaldit miként büntessék: szám-
űzessék-e, vagy hadi törvényszék elé állittassék. – a sajtó általánosan kegyelmet kér, követel 
és tanácsol Garibaldi részére. – Garibaldi csapatjában összesen mintegy húsz magyar volt; de 
mint már írtam nEm a jaVa, mert különben Garibaldinak nem lett volna szabad sebet 
kapnia; – s az 1500 rendes katonának még kevesbé győzedelmeskedni. – mindjárt mondtam 
én, hogy Garibaldi körül rendkivül rongy–haszontalan csőcselék nép van, – kivéve az igen 
csekély számu kiveendőket, melly előbbiek254 a Garibaldihoz csatlakozástól ez alkalommal 
sok becsületes fiut visszatartottak. – maga Garibaldi is tömérdek időt elvesztegetett; mert 
hiszen négy hét alatt, – a mennyi időt csupán az ide-oda járkálással s az üres tüntetésekkel 
töltött csapatjával, – olasz országot legalább is egy párszor végig hosszig járhatta volna; s 
magának legalább is kétszázezer önkénytest szerezhetett volna. – Egyébiránt szégyen gya-
lázat így is hogy 1500 önkénytes, – mellynek, – ha valóban elszánt s lelkesült, mint a 
millyenek Garibaldi mellett lennie is kellett volna, – magát legalább is tízszerte nagyobb 
ellenség ellen ha nem is győznie; de mindenesetre megvédnie kellett volna, 1800 haszonta-
lan zsoldos katonával magát szétverni vezérét megsebesülni elfogni hagyni engedte! – az 
önkénytesek mind elzárattak, s egyenként szólittatnak a hadi törvényszék elé; – a rendes 
katonaságtól átszököttek, – mintegy huszonheten mind agyon lővettek. – Garibaldi megbe-
csültének, s önkénytesei elfogatásának hirére egy napon milanóban, Bresciában, Genuában, 
livornóban Florenczben, nápolyban, Palermóban messinában s minden nagyobb olasz vá-
rosban, hová a hivalatos tudósitások legelőbb megérkeztek a legvérengzőbb tüntetések vol-
tak a katonaság ellen. – a halottak és sebesültek száma mindenfelé igen nagy volt. – turinban 
ugyan ezen nap semmi tüntetés nem volt ugyan, de a zavar a sürgés-forgás az egész városban 
mindenfelé olly nagy volt, hogy alig lehetett az utczákon tovahaladni; – a király a miniszte-
rekkel együtt egész éjjel virasztott. – most már a kormány ugy látszik megnyugvást talál a 
katonai erőszak alkalmazásában; – sőt a polgárok elleni harczban magukat kitüntetett egyes 
tiszteket nyíltan meg is jutalmazza. Pallavicini ezredest tábornokká nevezte; mit ez – hír 
szerint, – nem csak hogy el nem fogadott, de magát mint mondják e szavakkal: „katonai 
kötelességemnek eleget tettem, most hon polgári kötelességemnek is meg akarok felelni” – 
agyon lőtte volna! – Pulszky – mint emlitém: Garibaldi táborba vonulásakor szinte dél 
olaszhonba ment, részint azért, hogy mint a „times” levelezője az eseményeket255 közelről 
szemlélvén, híven megirhassa , – részint pedig hogy – mint elmenetele előtt nyilvánitá is – 
Garibaldinak egy magyar ország felé szándéklandó invásiója esetében, két fiával, – s mint 
igérte nehányunkkal azonnal utána siethessen. – Pulszky azonban egész idő alatt folyvást 
nápolyban tartózkodott s a kormány nehány oda ment parlamenti taggal együtt – gyanúból 
elfogatta. – ma voltam családjánál részvétemet nyilvánitani, s vigasztalni a mennyiben erre 

252 hol <…> katonai [a „katonai” az áthúzott szó alá írva.]
253 kis [Beszúrás.]
254 kiveendőket <…> melly előbbiek [a „melly előbbiek” az áthúzott szó fölé írva.]
255 esemenyeket [Emendálva.]
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jelen hangulatommal képes vagyok. – Pulszkyra mi nagyon256 neheztelünk, hogy magával 
nem vitt – mert jócskán telt cassájából bizony Garibaldi iránti nagy tisztelete mellett ne-
hányunkat utiköltséggel elláthatott volna. – De257 más részről megnyugtatott bennünket 
némileg azon igérete, hogy ha Garibaldinak reánk szüksége leend: ő azonnal vissza fog 
érttünk jönni; – mit azonban nem tett; – s mi lóhalálában sem érhettünk volna oda Garibal-
di e váratlan végcsatájára. – most már megnyugszunk abban, hogy a haddelhadd, – melly 
még csak ez után következik, bizonyára nem fog elmulni a nélkül,258 hogy a működtetésre 
nekünk igen is tágas tér ne nyíljék. – Pulszkyné azt mondja, hogy férjét türr adta fel a kor-
mánynak, – s ennek következtében is fogatott el. – – Pulszkyné azonban férje elfogatása 
hirére azonnal a minisztériumhoz sietett hol férje bántalom nélküli szabadon bocsáttatását 
kieszközölte; s Pulszky azóta nápolyból már alkalmasint útban is van turin felé. –

Hire jár, hogy napi díjjainkat csak folyó hó 16-dikáig fogjuk kapni, – s vagy föltétlenül a 
légióba kell állanunk vagy pedig fizetés nélkül maradnunk; ugyanez történt ma a szerte 
levő légióbeli közharczosokkal is, kik szinte elveszték egy franknyi emigráns-napidíjjaikat, 
s vagy koldulni, vagy ismét a légióhoz menni kényszerittettek. Ez az erőszakos és sürgetett 
megalakitása a légiónak ismét nem fog jóra vezetni, – mert épen az erőszakoskodások az 
önkény miatt ment már előbb is szét a légió, – s ez az eljárás, mint az előbbinek folytatása, – 
nem csak hogy minden becsületesebb embert még inkább elidegenit a légiótól; – de ezt 
rövid idő alatt olly botrányosan fogja ismét szétriasztani, a mellyre majd itt felső olaszhon-
ban mindenki szemét száját259 tátandja. – a már eddig hazamentek sem hiszem, hogy a jobb 
elemet az idejövetelre s a légió gyarapodására serkentenék. – De milly erkölcsi erőt is fog 
egy illy összekapkodott s mindenféle elemmel ismét összekevert légió az osztrákkal szem-
ben gyakorolni. – Egyébiránt lássák az illetők, mit tesznek, – s tetteikért majd feleljenek. – 
Én azt hiszem a külföldön levő magyar elem katonai discíplína közé szoritása azért történik 
olly sietve nehogy a magyarság a nép közé vegyüljön – s az elégületlenek seregével a forra-
dalmat még inkább szítsa, vagy elősegitse. – más részről talán főnökeink még szégyenleni is 
tudják magukat e csekély számu magyarság össze ne[m]260 tarthatása, s rendezni nem tudá-
sa miatt; s most hamarjában meg akarják mutatni, – hogy mind az a mi történt nem igaz, 
rágalom satöbbi –

milly gyönyörü, disciplinált s jól betanitott testület áll[hat]na261 most itt a legválogatot-
tabb fiakból, – ha az olasz kormánytól még […]262 év előtt engedélyezett 10, 000-nyi magyar 
csapat alakitása egy testes[től]263 s lelkestől magyar főnökre bizatott volna; – a világ bámu-
latát264 s [ir]igységét265 féltékenységét vonhatná magára! – Igy a történet után, – s a kormány 
megkezdett muszka-rendszere mellett, – a magyar emigratiónak jó jövőt itt alig reményl-
hetünk; s azt kezdem hinni, hogy ez az orosszal – ördöggel–pokollal szövetségben lenni 
akaró napoleoni olasz kormány a légió ujabb megalakitásával sem kiván más czélt elérni, – 

256 Pulszkyra <ugyan mi> mi nagyon [a „mi nagyon” az áthúzott szavak fölé írva.]
257 volna. – <Ezt … . … … … …. hogy> De
258 elmulni <…> a nélkül
259 szaját [Emendálva.]
260 [Szakadt levélpapír.]
261 [Szakadt levélpapír.]
262 [Szakadt levélpapír.]
263 [Szakadt levélpapír.]
264 bamulatát [Emendálva.]
265 [Szakadt levélpapír.]
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mint hogy Velencze266 békés útoni megnyerhetéseért az osztrákkal jobban alku dozhassék, s 
talán egy bizonyos összeg fejében a légiót az osztráknak majd kiszolgáltathassa, – mint ezt 
az orosz elismerésért a lengyelekkel is tevé.

Ha küldendő becses leveleidet ezentul bérmentesited: kérlek, 27 osztrák uj krajczáros 
bélyeget vegyél; ez az itteni számitás szerint 13 olasz krajcárt tesz, s ha ennél csak egy cen-
timmel kevesebb is a bélyeg értéke, mellyet a küldő a levélre ragasztott; – a vevő itt bünteté-
sül az egész postabért tartozik fizetni; – mint ezt legutóbbi két leveleddel is tenni kény-
telenittettem, mivel a reájuk ragasztott bélyeg csak 25-25 ujkrajczáros volt, mennyi csupán 
12 és fél olasz krajczár; – s a267 hiányzott268 fél krajczár helyett, 13 krajczárt fizettettek ve-
lem, – s így mindketten károsittattunk. – Pár nap mulva – a 18-dik számot küldöm olasz 
levelekkel, – u: m: a kossuth, klapka tiltakozásait Garibaldi ellen. – türrnek a légióbelikhez 
kiadott napi parancsát, mellyet türr269 tollnoka270 Csernatony az olasz lapokban is 
közzététetett, – egy másik tiltakozást a klapka és kossuth tiltakozásai ellen, satöbbi. – Be-
cses soraidat ezentul az alábbirt név alatt poste restante várva maradok mindnyájatokat hőn 
ölelő leghűbb barátod 

G. Fungal.

U. i. a czímet kérlek mással irassd, ha lehet, s a pecsétet is változtassd; – nevem F betüjét 
pedig jól keresztül huzzd, nehogy a postán a t betük közé keverjék. ‒

G.271 Fungal
mk

346. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[nagykanizsa, 1862. szeptember első fele]

 [Elveszett.]

347. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[nagykanizsa, 1862. szeptember]

[Elveszett.]

266 Velencze<..>
267 s <…> a
268 hianyzott [Emendálva.]
269 mellyet <az olasz> türr
270 türr tollnoka [Beszúrás.]
271 keverjék. – <Ga> G.
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348. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagykanizsa, 1862. szeptember 16.

nagykanizsa, Sept. 16. 1862

Édes zsuzsikám. nehogy levelem ujra elsikkadjon: ajánlat mellett magam adtam föl a pos-
tára, s így mulhatlanul kezedbe jut. kérlek, ezt a Salamonnak szóló levelet rögtön add át 
kovács Gyulának,272 felkérve273 öt, hogy ezt az illetönek maga személyesen kézbesítse azon-
nal. Salamon lakását megtudhatja akármellyik ujságiró féle embertöl.

Én tegnap elött végeztem be itteni pályámat és ma, most mindjárt indulok Egerszegre. 
Elveszett levelemben az volt megirva neked, hogy Hamlet elöadása274 kezdetén tökéletesen 
elrekedtem; játékom tönkre volt téve. Ennek tulajdonitom, hogy másodszor nagyon kevés 
közönségem volt. Hanem három napi borzasztó izzadás után szerencsésen kinyilt a torkom, 
és most semmi bajom. Csak négyet játsztam itt összesen. keresetem nagyon kevés, annyi 
sincs mint keszthelyen volt. mondják, hogy Egerszeg jobb lesz, csakhogy ott meg a terem 
nagyon kicsiny. alig várom már, hogy otthon legyek. ákosnak275 innen is küldöttem levelet, 
uj neve alatt, de félek hogy az is elvész, mint az elöbbiek. a házbért kifizetni el ne mulasszd. 
Csókollak

E Gábor
sk

mit276 irtam Salamonnak: a könyvemböl majd megtudhatod.

349. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[torino, 1862. szeptember]

[töredék]

sorsa jobb fordulatot venni; ‒ a mennyiben ujból minden párt, ‒ minden méltatlanul üldö-
zött osztály egyesülni fogna, s egy tíz ezernyi magyar fegyveres csapat, mennyit a király 
eltartani igért, nehány hónap alatt összeállhatna. – Igy a hogy a légió szervezéséhez s ujból 
alakitásához jelenleg kezdtek, ‒ soha sem fognak még csak rendet sem csinálhatni: ‒ mert 
türrnek a parancsnoksága alá valamire való ember nem szegődik; már majdnem egy hónap-
ja ügyetlenkednek az összeállításon; de még nincs több együtt két századnál, ‒ s mintegy 
más három századra menő legénység még mindig szerteszéllyel bolyong rongyosan,277 ga-
rázdálkodva – alessandria utczáin. – tiszt annyi van, mint a gaz; ‒ egy barátom mondja, ki 
pár nap előtt alessandriában volt, hogy a tömérdek ledérkedő tiszt nem tesz egyebet, mint 
kardosan alá- s fel csörömpöl naphosszant az utczákon; ‒ ha egyikkel beszél az ember, ez 

272 kovács <la> Gyulának
273 melkérve [átírás.]
274 elöadása<kor>
275 ákosnnk [átírás.]
276 mi [Emendálva.]
277 rongyo[.]an [átírás.]
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szidja valamennyit lumpnak, kötélre valónak satöbbi: ha egy másikkal összejön az ember, ez 
ismét az előbbenire mondja az emlitett titulusokat, s igy tovább, ‒ kölcsönösen mind össze-
hunczutolják, marják falják egymást; de csak egyik a másiknak a háta megett, ‒ s ha össze-
jönnek valamennyien, ‒ akkor ismét róka és macskaszerü összeölelkezést tartanak; ‒ s ha 
sokáig együtt vannak csakhamar ismét összevesznek s egész a botrányosságig perleked-
nek. – a fölszerelt két századot már vagy háromszor kiöltöztették; mert kikapott uj öltönye-
iket minduntalan eladogatják. – Ez tehát a következése a kossuth és türr – s általában a 
magyar nemzeti igazgatóság eljárása folytán a légiót illy elemnek átengedni kényszerült, s 
magukat viszavont, s részben az ármányokkal elüzött jobbérzelmü becsületesebb fiatalság 
elszéledésének. – Ha egy uj igazgatóság alakulhatna, ‒ akkor mint mondám, minden kül-
földön levö magyar ismét egyesíttethetnék; ‒ s a tavasszal talán történhetnék valami; de azt 
hiszem, hogy még mindig elöbb lesz a most fogva tartott Garibaldi magyar országon, mint 
bármellyik278 külföldön henyélő s szabadon hetvenkedő279 hirneves magyar főnök. mind-
nyájatokat ezerszer csókoló ‒ ‒ G. Fungal sk

350. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
makó, 1862. október 16.

Szeretett kedves anyám!

aug. nem tudom hanyadikán Szt. miklósról írtam volt, egy levelet kedves anyámnak; de 
mellyre választ280 a mai napig sem kaptam, – azt nem akarom hinni, hogy olly rosz színben 
volnék281 előtűntetve szeretett szülőim előtt, hogy egy levélirás fáradságára sem tartanak 
érdemesnek; mert hála égnek még mindekkorig, ha szegényesen is, de becsülettel jártam el 
minden dolgomban, – továbbá kártya, tivornya s több effélére sem idöm sem pénzem sem 
hajlamom nincs, igazgatóim s tagtársaim, – kik közt találkozik ugyan egy kettő, kik, mert a 
lumpolást és hanyagságot illetőleg – nem vagyunk egy véleményen: képesek volnának az em-
ber, tagtársaik becsűletét örökre sárba tiporni – magamviseletéröl bizonyságot tehetnek. – 

Három évet tűztem ki magamnak, ez idő alatt meggyőződést akarok szerezni az iránt, 
hogy képezhetem-e magamat annyira a szinészetben, hogy a kevés választottak közt becsü-
lettel megállhatok? ugy azonban hogy sem szülőimnek sem magamnak szégyenére ne vál-
jak. – Ha ez nem sükerül lemondok a színészetröl örökre. – a 3 évből, más-fél körülbelöl 
lefolyt, sok szemét nép – s egy kis koplalás közt, hanem azért e perczben is inkább lemon-
danék az életröl mint a szinészetről. –282

278 […] [átírás.]
279 s szabadon hetvenkedő [Beszúrás.]
280 válászt [az ékezet áthúzva.]
281 színben <vagyok> volnék [a „volnék” az áthúzott szó fölé írva.]
282 a 3 évből, […] szinészetről. – [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a fő-

szövegben korrektúrajellel jelezve.]
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F. h. 23-dikán indulok innen Egerbe283 láng284 Bódihoz, jövö hónap 15-dikén ugyan 
csak láng285 Bódival Szegedre, hol a télen át maradunk. – 

Szeretett testvérimet s mindnyájokat csókolva maradtam

makón octobr. 16. 1862.
Szeretö fia

árpád 
sk

[címzés:]
t. cz. Egressy Gáborné
             asszonynak
kerepesi-ut 15 sz.
                        Pesten

283 Ererbe [Emendálva.]
284 lang [Emendálva.]
285 lang [Emendálva.]
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1863

351. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1863. január közepe]

[Elveszett.]

352. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Cuneo, 1863. január 26.

26. Édes barátom! Folyó hó 16-dika óta itt vagyok Cuneóban, a Szodtfried volt honvéd 
ezredes parancsnoksága alatt álló magyar tiszti században. – összesen mintegy nyolczvanan 
vagyunk; – közttünk nehány lengyel és egy pár német; de a legnagyobb rész magyar, – volt-
honvéd, – volt-garibaldista, – s volt-osztrák tisztekből. – Szodtfried ezredes nagyon rajta 
van, hogy a köztünk levő idegen ajku tisztek minél előbb magyarul tanuljanak. – öltöze-
tünk kék attila, ezüstbe szövött veres zsinórral, világos szürke nadrág, kettős széles vörös, 
oldalpaszamánttal; – veres sipka, ezüst sujtással és magyar ország czímerével; –,1 kard ezüs-
tös szíjjal és arany markolatkötővel; – szürke köpeny, fejér gombokkal, fekete bársony gal-
lérral. – az egész tiszti-század egy épületben2 lakik, egy régi zárdában, – melyet a városi 
hatóság a kormány rendeletéből ingyen adott rendelkezésünkre. – Havi fizetésünk 75 frank, 
ebből 20 frank részletet fizetünk kapott ruháinkért; 30 frankot reggeli és ebédért; – 10 fran-
kot fűtőfáért, a laktanya szolgának, – és ágyiruhánkért; – 15 frankunk marad gyertya, mo-
sás, lábbeli és egyéb aprólékos szükségleteink fedezésére. – klapka és türr biztatnak ben-
nünket, hogy majd a magyar honban levő bizottmányoktól rövid idő alatt némi segélyt fo-
gunk nyerhetni; – de én ezt nem hiszem; mert már a mult évben is igy biztattak bennünket 
acquiban, s még máig is csak a biztatás mellett maradtunk.

kubinyi volt osztrák gyalogsági főhadnagy, jelenleg turinban lakó polgári magyar emig-
rans, és a légiónál alkalmazott mogyoródy alezredes között párbaj adván elé magát, ez ügy-
ben, – mint az első segéde, – alessandriában voltam, – s ez alkalommal – miután a párbajt 
békés úton kiegyenliténk, – bemutattam magamat Földváry ezredesnek, ki igen szivesen 
fogadott, s meleg baráti érzelemmel emlékezett rólad, – s meghagyá gf. Bethlen tábornok-
kal együtt, – ki épen jelen volt, hogy nevükben küldjem meg neked forró baráti üdvözletü-
ket. – Földváry felszólita egyszersmind, hogy ha ohajtom, – a legnagyobb szivességgel fog 
bármiben is segitségemre lenni. – alighogy alessandriából visszajöttem: vevém becses so-
raidat a váltókkal együtt, melyek elsőjét, – a 25 frankosat beváltottam, a másodikat pedig 
hitelesités végett azonnal az illető londoni bankárhoz küldöttem. – leveled szerint azonnal 
megirtam Földváry ezredesnek üzenetedet, – s megbocsátasz, hogy egyszersmind egy kis 

1 és magyar ország czímerével; – [Beszúrás.]
2 epületben [Emendálva.]
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csellel is éltem, s azt irám neki, miszerint a te akaratod is, hogy Földváry közelében legyek, – 
s hogy – ha lehetséges – maga mellé vegyen. – Földváry még eddig nem válaszolt, bizonyo-
san sok dolgai akadályozzák; de azt hiszem egy pillanatig sem fogna késni s tétovázni, ha te 
kegyes lennél általam egy ujabb levelet küldeni részére. – a tépéshez mellékelt levelet Gari-
baldinak, s az elsö váltóhoz csatoltat Földváryhoz még mindezideig nem kaptam kezeim-
hez, – valamint a Vajda jánosé is a postán veszett. – jámbornak irtam. – a szűrt satöbbi 
Pulszky és neje viendik Caprerába. – Földvárynak egyszersmind megirtam, hogy szakom-
ban bármilynemü foglalkozásra – ha a jelen fizetésem meghagyása mellett is, – kész öröm-
mel s a lehető legnagyobb buzgalommal ajánlkozom közvetlen közelébe; légy kegyes ily 
érzelembeni ohajtásodat3 hasonlag kifejezni hozzá irandó leveledben. – 

Itt Cuneóban naphosszant elvagyunk foglalva mindenféle katonai iskolázással; – reggeli 
8 órától 11-ig, – s délutáni egy órától 4-ig; – azonban az egész iskolázás a karddali vivást 
kivéve, – mind elméleti.–

mindnyájan várjuk a légió gyarapodását, – s lehető minélelőbbi beosztásunkat. – 
reménylünk a görög és török ügyek bonyolodásában, – s a magyar országgyülés kiható 

üdvös működésében. – 
maradok mindnyájatokat ezerszer csókoló – holtig hálás barátod

a. David
sk

Cuneo, január 26. 1863.

353. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1863. február eleje]

[Elveszett.]

354. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Cuneo, 1863. február 16.

27. – Édes barátom! mondhatlan jól esett kegyes küldeményed; mert bizony mi eléggé 
czifrák vagyunk ugyan4 öltözetben; de minden oldalról körülvéve szükséggel, nyomorusággal. 
a becses könyvek is rendkivüli élményt nyujtanak minden magyar olvasmány nélküli elszi-
geteltségünkben. – a levelet F-nak átküldöttem, – még eddig nem kaptam feleletet; de 
ezt – ugy5 hiszem – majd neked fogja megküldeni, – mint pár hét előtti látogatásom alkal-
mával nekem szóval is nyilvánitotta; ugyanez alkalommal mondá, hogy az első hely mely 
közelében ürülend: az enyém lesz, s hogy segédjévé fog tenni; – biztositott egyszersmind 
F. arról is, hogy rövid idő alatt lényeges változások fognak történni itteni ügyeinkben. – 
a légió, – mely jelenleg mintegy kilenczszáz emberből áll, – lassan-lassan ismét gyarapo-
dik; – hetenként érkezik nyolcz-tiz szökevény. – Innen a cuneói századból többen szándé-
koznak lengyel honba; s alkalmasint e hó végéig több mint fele a tiszti századnak utnak 

3 óhajtásodat [az ékezet áthúzva.]
4 ugyan<;>
5 agy [átírás.]
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induland; azonban ki-ki a maga jó szántából, s minden felhivás nélkül vállalkozik. – Comi-
ténk ez6 ügyben még semmit nem intézkedett. – kossuth jelenleg Párizsban van; mindnyá-
jan hisszük, hogy érdekünkben jár s a legközelebbi s talán a sürgetősb teendőkről7 napo-
leonnal értekezik; a jövő héten fog turinba visszaérkezni. – 

a m. S. szerkesztőségétől még eddig semmi levelet nem kaptam; de azért alkalmilag 
majd küldendek egy-egy tudósitást. – 

l. m-nak még eddig sem levelét, sem semmiféle küldeményét nem kaptam; különben 
azonnal válaszoltam volna. – Ha azonban igaz, hogy pénzt küldött számomra, kár lenne 
azt8 a postán veszni hagyni, – s jó lenne, ha annak keresése iránt a használt czím megneve-
zése mellett engem utasítana. – l. m. jó szándékát egyébiránt szivből köszönöm. – 

nem tudom mily fordulatot vehetnek a lengyel dolgok ezentul; – de ha tudandom, hogy 
hazánk sorsát közelebbről érdeklendik: magam sem fogok késlelkedni, s az odamenetelre az 
utolsó vállalkozók között maradni. – még eddig ugy veszem észre, miszerint Comiténk 
tagjai, s többi főnökeink nem igen örömest hallják, hogy közülünk egyik – vagy másik len-
gyel honba szándékozik; – talán azért, hogy majd testületileg működhessünk. – majd töb-
bet tudandok e tekintetben, ha kossuth Párizsból megérkezend. – j-nak irtam a szűr meg-
érkezte felől, – s fölkértem őt egy ahoz melléklendő levél küldésére G-hoz, – hogy azt a 
külföldi lapokban tüntetésképen közzétehessem; – j-tól azonban még eddig semmi választ 
nem kaptam. – kérlek, nem ajándékozhatná meg talán testületünket – cserében9 olykori 
tudósitásért, – nehány szerkesztő nevem10 alatt küldendő lapszámjaival. – Igen nagy hiányát 
érezzük hazánk politikai életét tárgyaló olvasmányoknak; valamint a szépirodalmi ujabb11 
műveknek is. – 

tiszti századunk nagy hirnevet szerzett a farsang utolsó heteiben a társadalmi körökben 
is a magyar névnek. – a magány mint a nyilt táncz-estélyeken annyira meg kedveltek ben-
nünket, hogy a vidéken a legelső aristocratiai körökbe,12 – s egyszerre husz különböző irány-
ban is meg valánk híva; – a reám eső részben egy pár helyen én is kitettem magamért s az 
iskoláért; – a miért is ezredesem (Szodtfriedt) irányombani előzékeny szives magaviseleté vel 
tőle telhetőleg jutalmaz is. – nehány nap előtt vivószerek bevásárlása13 végett Szodtfried tel 
turinban valék, – mit csak azért emlitek meg, mivel ez alkalommal az utczán kossuth ifjabb 
fiával találkozván, ennek Szodtfriedt bemutatott. – a kossuth fiu – lehető nyájasan nyujtotta 
jobbját, – s kérdezé: „hogy találom magam Cuneóban?” mire én válaszolám: ,,valahára kard-
dal oldalamon – nagyon jól”.14 Ugyanezen nap klapkával is találkoztam, ismét turinban 
volt; de semmi láttatja sincs15 ügyünkben odajövetelének;16 – biztatott, hogy a lengyel for-
radalom nagy reményekre jogosit bennünket, – s hogy nem sokára nagy tere lesz a légió-
nak – a működhetésre. – Ha lengyel honban a forradalom erősbödni fog, s tartósb jövőt 

6 e[.] [átírás.]
7 a legközelebbi s talán a sürgetősb teendőkről [Beszúrás.]
8 azt [Beszúrás.]
9 testületünket – <.> cserében
10 nevem<be>
11 ujabb [Beszúrás.]
12 kö[.]ökbe [átírás.]
13 bevásárlá[.]a [átírás.]
14 [a záró idézőjel emendálva.]
15 láttatja <is> sincs
16 ügyünkben <ottlévénn> odajövetelének
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igér, – akkor felkérendem Földváryt, – van-e szüksége reám? s ha közömbös választ nye-
rendek: azonnal utnak fogok indulni többi társaimmal együtt a lengyel határok felé. – Bár 
segithetnének bennünket legalább ily czélok elérésére a hazánkban levő lelkesebb fiatalok. 
legforróbb hálás köszönetemet ismételve a küldött könyvek kendők s pénzbeli segélyért, – 
maradok mindnyájatokat ezerszer csókoló holtig hálás barátod

a David
sk

Cuneo, Február 16, 1863.

Ui: a londonból érkezett levelet is ma kaptam kezeimhez.

[boríték:]
À monsieur

monsieur A. Galambos,
Pest.
/en Hongrie./
(Kerepescher Strasse, N o 14

17 )

355. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Cuneo, 1863. február 28.

28. Cuneo, Február 28. 1863. 

Édes barátom! Egy itt levő társam kapta a napokban a Vasárnapi ujság egyik számát, mely-
ben áll, hogy a légió a piemonti czímert vette volna fel. – Ez merő hazugság, – a légió még 
mindig magosan hordja hazánk czímerét s honi zászlónkat, s legkevesbé van eszében ugy az 
olasz kormánynak, mint a légióbelieknek a szétoszlás, – és ha ez talán meg történnék, – 
akkor bizvást hinni lehet, hogy ez azért történt, – mert Európa egy más – melegebb – részé-
ben – második magyar légió van alakulóban. – Parancsnokunk majd eszét veszti töprenke-
désében, – s lótás-futásában, – hogy testületünk java részének a tova-szállításra költséget 
sze rezzen. – Földváry a légió vállalkozóbb felével hasonló czélra törekszik minden erejé-
ből; – azonban az olasz kormány segélye nélkül, – mely a lengyel mozgalmak iránt nagyon 
közömbösen viseli magát; – a vállalkozókat nem gátolja ugyan; de semmi részben sem se-
gíti. – nekem Szodtfriedt panaszkodott; – s szavai odaczéloztak, hogy a mondottakat veled 
tudassam, – hogy egy vagy más uton eszközölnél valami aláirást – a Cuneóiak részére; – ő 
rendkivüli buzgalommal, s mint ismerni tanulám: igen nagy vállalkozó szellemmel bir. – 
turinban tegnap délután nagyszerü tanácskozás volt a magyar emigrátió fönökei között; – 
ugymint: kossuth, klapka, Földváry, Szodtfriedt, és gf Bethlen tábornok köztt. – a cuneói 
század is sürgetőleg szólitá fel egy általam szerkesztett jó erős és lehetőleg borsos nyilatko-
zatban a m. Comitét: ébredjen már fel egyszer aluszékonyságából, – s kösse-össze hazánk 
érdekeit a naponként17 erősbödő lengyel mozgalmakkal; – különben majd itt is elkésik, – 
mint más tömérdek alkalommal. – E nyilatkozatot mindnyájan – mintegy nyolczvanan alá-

17 paponként [átírás.]
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írva Szodtfriedtnek átadtuk, s ez azt tegnap18 ama tanácskozásra magával is vitte. – Én 
azonban – őszintén szólva, – a Comitétől keveset vagy épen semmi eredményt sem várok; 
mert ismerem, – s más fontosabb és sokkal kedvezőbb körülmények köztt már számtalan-
szor bebizonyitá19 léhaságát,20 – közömbösségét,21 hogy22 ne mondjam – gyávaságát. – De23 
igen is rendithetlenül bizom a derék, erélyes jellemü Földváry károlyban, – s ezzel kezet 
fogva a Szodtfriedt komoly elhatározott magaviseletében, – s fogadom, nem telik bele két-
három hét, – ügyünkben nagy változások fognak történni. – türről az olasz lapok irják, –
hogy a légió parancsnokságáról lemondott, – s a kormány rendeléséből fegyverek bevásár-
lása végett Belgiumba ment, a tavasszal felállitandó – mintegy százezernyi olasz nemzetőr-
ség részére. – a mi lemondását illeti, – ennek csak minden külföldön levő jóravaló magyar 
ember örül; – mert eddigi befolyása ügyünknek folyvást botrányára volt, az acqui telep, – a 
légió volt-felbomlása, s mindezek koronájául egészen az osztrák generál amnesztiáig; – s 
Földvárynak még ma is fő a feje abbeli töprenkedésében, miként tudja a légiótól szépszerivel 
elkergetni azt a türr által bejuttatott s kineveztetett magyarul24 nem beszélő nagy idegen 
elemet, mely legnagyobb részben tisztekből áll.– a mi türrnek Belgiumba menetelét il-
leti,  – mint reményteljes jó hazafiak hajlandók vagyunk hinni, – hogy az kossuth vagy 
klapka felszólitására történt inkább, – egy előidézendő forradalom fölfegyverzésére. – mint 
hirlik: Garibaldi, – kossuth – Pulszky, klapka kibékültek; – sőt az öreg Crouy herczeg is 
csatlakozott volna hozzájuk. – olasz hon majd minden városában tartanak métingeket a 
lengyelek segélyezésére. – Garibaldi is egy igen szép levélben szólitja fel Európa minden 
nemzeteit a lengyelek iránti meleg részvétre, – s azok segitésére; – Garibaldi maga 
megigérte, hogy mihelyt kissé jobban lesz: azonnal lengyel honba sietend. –

mi egyébiránt még mindig naphosszant iskolázunk; többször járunk a szabadba gyako-
rolni, – tábori szolgálatot, előőrségek felállitását tanulni, – s a tájak gyors lerajzolásában 
ügyességet szerezni. – az oskola vivó mestere a katonai művek magyarra25 fordítója, – s 
hellyel-hellyel fogalmazója, – én vagyok. – Itt létem óta három egyénnel szaporodtunk; 
egyik közülük: volt-honvéd – s a26 másik, – volt-osztrák tiszt, – a harmadik egy ügyes fiatal 
fiu Földváry károly rokona, – ki ezelőtt nehány héttel jött ki. – a Szodtfriedt által sürgetett 
ügyben kérem kegyes válaszodat; – miután maradok mindnyájatokat csókoló – holtig hü 
barátod27

18 te[..]ap [átírás.]
19 bebizonyitá<k>
20 léhaságát<…>
21 közömbösség[..] [átírás.]
22 közömbösségét, <…> hogy
23 gyávaságát<…>. – De
24 kineveztetett <tömérdek> magyarul
25 a katonai művek magyarra [Beszúrás.]
26 a [Beszúrás.]
27 hü <…> barátod <a. Davis sk>
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356. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak 
Pest, 1863. május 11.

Szeretet édes apám!

Gabriellámat illetőleg nem állhatom meg hogy nehány meg nyugtató sort ne küldjek édes 
apámnak. kocsis orvos urat magam-hoz kéretvén előadám neki nyugtalanságunkat a gyer-
mek e’ különös dadogó beszéde miatt, mely már több napok óta folyvást tart, elöadám neki 
mind azt mi vele ez idö alatt történt vagy történhetett a legkisebb részletekig; de ö28 igen 
egyszerüen és megnyugtatolag azt mondá meg vizsgálván kis lányomat: miszerint, sem 
ijjedségnek, sem pedig esésnek itt semmi nyoma, ez csupán a fog jöveteltöl származtatható 
miután ott az izmok belöl megdagadvák és izgatottak ez idéz29 elö némi dadogást a mi ugy 
mond még akkor sem adhatna okot aggodalomra ha már felnött korában fordulna is elö fi-
gyelmeztetés30 által olvasásnál vagy beszédben könnyen és vég kép le szoktatható. És hála a 
jó Istennek az orvos ur szavai mindinkább igazolva lesznek, kis lányom inyei erössen meg 
vannak dagadva ’s e’ miatt némi láz is mutatkozott mint szokott, de már a dadogás szűnik, 
ugy hogy ma egésznap már igen keveset dadogott;31 ’s oly szépen vigyázva beszél, mintha 
csak olvasna, s oly jó kedve van hogy ma32 ebéd alatt is mind egyre éltette a Hazát, és Gari-
baldit. Danolt,33 és ugy oda, oda, vagdalta, kis poharát az asztalhoz; melyet a nagyapa vett 
neki, hogy szinte életébe került szegény kis pohárnak, piczi kis gazdaszonyának jó kedélye.

De azért ma már busult is kis unokája, kis asztalára könyökölve mint szokott és eggyet 
fohászkodva, a kérdésre hogy miért busul? a felelet az34 volt „mert nem jön a Nagyapa” az 
egyébbiránt igen tetszik neki hogy Pá, pá,ra ment a nagyapa.35

Hanem most vettem észre hogy engem is utolért a bö beszédüség, és ugy jártam36 mint a 
részeges37 ember38 ki mindig avval bíztatta pajtását mint hogy neki igen jol esett39 „trinkmer 
und kéme nonid” a kis lányomrol levén szó, én sem tudom végezni soraimat, meg sem gon-
dolva édes apámnak tömérdek elfoglaltatása közepett mennyi idöt rablok el, azért kezeit 
ezerszer csokolva mielöbb a legjobb egészségben várva várjuk szerető leánya Etelke40 és 
unokája Gabriella.

Pest, május 11 én
863 .

28 ö [átírás.]
29 ez <…> idéz
30 elö <…> figyelmeztetés [a „figyelmeztetés” az áthúzott szó fölé írva.]
31 dagogott [átírás.]
32 [.]a [átírás.]
33 Garibaldit. <…> [.]anolt [átírás.]
34 az<t>
35 nagyapa [átírás.]
36 és ugy jártam [Beszúrás.]
37 régzeges [átírás.]
38 ember<t>
39 mint hogy neki igen jol esett [Beszúrás.]
40 leánya <és> Etelke
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357. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nyitra, 1863. június 11.

nyitra junius 11. 1863.
Édes zsuzsikám!

Szerencsésen itt vagyok, mazoly István barátomnál, ki engem igen szivesen fogadott, 
elömbe jött tornóczra, a püspökség gazdatisztjeinek egy részével; s miután tornóczon, az 
ottani (ha jól emlékszem) kasznár ebédre várt,41 ott mulattunk egész délután, és a helybeli 
plébánosnál:42 estére megérkeztünk ide. roppant föfájásom volt, hanem az éjjel elmult. 
Egész43 itt mulatásom idejére csupa kirándulások ebédek- és dalidókra vagyok elfoglalva. 
jövedelem, ugy látszik nagyon kevés lesz, de az mindegy. Édes arra kérlek, hogy a mennyi 
arczképem van az iróasztalomban, rögtön pakold be, s küld el nekem postán, mert ezek az 
itteni jó emberek mind igényt tartanak hozzájuk. azonkivül károlyt kérem, hogy kálmán-
nal kerestesse föl azt a Deutsch-ot, a ki a marastoni-féle arczképemet nyomatja, s mondja 
neki, hogy küldjön ide hozzám négy vagy öt példányt, nekem czimezve, s mondja44 meg mi 
lesz egy példány ára? a mit elosztok belöle annak az árát megkapja, a mi pedig megmarad: 
hazaviszem neki s visszaadom.

nagyon sietek, mert mindjárt öltöznöm kell. Csókollak
E Gábor

sk

358. EGrESSy GáBor – EGrESSy árPáDnak
[1863. június közepe]

[Elveszett.]

359. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1863. június második fele]

[Elveszett.]

360. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[Cuneo, 1863. június második fele]

[Elveszett.]

41 ebédre <hivott s az> várt
42 plebánosnál [Emendálva.]
43 elmult. <már> egész [átírás.]
44 s <ez> mondja
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361. EGrESSy árPáD – SzÜlEInEk
nagyzombor, 1863. június 27.

Édes szülőim!

két éve mult, hogy mindnyájoktól bucsut véve vidékre jöttem meggyőződést szerezni az 
iránt, hogy birok-e a szinészeti pályára némi képességgel; itt a sikamlós pályán, Csoda-e ha 
mint járatlan fiatal ember ki fájdalom a még borzadálydús multamban gyökeredzett hanyag-
ságom miatt iskoláimat nem végezhetém, az emberismeret, a müveltség terén botorkázva az 
egyen sulyt elveszitém, és egy asszony által olly őrvénybe sodortatám, mellyből szomoru 
tapasztalásom után végre45 át láttam, hogy menekülnöm kell, ha szülőim szeretetére s a 
társadalom becsülésére méltó akarok lenni. –

röviden szóllva. Édes szülőim! én töredelmes megbánással tiszta szivemből bocsánatot 
kérek minden eddig elkövetett hibáimért könnyelmű botlásaimért, és esedezem: ne vonják 
meg tőlem se szülői szeretetöket mit megérdemelni ezen tul legfőbb törekvésem lesz, nem 
szóval de tettel. –

Becses küldeményőkért46 hálás köszönetemet küldve mindnyájokat csókolva maradtam

n. zombor 1863. jun. 27.
szerető hű fiok

árpád
sk 

362. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Cuneo, 1863. július 5.

38. Cuneo, Július 5. 1863. Édes barátom! ámulattal47 olvasom a48 hálás szívvel vett csomag-
hoz mellékelt leveledben, hogy sem a 100 frank sem a lapok sem az 50 frank vételérőli tu-
dósításaim nem jutottak kezeidhez, holott én nem csak minden küldeményedre külön-kü-
lön és azonnal válaszoltam; de azokon kívül is küldtem volt egy levelet; ha elvesztek: ne 
aggódj tartalmuk miatt, mert azok mind a festészet tárgyában irvák. – Ujabb tudósitást 
vettem anconából, hogy főhadnagyi kinevezésemet a légióhoz pár nap mulva meg fogom 
kapni; talán a sok biztatásnak lesz már talán ez49 egyszer valami jó eredménye. – Én itt je-
lenleg a segéd-tiszti állomást foglaltam-el, Szodtfriedt felszólitására, ki most nehány hétre 
Genuába utazott, egészsége helyreállitása végett a tengeri fürdőt használandó. – Elképzel-
heted mennyi dolgom van szakadatlanul, – ismert rendetlen viszonyaink köztt. – Segély a 
század részére még sem érkezett sehonnan, pedig V-y már utiköltségérőli számláját is be adta 
800 egynehány frankról, – a század tagjainak terhére, – mely összeg – a segély kimaradása 
esetében nyomoruságos fizetéseinkből lesz törlesztendő. – a légió pár hét mulva össz-

45 végre [Beszúrás.]
46 küldemenyőkért [Emendálva.]
47 ámulatta[.] [átírás.]
48 a [Beszúrás.]
49 ez [Beszúrás.]
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pontositott nagyobb gyakorlatokban veend-részt – egy ily czélra kijelölt téres helyen tosca-
nában, vagy lombardiában, – több olasz ezreddel együtt, – mely alkalommal maga a király 
is személyesen jelen leend. – a vett fehérnemüek minden tekintetben igen jók, ezerszer 
csókolom kezeiteket. – kimondhatlan örömet szereztek az igen-igen kedves arczképek, a50 
tiedet még jobbat-szebbet alig láttam, bizony ha bőröm kissé csontjaimhoz nem volna ra-
gadva: talán kiugrottam volna belőle örömömben a midőn titeket – annyi idő után ismét – 
ily élethű másolatban megláthattalak, – önkénytelenül felkiáltottam, – s majd sokáig könny-
be lábbadva voltak szemeim látásotokra elragadtatásomban. – ó be kedves az a kis – ella, – 
szeretett drága, kegyeletes mamájával együtt – – mintha hallanám, mily szeretettel-teljes 
komolysággal inti ez kis egyetlenjét a fényképiró előtti nyugodtan-maradásra; de csinál is 
aztán oly kedves kis engedelmes arczot, hogy a nézőnek szive lelke elolvad ama piczided 
komolyság látására – – ó bár csak ugy tehetnék értetek mint a hogy szeretlek is legkedve-
sebbjeim ezen a világon! – no de hiszen a mi halad – az biz’ Isten nem is marad! – Igen sok 
hasonlatosságot találok a kis – ella arczképében édes anyámhoz, – ennek különösen egy 
dagherrotip-képéhez. – a te képedet minden ismerőid kérik s bámulják a hasonlatosságért, 
a szép kiállitásért. – a küldött olvasmányokból51 látom, hogy még mindig van bajod azzal a 
téged félreismerő, méltánytalan, hálátlan himpellér-fajjal, – no de hiszen látom nem is52 
maradsz adósuk, különben azok talán épen ezzel akarják magukat hiressé tenni,53 – bárcsak 
én is osztogathatnám melletted azoknak a bitangoknak a vastagabb dózisokat; de reménylem, 
hogy ezeknek sem fogok adós maradni. – Itt nehány nap előtt egy gyalázatos röpirat jelent 
meg türr ellen olasz nyelven, – négy álnevü szerző neve alatt, kik mintha Pesten adták 
volna ki e röpiratot, az állitólagos szerzők azonban: Pulszky, krivácsy, kupa zsurmay54 (e 
két utóbbi magyarosított név a forradalomból) és Palóczy tamás. – E röpirat ismét csak 
pártokat, veszekedéseket és zűrzavart szűlt az egész emigratióban; – e csufondároskodás 
azonban nagyobb gyalázatára van a nevezett szerzőknek, mint magának türr uramnak, kit 
nejével együtt iszonyu aljasul bántalmaznak. – a czivakodásnak azonban még nincs vége, 
mert türr rugaszkodik kapaszkodik, hogy55 szeget-szeggel viszonozzon.56 – a cuneói tiszti 
század rövid idő alatt rostába kerül, – s az alkalmas rész mint rendes hadseregbeli disponibilis 
tiszti csapat57 az olasz58 hadügyérség alá lesz helyezve, s hír szerint mind ezt, mind a légi-
ót  – a további belzavarok megszüntetése tekintetéből – ezentul egy olasz tábornok fogja 
igazgatni. Irod, hogy van-e olvasmányra szükségem, – az nekem minduntalan kellene 
ugyan; de a kiküldéssel nem akarlak folyton terhelni, – felszólitásod59 következtében kérlek 
azonban, ha egy „költészet – és egy magyar nyelv-tant” mielőbb küldeni sziveskednél. az 
eddigi olvasmányokon már mind keresztül mentem, még csak recapitulálni-valóim vannak 
hátra a magyar történetből és a széptanból. – mit csinál – kérlek – öcsém, hogy és merre 

50 arczképek, <…> a
51 olvasmányokból<,>
52 is [Beszúrás.]
53 tenne [átírás.]
54 kupa <. és> zsurmay
55 hogy [Beszúrás.]
56 viszonoz[…] [átírás.]
57 tiszti<->csapat
58 olasz [Beszúrás.]
59 terhelni, – <már… azonban ha> felszólitásod 
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van, – már oly rég’ nem tudok60 róla. rendkivüli örömmel s a Gondviselés iránti mély hála 
érzettel értesültem leveledből, hogy szellemi és anyagi értékkel dús ajándékokkal gazdagitád 
ujabban családunkat, melyek mint megjegyzéd egyedüli, – s én hozzáteszem, hogy milliók-
nál többet érő, – örökségeink leendnek. – Erre nézve nekem csak azon szerény észrevételem 
s egyetlen kérelmem van hozzád édes jó barátom, hogy a mi szerzeményeidből anyagi érték-
kel bir én arról szeretett édes nővérem részére egyszer mindenkorra lemondok, s legforróbb 
ohajtásom az lenne, hogy az anyagi értékü tárgyak, mind egynek a birtokában legyenek, s ez 
a másik testvér netaláni követelésének inkább – ha lehet – pénzben tegyen eleget, hogy igy 
azok együtt szemlélhetők és együtt jobban megőrizhetők legyenek, – a jobb módu testvér 
kezeiben; – de igen-igen kérlek, s forrón esedezem61 azért hogy szellemi értékü kincseidet 
nekem juttassd; – én talán leginkább meg fogom azokat érteni, becsülni, méltányolni, sze-
retni, és a melegen érző fiu leghálásabb kegyeletével megőrzeni, – azokat családunknak s a 
hazának minden telhető erőmből hasznára forditani. – Ha a jó Isten engem oly helyzetbe 
juttat, hogy az anyagi értékü tárgyakból azt a mi anyagi érték az osztályosoknak pénzben 
kifizethetem, – ugy azokat én mind magamhoz váltandom, s örökidőkre a nemzeti muze-
umba fogom letenni arczképed mellé. 

azonban azt veszem észre, hogy e tárgy engem rendkivül elérzékenyitett, – s a sirással 
talán fel sem hagynék, ha a mindenható erős hitet nem táplálna keblemben, hogy hiszen 
azon tárgyaknak még számtalan évekig te magad leszesz egyedüli legméltóbb birtokosa, 
erőben egészségben, – lelki testi megelégedéssel-teljes boldogságban, – mit Istentől mind-
nyájan szívvel-lélekkel kérünk és könyörgünk is szakadatlanul részedre – – Élj sokáig és 
boldogan családod s a haza legfőbb örömére boldogságára – s te viszont családodban és 
hazádban sok éveken át élvezhessd leghőbb ohajtásaid teljesülését – mint ezt mindezeket 
minden órában hőn kivánja kéri Istentől őszintén szerető mindig hálás barátod.

a. David
sk

363. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy árPáDnak
[Pest, 1863. július legeleje]

[Elveszett.]

364. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
nagyzombor, 1863. július 6.

Szeretett édes anyám!

Becses sorait ma reggel vettem, mellyből nagy megréműléssel olvastam szeretett édes apám 
párbaját ama két hitvány henczegő semmirevalóval, oh, hogy még existálhatnak illy elbiza-
kodott vakok! csodállom édes apám nagylelküségét,62 hogy e hitványoknak még egy olly 

60 tudók [az ékezet áthúzva.]
61 esedezem<,>
62 n[..]ylelküségét [átírás.]
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perczben is irgalmazni tudott; mert hogy irgalomból hagyta meg életöket az bizonyos; szin-
te képzelem mintha előttem történt volna, hogy mikor e két, magokat földi Istenek-képzelt 
vitézek, mint kihivott felek, remegő kezekkel elsüték fegyveröket, édes apám, látva az előt-
te sáppadt63 s minden izökben reszkető alakokat: vagy fölébök lőtt, vagy nem is lőtt. – már 
én bizony nem irgalmaztam volna a kutyáknak. – Ha szerét tehettem eddig is gyakoroltam 
magamat a vivásban; de ezen tul gyakrabban fogom azt tenni, ne hogy készületlenül talál-
janak az ipszék ha a szerencse valaha össze hoz velök – mert össze hoz! –

most pedig egy nagy kérésem volna édes apámhoz.
September 19-dikén ohajtanék haza menni, hogy huzamosbb távollétem után, a szini pályán 
ez idő alatt tett előhaladásomat – különösen édes szülőimnek – bemutathassam, e végre 
„mátyás király lesz” czimű darabból mátyás szerepét tűztem ki magamnak; kérem édes 
apám, ha megbocsát eddigi könnyelműségeimért, ne vonja el tőlem segéd kezét s ha lehet-
séges eszközölje ki, hogy a nevezettt darabban September 23- vagy 28-dikán fölléphessek, 
én jövőmet látom ez által megalapíthatni a vidéki szintársulatoknál is, – mert64 Pesten most 
még ugy sem maradhatnék, legfeljebb mint korista. – october elejétöl kezdve pedig 
latabárhoz vagyok szerződve; kérésemet megujitva mindnyájokat csókolva maradtam

zomborban 863. julius 6.dik.
szeretö hü fiok

árpád sk 

U. i. meddig maradunk itt, az bizonytalan, talán még 10 napig. 

365. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
mohács, 1863. augusztus 5.

kedves anyám!

nyolcz napja, hogy itt mohácson vagyunk.
zomborból irt levelemre, melyben azon ohajtásomat tudatom édes szülőimmel, hogy 
September végefelé Pestre szeretnék menni: becses válaszukat még mind ekkorig nem vettem. 
kedves apám talán nem helyesli szándékomat? Ez iránt kérem becses válasszukat mielőbb: 
mert ellenkező esetben kénytelen vagyok itt dolgaimat ugy rendezni, hogy innen a téli curzus 
kezdetével latabárhoz65 juthassak. mindnyájokat számtalanszor csókolva maradtam

mohácson aug. 5-dikén 1863.
szerető hű fia

E árpád
sk

[címzés:]
t. cz. Egressy Gáborné urhölgynek 
tisztelettel
kerepesi ut 15.dik sz.
                              Pesten

63 sappadt [Emendálva.]
64 mert [Beszúrás.]
65 latabarhoz [Emendálva.]
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366. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Beregszász, 1863. augusztus 9.

Beregszász, aug. 9. 1863.
Édes zsuzsikám!

Engem itt igen szivesen fogadtak, tele házaim vannak, de a bemeneti ár igen csekély levén, 
pénzt nem sokat kapok, ezek a színészek különben is szörnyen lopnak; aztán egyet jótékony 
czélra játsztam, mert itt nagy égés volt, idejöttöm elött egypár nappal, ezeknek adtam egy 
jövedelmemet. munkácson is társaság van, a66 Breznaié, az is meghivott, s átmegyek oda 
minthogy közel van, három elöadásra 16-dikán játszom ott utolsót és 17dikén, vagy 18dikán 
indulok haza felé. zizáékat is meglátogattam mikor ott jöttem keresztül, s ök is bejöttek 
férjestöl másnap, Brankovicsot megnézni. tegnap az Ugocsaiak is mind itt voltak holnap én 
is megyek hozzájok, és két napot töltök közöttök. Voltak itt Szathmárbol, munkácsról, és 
három négy órai távolságról is.

Édes én neked a sietségben elfelejtettem fürdőre valót adni, tehát azonnal menj67 fel a 
pénztárnokhoz, kéler urhoz és kérj töle nevemben a 16-diki fizetésemböl elölegezve 30 fo-
rintot, ebböl küldj ákosnak rögtön 50 frankot, s a mi a 30 forintból felmarad, használd 
fördőre. aztán 16-dikán vedd fel a gaget s lássd el belöle magadat a szükségesekkel. az 50 
frankot károly majd lesz szives neked megszerezni, ugy a hogy én szoktam, az az malvieuxtől 
kér egy váltót 50 frankra, egy párisi bankárházra (azt kell a bankárnak mondani, hogy a 
pénzt Párisba küldjük, a. taubner számára), aztán te a váltót, egy levéllel együtt beteszed 
abba a 30 kros levélborítékba, károly majd rá irja olaszul a czimet: „a. Dávid festésznek” 
Cuneoba turin felé, s rögtön postára teszed. az egy ur és nö darabot késön kaptam, nem 
vehetem hasznát. a képeket pedig ma kaptam meg. Bár küldene károly a Deutsch-féle nagy 
képekböl is vagy négyet munkácsra, mert már sokan kértek, s itt a vidékre többfelé 
meghivtak a68 megyei birtokosok, s tudod, hogy ha az ember egynek ád, a másik is igényli, 
pedig a mit hoztam az Ugocsaiaknak sem elég. azt mondják, ha tovább itt maradtam volna, 
emléket is kaptam volna; persze! Soha még illy rosz társasággal nem játsztam, iszonyu sza-
marak, hanyagok, s még kevesen is vannak, lehetetlen velök darabjaimat kiosztani. kérlek 
édes, Csepreginek vagy Szigligetinek mond meg, hogy csak ugy 20-dika táján jutok haza: 
különben majd írok az igazgatónak is. mit csinál az a kis Gazember? Gabriella?

Ha károly elküldte már a szobrot miskolczra: fizesd meg neki a mit a küldésért fizetett, 
valamint a nagy képek árát is, ha küld. nem írt még ákos?69 mi ujság otthon? írjatok nekem 
munkácsra, de rögtön, különben ott nem talál leveletek, mert erre a posta nagyon rendetle-
nül jár.

Isten veletek, csókollak
Egressy Gábor

sk

66 a [Beszúrás.]
67 menj<.>
68 a<z>
69 Akos [Emendálva.]
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Ujhelyi kálmánnak70 a mult héten volt a menyegzöje; igen csinos és derék neje van, és 
elég gazdag, de csak majd ha az örökséget megkapja. laura ollyan, mint volt, árpád71 na-
gyon megférfiasodott, kallósné és férje nagyon megvénültek ödönt még nem láttam se 
Székelyéket.

367. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy árPáDnak
[Pest, 1863. július vége, augusztus eleje]

[Elveszett.]

368. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
mohács, 1863. augusztus 10.

kedves anyám!

Becses sorait e perczben vettem kezemhez, sietek reá válaszolni. Én september 15–16-dikán 
okvetetlen Pesten leszek, addig pedig itt mohácson maradok a szintársulattal, dolgaink nem 
a legjobban folynak, a mennyiben kereset nincs – nagy a szárazság minden tekintetben. – 

Paulaiékat kik – mint kedves anyám írja – f.72 h. 17-dikén Pesten fognak vendégszerepel-
ni:73 ismerem; a mult évben tordán keresztül utazva, Folinus társulatával találkoztam hol ő, 
Paulai, mint telyhatalmu rendező volt alkalmazva, meglátogattam, miután ő is azon ven-
déglőben volt szállva a mellyben én valék, s mondhatom, hogy a lehető leg hidegebbűl foga-
dott, előttem is fönn akarta tartani szemüveges rendezői auetoritását. – Ugyan ekkor volt 
alkalmam Folinus társulatától „rákóczy” előadását látni, mellyben Paulai a czimszerepet74 
Gyulai75 pedig – a hírhedett szinész76 – zrinyi Boldizsár szerepét játszta.77 – Paulai játékát 
szegletesnek találtam, ő tudott meleg érzés nélkül fölhevülni, ezt pedig hamis pathosnak 
nevezik a szavallatban a mi nem helyes – egyébiránt látni fogja kedves anyám, – engem 
Gyulai nem elégitett ki, Boldizsár szerepében, pedig őt az egész vidéken legjobb s leg értel-
mesebb szinésznek tartják, én is tehát mint illyentől, többet vártam hogy csinál egy „zrinyi 
Boldizsár”-féle műszerepből, s nem fog a történethez híven ragaszkodva egyes helyeken 
ugatni mint a kutya s így olly erősen vastagon vonalazni, hogy a müveltebb néző undorral 
forditsa el tőle fejét – mint kedves apám egykor mondá. –

70 kalmánnak [Emendálva.]
71 Arpád [Emendálva.]
72 f [a pont emendálva.]
73 vendégszerepelni fognak [a végleges szórend a szavak fölötti számozással jelölve.]
74 czimszerepét [az ékezet áthúzva.] 
75 Gyulai<t>
76 szinész<t>
77 játszt<ák>a
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azt irja kedves anyám, hogy Paulai szintén föllép „mátyás király lesz”-ben, ez engem egy 
cseppet sem buzdít,78 sőt ösztönöz arra, hogy iparkodjam79 kitűzött mátyás szerepének job-
ban megfelelni, mint80 ő. – 

kedves apámnak vendégszerepléseihez jó sükert kivánok.
mindnyájokat számtalanszor csokolom maradtam
mohácson aug. 10. 1863.

szeretö hü fia
E árpád

sk

U. i. Itt f. h. 29-dikén mint a mohácsi vész 337-dik évnapján nagy ünnepély lesz.81

369. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1863. augusztus 12.

Pest aug 12. 1863
Édes Gáborom!

Hálá istennek hogy nincs semmi bajod mert a föfájásod miatt aggódtam de leveled jó kedéljel 
van irva és ez bizonysága annak hogy semmi baj ugyé? kérded hogy írt é már ákos? még 
nem mert már el küldötem vólna levelét nekem az a gyanum82 van hogy leveleit el fogják 
különben83 az ólta ketőnek is jönni kellet vólna tölle. a bécsi Szabó kitöl krájcsovics vólt 
nállunk levelet írt de miután német és én niksz dájcs84 tehát reád vár mert sem árjegyzéket 
sem más valami nyugta félét85 nem küldöt a pénzt nem küldém el hanem azt hiszem hogy 
ismét krájcsovicsot fogja érte küldeni ma indítjuk utnak az ákos levelét is és neked 486 darab 
képet ujság semmi mindenüt a régi dolgok87 egy formaság a színház mindég üres de még is 
komáromi is vendégszerepre ment és Othellót88 elvitte és eszerint bóldog. köszönöm édes a 
fördöre való kölcséget majd meg szolgállom ha élek89 egy párszor át viszem a badadnit is 
ámbár90 igen fél a víztöl az az a dunától de majd megmondja a nagy apának91 ha hazajön 
hogy92 ö is meg fördöt nagy annyával mert kenyeret keresni van [miszi]93 meszszi csókolja94 

78 buzít [Emendálva.]
79 iparkodjak [átírás.]
80 m[.]nt [átírás.]
81 nagy ünnepély lesz mint a mohácsi vész 337-dik évnapján [a végleges szórend korrektúrajellel jelölve.]
82 gya<..>num
83 nülönben [átírás.]
84 dáj[..] [átírás.]
85 vélét [átírás.]
86 és <a> neked <küldd..> 4
87 dalgok [átírás.]
88 lthellót [átírás.]
89 éle[.] [átírás.]
90 ambár [Emendálva.]
91 nyagy öpának [Emendálva; átírás.]
92 nogy [átírás.]
93 [Bizonytalan olvasat.]
94 csóko[.]ja [átírás.]
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nagy apa kezét Etel is ír neked levelet hálá istennek mind egéségesek vagyunk adjon isten 
neked is édes és örizen minden bajtól Csókollak – zsuzsika 

370. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
munkács, 1863. augusztus 13.

Munkács,95 aug. 13. 1863.

Édes zsuzsikám! megkaptad-e beregszászi levelemet? Ha igen: miért nem felelsz reá? ákos 
irt-e már? elküldted-e neki az 50 frankot? ne késsél vele kérlek. Hát károly nem inditotta 
még el ide a nagy képeket? mert itt ha egynek ád az ember: tizen huszan is kívánnak; apró 
kép is elkelne még vagy 12. Én itt ma játszom az96 elsőt, és vasárnap, 16-dikán az utolsót. 
Hétfön 17-dikén a97 Szolyvai fördőre megyek, kedden (18.)98 megyek vissza Bereg megyébe, 
több ottani birtokos hivott meg, falukra, dalidókba, az az enni inni. Szerdán, (19.)99 Csütör-
tökön (20) tehát faluzom, kászonban, Surányban,100 s nem tudom még hol. Péntekre (21.)101 
nagySzöllösre vagyok meghiva, az ottani alkotmányos (volt) tisztviselök által, onnan (22)102 
Csepébe Fogarasi nevü földes urhoz, kinek neje (kende leány) az Ugocsa-Szathmári103 nő-
egylet elnöke, elöadást kivánna rendezni, mükedvelök által és általam az alföldi szárazság 
által sujtottak javára. Ha ebböl lesz valami, (a mit nehezen hiszek) csak 24dikén, vasárnap 
lehetne, Ujlakon. Ez104 esetben csak 25-dikén vagy 27-dikén lehetnék hon. Ha pedig a 
mükedvelös jótékony czélu elöadásból semmi sem lesz, a mit inkább hiszek: ugy én egy pár 
nappal elöbb otthon lehetek. azonban ez a hónap már mindenesetre elkallódik, és majd 
megirom radnótfáynak, hogy csak a jövő elsejére számítsanak reám. jársz-e förödni? ne 
restelkedd105 el a fördést, mert majd kifogyunk az időböl. az Ujhelyiek106 és kallósék rette-
netesen elszegényedtek; az embernek fáj a lelke, igy látva e végtelenül jó, nemes lelkü, 
vendégszeretö, becsületes embereket. Székelyék megvannak vetve az egész megyétöl, né-
meteknek hívják őket és pasquilusokat irnak reájok. a többit majd elbeszélem.

Irj vagy irass ide, ha restelled, Etelkével.107 a levél 17dikén estig még itt talál, azért csak 
ide utasitsátok; majd rendelkezem, hogy innen utánam küldjék. Csókollak

E Gábor
sk

95 munkács. [az írásjel átírva.]
96 az [Beszúrás.]
97 [.] [átírás.]
98 (18.) [Beszúrás.]
99 (19.) [Beszúrás.]
100 Surányban [az „n” betűnek húzott szár áthúzva.]
101 (21.) [Beszúrás.]
102 (22) [Beszúrás.]
103 az <ottani> Ugocsa-Szathmári [az „Ugocsa-Szathmári” az áthúzott szó fölé írva.]
104 Ujlakon. <Ezt tehát> Ez
105 ne <hanyold> restelkedd
106 ujhelyiek [átírás.]
107 etelkével [átírás.]
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371. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1863. augusztus közepe]

[Elveszett.]

372. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
tiszaújlak, 1863. augusztus 24.

Tisza-Ujlak, Auguszt. 24. 1863.

Édes zsuzsikám! Egy hete már hogy folyvást korhelkedem. a Szathmár Bereg és Ugocsa 
megyei birtokosok (mind Te Tu barátim), faluról falura visznek, s egymásnak kézről kézre 
adnak; tegnap Csepében voltam, ma Csekéböl jövök kende lajostól. Ide érkezésemkor azt 
inditványoztam, hogy az alföldi szükölködök javára egy elöadást kivánnék rendezni 
mükedvelökkel t. Ujlakon, egy másikat Szathmáron. Fáradoztak is benne, de a női szere-
pekre nem vállalkoztak azok a kiket felszólitottak (a Perényi108 bárónők), s így már el ma-
radt volna az egész, hanem idöközben ide Ujlakra szinészek érkeztek, s én Csütörtökön, aug 
27-én, ezekkel játszom egyet a nevezett jótékony czélra; szombaton pedig, aug. 29-én egy 
másikat Szathmáron, mükedvelőkkel. E szerint édes zsuzsikám én csak hétfön estére fogok 
haza juthatni, az az, auguszt. 31.dikén.

azért kérlek, mihelyt e levelemet veszed: azon pillanatban hivassd károlyt, és kérd öt 
nevemben, hogy ezt az üres váltót, mellyet én itt aláírva küldök, rögtön vigye Szerdahelyi 
kálmánhoz és tóth józsefhez, azon kérelmemmel, hogy a szokott módon legyenek szivesek 
aláirni; tudják már ök, hogy ez, a régi takarékpénztári váltónak megujítása. te pedig édes 
zsuzsikám, az aláírásokkal ellátott váltót vidd el pénteken, az az auguszt. 28-dikán délelött 
a takarék pénztárba, s add át Vidának, vagy annak a másik ottani fiatal embernek, a ki az 
efféle váltókat kezeli, s mond neki, hogy én elsöjén otthon leszek, és másodikán (septem-
bernek) fizetek 50 forintot, és az illetö kamatot; mert ugy gondolom, hogy váltónk 2dikén 
szokott lejárni. De hát ha tóth vagy Szerdahelyi épen nem lesznek othon? – ez már nagy baj 
lesz. akkor nem marad más mód segiteni, mint hogy más valakit kell felkérnünk a szinházi 
tagok közül, az aláírásra és ez alig lehet más, mint Szigligeti, vagy Feleki. kérd meg ezek 
egyikét édes, nevemben. De ezzel ismét az a másik baj áll elő,109 hogy mikor a szokott 
aláirók110 közül az egyik neve helyett más név van a váltón: ezt Szalainak kell a takarék 
pénztárban jó elöre bejelenteni. Erre111 engem Szalai figyelmeztetett, ekkor, mikor, Egressy 
Samu nem írván alá a váltót, mással kellett rögtön helyettesítenem. mert nem minden nevet 
találnak elég112 biztosítéknak. az uj aláírás ott legyen a váltón, azon a helyen, a honnan a 
régi netalán hiányozni fog.

testemben lelkemben meguntam már ezt a csavargást, s alig várom, hogy otthon meg-
pihenjek. az igazgatónak is irtam munkácsról. ákos még sem írt? az aligha lengyelország-

108 Prényi [Emendálva.]
109 áll elő [Beszúrás.]
110 alairók [Emendálva.]
111 bejelenteni. <különben baj lenne.> Erre
112 e[.]ég [átírás.]
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ba nem ment. meglehet, hogy a Szathmári elöadás elmarad. Ez esetben én vasárnap már 
otthon lehetnék, de ez nem bizonyos. 

Csókollak E Gábor
                            sk

373. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Cuneo, 1863. augusztus 26.

40. Cuneo, Augusztus 26. 1863.

Szeretett édes barátom! Ismét oly nagy a zavar, annyi a bajunk, hogy alig birok e levél irására 
időhöz jutni. – Bocsáss meg kérlek, hogy ez ideig nem tudósítottalak: a napi események 
lelkem-testemet elfoglalák. – az emigrátió talán soha sem volt oly zűrzavarban, mint jelen-
leg. – türr mellett és ellen tömérdek nyilatkozatok jelennek-meg113 az olasz lapokban – ama 
felőle irt gúnyirat közzététele óta, – a miért a tábornok – mint mondják – a franczia hatá-
rokra ment lakni, s a politikai tért végkép odahagyta. – kossuth turinban lakik ugyan; de 
az emigrátió ügyeitől egészen visszavonja magát. klapka is folyvást távol van, s csak hat-
nyolcz hónapban mutatja magát egyszer turinban, – s aztán sietve ismét odább-osont. – 
képzelheted tehát, hogy igy minden vezető, – minden tolmácsoló nélkül, – hová jutunk mi 
magunkrahagyott egerek, s mily gazdálkodás történik közöttünk az ügy rovására. most már 
az alárendeltek akarnak – tele önzéssel, – pártszellemmel, túlzott – ferde és vad ideákkal – 
főnökök, – honvédelmi bizottmány, – tábornokok, dictátorok, herczegek, trónörökösek s 
még tudja Isten mi minden lenni. – Ha a minisztérium aztán ezen babiloni zűrzavar felett 
türelmét vesztve kossuthhoz fordul: ez utasitás, – tanács-adás helyett, vagy kitérő, – sem-
mis  – feleletet ád, – vagy épen betegnek jelenti magát. – türrt annyira legyalázták már 
emigráns ellenfelei, hogy maga a kormány is szégyenli őt felszólitani. – klapka dühös, mert 
az 1848-49-diki emlék érmek kiosztása alkalmával a légiónál nem őt, hanem kossuthot 
éljenezték (a menyire éljenezték, –) s mert ezen kiosztási ünnepélyre kossuth őt nem hívta 
meg; s ezért annyira bántva érzi hiuságát, hogy a világért felénk nem jönne. – Pulszky – a 
mai nem tudni honnan Garibaldista, – a kormány előtt kevés hitellel bir. – Crouynak pedig 
semmi tekintélye mert ez mindig csak az ő trónörökösödési jogával ügyetlenkedik, – s 
compromittál a kit csak compromittálni tud, – ugy itt külföldön, mint a hazában, – csak 
azért, hogy nevével lármát üssön, – e mellett az emigratióban is csak a zavargók, az elégü-
letlenek számát növeli, kiket mind magához édesget, a nélkül, hogy egy igazi pártot képez-
ni elegendő szellemi vagy bár anyagi tehetséggel is birna. – Igy áll ma az emigrátió magára 
hagyatva egy olasz tisztekből alakult katonai bizottmány birálata és itélete alatt, mely két 
olasz tábornok elnöklete mellett nehány nap előtt kezdte-meg működését anconában, – a 
légió, s általában az egész magyar114 katonai emigratió szervezése ügyében. – még eddig 
ugy tudjuk, hogy az olasz kormány minden katonaképes magyar menekültet egy testületbe 
akar összehozni; s a nem-alkalmazhatókat végképen szétereszteni,115 valamint hogy már a 
velenczei és római polgári menekültek segélyezését is megszüntette. – az itteni tisztek név-

113 jelen[.]ek [átírás.]
114 magyar [Beszúrás.]
115 szétereszt[…] [átírás.]
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sorát – bizonyosan kiválogatás végett – tegnap kivánta a bizottmány ancónába. – a neve-
zett emlék-érmeket kossuth kérelme folytán az olasz kormány készittette ezüstből mind-
azon volt-honvédek számára, kik a légiónál és a tiszti-századnál vannak. az érem két pen-
gőforintos tallér nagyságu – egyik felén hazánk koronás czímerével, – alul ezen körülirással: 
,,függetlenségi harcz, – 1848–49,” – a másik felén harczi jelvényekkel, felül ezen körül 
irással: „hű honvédeinek – a magyar nemzet,” – mindkét lapja kerületét cserkoszoru övedzi, – 
az egész dombormű, – anyagi116 értéke mintegy hét-nyolcz frank lehet; – mindannyian ve-
res-zöld szalagon hordjuk. – tu rin ból Ihász volt-légió parancsnoktól küldte ki kossuth a 
légióhoz; – a tiszti századhoz ugyan onnan én hoztam ki egy más tiszttársammal együtt. – 
a légió-beli közharczosok szerződési ideje folyó hó 18-án letelvén, – Földváry k. ezredes a 
légiót ugyanazon nap egybehívta, – a zászlót kezébe vette, s egy lelkes beszéddel valameny-
nyit ujból maradásra birta, s egy évre mindnyájan fölesküdtek; ugyanezen alkalommal 
mogyoródy alezredes – alattomban szított pártjával Földváry ellen lázadt, – s a parancsnok-
ságot le akarta ütni kezéről; azonban mogyoródy s társai ez egyszer, – Földváry erélyes 
föllépése következtében, – nagyszerü kudarczot vallottak; – a mogyoródyval tartott mint-
egy húsz bitang tiszt természetesen egy sem tiszta magyar, – mind el lett bocsátva, – mo-
gyoródy pedig hadi törvényszék elé állittatott, s négy öt évi várfogságtól a herkó páter sem 
mentendi meg. – Ha a légió most lelkes, jó érzelmü tisztekkel lesz ellátva, – Földváry pa-
rancsnoksága alatt talán még aranykorát érendi el. – a tiszti század halomra gyűlt bajait sem 
orvosolandja más, mint a le gióhoz leendő beosztatásunk. – Itt már napról-napra több gya-
lázat ér bennünket. – Szodtfriedt, – mint a ki volt-segédjével, a helybeli tömlöczbe zárt va-
lami Czvián nevü volt-osztrák hadnaggyal egyetértve, a kormányt tömérdek pénzben meg-
csalta – s e századot a tisztektől levont pénzösszegek hütlen kezelésével örökre meg nyo mo-
ritotta, – a helybeli polgári törvényszék által perbe fogatott, s bár a tényállások szerint 
mindenben vétkesnek találtatott, – ő szégyen-szemre még is folyvást parancs no koskodik, – 
s iszonyu önkényt kezd gyakorolni a tiszti század tagjai felett, miután már nem csak ezek, 
de az egész városi polgárság megvetése tárgya. – Főnökeink, milyenek: kossuth, klapka 
satöbbi: mind a leghűbben vannak bár Szodtfriedtről és helyzetünkről értesitve, – még is 
velünk mit sem törődnek; pedig ily állapotban hagyatásunk most már aztán továbbra csak-
ugyan a testületi a nemzeti becsület rovására történik. nehány nap előtt a tiszti század egy-
hangulag kivánta Szodtfriedtől, hogy óvjon meg bennünket az117 ittmaradása által reánk 
háramló118 gyalázattól, s mint compromittált, – addig mig magát nem tisztázta, – e testület 
felett ne parancs nokoskodjék. – azonban soha sem feltételeztem119 volna felőle annyi arczát-
lanságot, hogy ily felszólalás, a polgárság részéről a kiköpködésen kezdődő mindenféle 
csufon dá ros kodások daczára is még folyvást megmaradjon, s még120 tovább is ezredesi 
egyenruhában fitogtassa magát a közhelyeken; – igazán sváb – korcs-jellem. – Egyébiránt 
nem csodálom, hogy mindenki azt tesz itt velünk, a mit akar, – hiszen a főnökök semmit 
nem gondolnak velünk. – Én ugy sejtem, hogy ha rövid idő alatt e század sorsán változtatva 
nem lesz: az általános izgatottság a legbotrányosabban fog kitörni Szodtfriedt ellen. – Ver-

116 dombormű, – <…> – anyagi [a kötőjelismétlés emendálva.]
117 az [Beszúrás.]
118 hárámló [Emendálva.]
119 feltéte[.]e[..]em [a „feltéte” beszúrva; átírás.]
120 s <magát> még
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dősy örnagy már nehány hét előtt el lett csapva a századtól, miután bebizonyult, hogy a 
tiszti kar pénzéből mintegy két ezer frankon felül sikkasztott el. – a Szodtfriedt perbe fo-
gatása óta a segéd-tiszti állomásról én is visszaléptem; miért is ő kigyelme különös121 ellen-
ségem lett – s ármánykodik ellenem, – mig majd én is ki nem fizetem. – a becses könyveket 
hálásult szívvel vettem, – most majd addig míg lehet visszavonulok, s időt veendek magam-
nak a tanulgatásra. – kimondhatatlan sajnálom, hogy párbajodról előlegesen nem értesül-
tem; mert a kitüzött idöre haza mentem volna. – Szégyen gyalázat, hogy az ifjabb pályatár-
sak közül egy sem vállalkozott megvívni helyetted. – Hála a mindenhatónak,122 hogy jó 
szellemeink a bajtól megvédelmezének. – Csak azt nem foghatom meg azoktól a nyálas száju 
bitangoktól, miként lehettek oly végtelenül szemtelenek, s minden emberségböl kivetkezet-
tek, hogy a pisztolyt reád czélozni s elsütni merészelték; no de hiszen imádkozzanak, hogy 
én az életben velük össze ne találkozzam, mert tudom istenem mórest-oltok beléjük. – már 
bizony – ha a tavaszig itt pályám nem lesz, – haza megyek s közeledben leszek, – legalább 
ha egyéb jót nem tehetek, – majd ütöm azt a ki téged bánt!; – valami állást majd csak szerzek 
magamnak a miből megélhetek. Holtig hű barátod

Dávid
sk

[boríték:]
À
monsieur m. A. Galambos,
Pest.
/Hongrie./
rue: kerepes, N o 14

17 ) 

374. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Szatmár, 1863. augusztus 29.

Szatmár, Aug. 29. 1863.

Édes zsuzsikám! Én ma itt Szatmáron játszom mükedvelökkel az alföldiek javára, és csak 
most látom milly messze van ide Pest. a postakocsi csak holnap az az vasárnap éjjel indul 
innen, 10 órakor, és így lehetetlen, hogy hétfön estére otthon legyek; mert a diligence nem 
ér a vasuthoz annak idejében, ugy hogy a nappali123 vonattal mehessek; s így csak az éjjeli 
vonattal mehetek, melly kedden reggel 9 óra tájban lesz Pesten.124 Ezt csak azért irom meg 
neked, hogy hétfön este ne várj reám, s ne aggódjál elmaradásomon. a váltó-ügyet el intéz-
ted-e?125 Ez nagyon nyugtalanit, s haragszom magamra, hogy még otthon létemkor magam 

121 kigyelme <…> különös
122 mindenhatónak [átírás.]
123 dappali [átírás.]
124 [.]esten [átírás.]
125 el intézded-e [átírás.]
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nem hoztam rendbe. De már megesett. Szerdahelyi, mint hallom, csakugyan nincs otthon. 
megkaptad-e a váltót, mellyet Ujlakról küldöttem aláírva?

tehát kedden reggel otthon leszek addig is csókollak 
E Gábor

sk

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Sietö Pesten
kerepesi út. 14/17.

375. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
torino, 1863. szeptember 14. 

41. Turin, September 14. 863.

Édes barátom! nem tudom vetted-e 40-ik szám alatt küldött tudósitásomat Cuneóból? 
a kellemetlen hirek egész halmazával eláraszthatnálak, ha neked mindazt megirnám, a mi 
már több hét óta körünkben történik. – Elég, ha utólagosan jegyzem föl a lényegesebbe-
ket, – különben is a rosz hír bármily későn jut el, még is mindig elég korán érkezik. – klap-
ka az emigratió rendezése ügyében nehány nap óta itt időz; én a cuneoi tiszti kartól vagyok 
hozzá küldve ügyes-bajos dolgaink elintézése végett; – ma viszem ki Cuneóba azon gyász 
hirt, hogy a Cuneói tiszti század feloszlik. – a század egy része – a menyinek helye lesz – a 
légióhoz fog beosztva lenni, – a többi pedig a kormánytól nyerendő némi segélyezés mel-
lett, – olasz hon bármely városában privatizálhat. az szent, hogy én nem fogok ez utóbbiak-
hoz tartozni; – azzal hitegetnek, hogy mint huszár századost a légióhoz fognak beoszta-
ni;  – klapka beosztatásom eszközlését személyesen megigérte; – s én megelégszem, ha 
egye  lőre főhadnagyi állomást nyerek is. – Pár hétig, – mig a beosztások fognak történni, – 
Cuneó ban maradok; – s ha minden mézes igéretek daczára is kimaradnék; akkor irgalom–
kegyelem nélkül az olasz hadseregbe állok bár mily föltétel mellett, – s ott várom be a ta-
vaszt. – közelebbi sorsom felől ennyit ohajtottam veled sietve közleni. – azon bajok, – mik 
a jelen mostoha körülmények közt, s ezen jött-ment emigrans-csőcselék közepett engem is 
érhetnek, – többé már ki nem fognak rajtam; – szemeim eléggé kinyiltak, s a Diogenes lám-
pása helyett bunkós bottal lépdelek közöttük; mit még – ugy látszik, – mindennél jobban 
res pectálnak. – Párbajra-hivások velem is többször történnek, vagy részemről, vagy ellenfe-
leiméről; de a szájhősök többnyire megkövetéssel veszik elejét a megvivásnak. – magam is 
szeretem, hogy az a Cuneói század feloszlik, mert hiszen – őszintén szólva – ugy sem volt az 
egyéb, mint kalandorok, élösdik csoportja, – Szodtfriedttel együtt, – minden nemzeties 
szel lem és mü velt ség nélkül, – s miután semmi moralis alapja nem volt a126 czégül vett ma-
gyar-név és -egyen ruha csak a legnagyobb compromissióknak volt kitéve minduntalan. – 
no hiszen, báró Frigyesy, áliás: Sutákon kivül, – még ily megrögzött vagabundot és korcs-
gazembert nem igen ismertem ám, mint ez a Szodtfriedt; – bizony Isten oda juttatta azt a 
századot, hogy – ha szét nem oszlatják, talán már maga a polgárság veri ki Cuneóból; mert 

126 volt<; –> a
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türr és Szodfriedt; – kikre ezen oskola szervezése bizva volt, – mindenféle idegen csavar gót 
fölszedtek, hogy ezekkel, – miután jóravaló magyar embert már meg127 nem nyerhettek, – a 
magyar tiszti század név alatt, – maguk részére egy pártot alakitsanak, – kik aztán egész idő 
alatt sem csináltak128 egyebet botránynál, mely csak is a szervezők jellemének megfelelőleg 
érhetett véget. – a tiszti század teljes megrontói azonban közvetlenül Szodtfriedt és Verdősy 
(valódi nevén: Haubold, – nem Grünecker, mint előbb irám, –) valának, kik nehány czinkos 
társukkal – mind az olasz kormányt mind a tiszti századot nehány ezer frankig meglopták s 
ezzel129 az egész iskolát anyagilag és erkölcsileg130 tönkretették; – a komisz emigráns cso-
portnak pedig s hozzá még: a közöttük levő131 sok osztrák132 érzelműnek, mi kell egyéb, 
minthogy az ily egyes rongy-főnök gazságán kézzel-lábbal kapjanak, s szivük lelkük rom-
lottságában egyesek bajából a magyar jó hirnév és becsület megrontását, s ha csak lehetsé-
ges, – a magyar testületek végfelbomlását származtassák. Szodtfriedt amerikába készül, – 
ha ugyan a törvényszék fölmentendi. – Verdősy pedig, – mint a Cuneói századtól már előbb 
el csapott, – 30 krajczár napi díjjal itt turinban bitangoskodik, – s élősdiségből Crouys tás-
kodik. –

az egész emigratió ügye és rendbehozatala most klapkára van bizva; s azt hiszem, hogy 
a külföldön levő s az olasz kormánynál befolyással biró főnökök között ő még a legtöbb ta-
pintattal s a legkevesebb pártszellemmel fog rendezkedni, – s a kisebb nagyobb rangu veze-
tőket megválasztani. – Én ma még Cuneóba vissza megyek, – s az eseményeket ott be vá-
random. – 

mindnyájatokat ezerszer csókollak
holtig hű barátod
               David sk.

376. EGrESSy GáBor ‒ EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1863. szeptember vége, október legeleje]

[Elveszett.]

377. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Cuneo, 1863. október 7.

Cuneo, Octóber 7. 1863.

Édes barátom!133 az augusztus hónapban küldött váltót a hozzá mellékelt levelekkel nem 
kaptam. – a most vett másod-váltót azonban szerencsésen beváltottam. – Fogadd leg hálásb 
köszönetemet s kézcsókjaimat. – Iskolánk a mult hó 16-kától óta fel van oszlatva,– az óta 

127 me[.] [átírás.]
128 sem <…> csináltak
129 ez<…>zel
130 és <…> erkölcsileg [az „erkölcsileg” az áthúzott szó fölé írva.]
131 közöttük levő [Beszúrás.]
132 <.>osztrák
133 bárátom [az ékezet áthúzva.]
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semmi fizetést nem kapunk, mindenki mehet a hová akar. többen készülnek amerikába, 
Görög és török országba. – a minisztériumhoz tett fölterjesztésekre kinevezésem iránt – 
még eddig semmi válasz nem érkezet; – s ugy látszik, hogy a sok pártoskodás és az ezek134 
miatt beállott zavarok következtében az egész magyar ügy itt függőben van. – Földváry 
ujabban biztat ugyan, hogy nem sokára ki leszek nevezve a légióhoz; – de én a sok biztatá-
sok mellett, magamat ismét ezen nyomoruságos helyzetben érezve, – alig táplálok valami 
reményt, – s a hazamenetelre soha sem volt jobb kedvem, mint jelenleg. – Földváry fölosz-
latásunk hirére anconába hivott, – s üzeni, hogy szállásról és élelemről részemre gondos-
kodni fog; de én bizony senki nyakán nem szeretek ülni, s legkevesbé azén, a kit szeretek; 
azért csak a végső szükség esetében fogadhatnám el nagylelkü ajánlatát. – E hó végét tehát 
itt Cuneóban még bevárom, – a hogy lehet; – s aztán – bárhogyan is, – egy maradandó állo-
mást szerzendek magamnak.

az emigratió ismét két fő részre szakadt: magyar és tót pártra; az elsőhöz tartoznak: 
kossuth, Földváry, teleky Sándor, türr, Csernátony, satöbbi: – az értelmiség majd mind; – 
az utóbbihoz: klapka, Pulszky, Crouy, kupa, (recte Petz), – krivácsy, (krivánszky), zsur-
may, (zsurmóvszky) telkesy, (Höffler) Verdősy, (Haubold) báró nyáry, – kubinyi, – s több 
ilyenek. – nem is akarom e papirost sem piszkolni azon gazságok leirásával, a melyeket a tót 
párt mindenfelé és minden módon elkövet arra nézve, hogy a magyar emigratió politikai és 
katonai vezetését az emlitettek kezéből egészen kivegye. – kossuth135 rendkivül erélytelenül 
viseli magát ellenükben; – s szegény Földvárynak annál több a baja, mi segitjük ugyan, s 
veszekedünk a tótsággal a hogy csak lehet; de bizony látom én, hogy a mi nyílt magunkvi-
selete igen nehezen küzd ama nagy136 számu137 alamuszi-faj ármánykodásaival. – nehányan 
a tiszti századtól azzal is akartunk tüntetni az olasz kormány előtt, hogy mint közharczosok 
a légióhoz megyünk Földváry parancsnoksága alá; de a turinban székelő tót párt, – mint 
hallom a minisztériumnál már138 odaműködött, hogy Cuneóból egy magyarnak sem szabad 
még csak ancona felé sem utazni. – Bízom azonban Földváry ügyszeretetében, s többször 
tanusitott erélyességében, hogy az akadályokat egy mielőbbi határozott139 föllépéssel ismét 
leküzdendi, – s a pártosokat szétriasztandja. – annyit tudok, hogy már szegény Földváry 
keble is telve keserüséggel; – s hogy ha kitör: győzni is fog!

Beszélik ismét, hogy a tavaszra egy nagyszerü Garibaldi-expeditió lesz rendezve, – még 
pedig az olasz kormány segélyével, – s hogy olaszhonban mindenfelé fegyverek és vörös in-
gek készitésével foglalkoznak. – Garibaldi fia jelenleg egy önkénytes csapat140 alakitására 
verbuvál Genuában,141 – állitólag a lengyelek142 segitségére. – a légió mostanában nem 
igen szaporodik; – sőt az emlitett tót párt mindent elkövet, hogy gyéritse; a szökevényeket 
oltalmába veszi és segélyezi, – sőt odaműködik, hogy minél több közharczos szökjék a lé-
giótól, – hogy ezzel a magyar pártot gyöngitse, s Földváry tekintélyét alá ássa. – Csodáljuk, 

134 ez[..] [átírás.]
135 k[.]ssuth [átírás.]
136 nagy [Beszúrás.]
137 szám[.] [átírás.]
138 [.]ár [átírás.]
139 mielőbbi <…> határozott [Beszúrás.]
140 csapat<ot>
141 Genuában [Beszúrás.]
142 le[.]gyelek [átírás.]
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hogy hazánkból – habár a sorozás alá tartozók közül is, – mostanában senki sem jön a lé-
gióhoz.

Ezutáni becses tudósitásodat még ide Cuneóba kérve – maradok mindnyájatokat szám-
talanszor csókoló holtig hű barátod

                                         a. radó
                                                   sk143

[boríték:] 
À
monsieur A. Galambos,
Pest.
(Hongrie.)
Rue: Kerepes, N o 14

17 .

378. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1863. október 16.]

[Elveszett.]

379. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Cuneo, 1863. október 24.

Cuneo, Octóber 24. 1863.

Édes barátom! Folyó hó 16-dikán kelt becses tudósitásod értelmében november első hetét 
itt Cuneóban bevárandom, hogy a veendő utiköltséggel ancóna felé indulhassak. Uti költ-
ségre száz tíz, – legfeljebb százhúsz frank elégséges lesz. – a három havi gratificatiót csak 
papiroson kaptuk; mert az – mintegy harmincz frankot kivéve, – mind a Szodtfriedt és 
Verdősy által csinált testületi adóságokra vonatott le, – melyeket mi a havi144 fizetéseinkből 
lett levonások után, – most már másodszor fizettünk meg. – Cuneóban most már csak ne-
gyedmagammal vagyok az iskolások közől, – kik mindannyian utiköltségre várnak; – a 
többiek szerte-mentek a világ minden részeibe. – Szodtfriedtet és Verdősyt ma záratta be a 
helybeli törvényhatóság; – s mindkettő holmiját lefoglalta. – Bezáratásuk okául145 előbbi 
leveleimben emlitett családi vádak vannak felhozva. – a sok pártoskodások után, – mint 
hallom, – az összes magyar emigratió ügyeit ismét kossuth vette át; – örülünk rajta, – már 
mindegy akárki, csak egy fő legyen, – legalább nem leszünk annyifelé szaggatva. Esedezem 
mielőbbi becses válaszod s küldeményedért; mert a feloszlatás óta nagyon összehuzódva élek 
a kézre kapott harmincz frankból. – Szodtfriedt befogatása előtt pár nappal egy bucsuzó 
czikket adott ki a helybeli „Sentinella delle alpi” czímü napi lapban, – melyet érdemesnek 
tartok, habár olaszban is, – ide lemásolni azért, hogy lássad, mily árván kezelték az illető 

143 barátod <a. …> a. radó sk
144 havi [Beszúrás.]
145 oká[.]l [átírás.]
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főnökök ezen egyetlen magyar tiszti testület ügyeit, – s hogy: mily kiméletlenűl146 bánt ve-
lük147 az148 olasz kormány149 is. –

„L’addio del colonello già comandante in capo la compagnia d’ufficciali 150Ungheresi, e direttore 
della scuola in Cuneo, agli ufficiali del Corpo sciolto dietro l ’ordine del regio Ministero dell ’Interno.

Compagni d’armi!
la Compagnia d’ufficiali ungheresi in Cuneo è sciolta. Col 1° di questo mese voi avete 

deposto le vostre spade, ‒ e cambiato vostro uniforme nazionale colla toga del cittadino 
pacifico. ‒ ma voi non avete rinunciato alla continuazione della guerra dell’indipendenza 
ungherese. ‒

Esuli, lontano dalla patria, il generoso popolo d’Italia, la magnanima sorella dell’Ungheria 
vi accolse ospitalmente sul suolo libero, e vi concedette d’armarvi. ‒ la nostra gratitudine 
sarà eterna, – e verra151 un giorno per dimostrargliela. –

Divido con voi, o compagni, il sentimento di dolore profondo pel colpo disastroso, – il 
quale sopravenne alla nostra istituzione militare d’istruzione, – appena un anno esistente. – 
Il dì 8 Dicembre, 1862 – aprì un corso degli studii per voi, – un sentimento di gioja 
trasportavami alla testa del vostro Corpo d’Ufficiali, ricordatevi quest’oggi delle mie parole 
d’allora „che la nazione ungherese sta pronta a scendere sul Campo di battaglia.” – Voi vi 
preparavate riuniti per condurre le schiere patrie, quando l’ora della pugna avrebbe sonata!

anziche152 fossero meschini i mezzi per mantenere una scuola, i vostri progressi erano 
soddisfacenti. – Io era contento di voi. – l’amicizia, la fratellanza e la concordia vi strinse in 
un corpo militare compatto, stimato da tutti. Io guardava con orgoglio su di voi. –

la primavera di quest’ anno doveva condurci sul campo d’onore, liberare la nostra patria, 
vincere o morire per essa. – Così si era deciso il dì 25 Dicembre 1862 in torino; quattro 
soldato153 dell’antico esercito ungherese lo giuravano; (i generali: klapka, Bethlen Giorgio; i 
colonelli: Földváry Carlo e Szodtfriedt.)

Fu la Polonia che insorse la prima, continuando la lotta sterminatrice contro i suoi eterni 
nemici moscoviti, con sublime eroismo e perseveranza per la liberazione della patria. –

Ufficiali dell’antico esercito ungherese, ricordi dei nostri fratelli polacchi dei quali molti 
versarono il loro sangue nella nostra guerra d’indipendenza 1848‒49, – la vostra volontà era, 
ch’io vi154 conducessi in loro ajuto per liberarli dal tiranno,155 li di cui mercenarii soggiogarono 
anche la nostra patria 14 anni fa. –

alla vostra manifestazione espressami io cercavo i mezzi, orgoglioso di condurrvi sui 
loro campi di battaglia, – ho ricevuto delle promesse, – niuno le manteneva; ho ricevuto 
però dei rimproveri per avere voluto condurvi à combattere per la libertà d’un popolo 

146 mily <…> kiméletlenűl [a „kiméletlenűl” az áthúzott szó fölé írva.]
147 velü[.] [átírás.]
148 velük <… … …> az [az „az” beszúrva.]
149 kormány [az „r” beszúrva.]
150 [Helyesen: d’ufficiali.]
151 [Helyesen: verrà.]
152 [Helyesen: anziché.]
153 [Helyesen: soldati.]
154 ch’io <…> vi [az áthúzott rész beszúrás.]
155 tirannó [az ékezet áthúzva.]
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oppresso. – Si temeva forse allora che il vostro bel corpo sciogliesse e di non poter più156 
farne dimostrazioni?

animati dall’eroismo voi aspiravate alla gloria di liberatori, ma il vostro sacro ardire 
venne soffocato da ragioni politiche. – ma le nostre circostanze ristrette onde io 
incessantemente tendeva à trarvene con i più grandi sacrifici d’abnegazione, non venivano 
ammegliorate, nella nostra penuria niuno volle porgerci la mano amica! ‒

ma pur troppo l’invidia, gl’intrighi, – e le mene di un partito abominevole di fuori, 
seminava la zizania157 e le discordie fra di voi dividendo questo corpo dei tanti ufficiali prodi, 
i quali lottano da tanti anni colla sorte avversa. –

nel potere di chi era di soccorrervi generosamente per togliervi i piccoli mali 
all’occorrenza – e di prestare un ajuto richiesto dalla giustizia, e dall’equità al vostro capo, – 
cedendo alle influenze esterne tanto perniciose alla santa causa ungherese, cooperarono 
piuttosto alla vostra distruzione, ‒ sotto le stesse influenze il governo italiano ordinò 
fatalmente lo scioglimento della compagnia d’ufficiali, sottoponendo i membri d’essa à 
qualunque emigrato. –

Un sentimento di ribrezzo mi nasce sempre à questo pensiero. –
Era forse tanto difficile di somministrarci giustizia? oppure conveniva meglio alle loro 

mire d’abbandonarci alla158 inquietudini per realizzare più facilmente i loro concetti iniqui? 
Si perdona ai colpevoli, ma gli atti d’un potere assoluto, d’una forza brutale sono 
imperdonabili. –

Compagni d’armi voi siete soldati agguerriti, ufficiali, voi avete combattuto prodemente 
e sofferto per la patria, molti di voi prendevano parte alla lotta gloriosa la quale rendeva 
all’Italia unita 24 milioni d’italiani liberi, ricordatevi, che ai soldati conviene di soffrire le 
iniquità d’una sorte sinistra, sofriate159 adunque con corraggio160 e costanza. – Sebbene 
siamo sciagurati,161 la gloria di novanta combattimenti e battaglie guadagnate nel lasso di un 
sol anno sul suolo patrio deve consolarvi nella vostra miseria. –

Il giorno della riconoscenza della patria ungherese non tarderà di arrivare. – Perseve-
rate! –

ora, noi dobbiam separarci di nuovo dopo un anno d’amarezze, non è il grido di guerra, 
che ci disperge162 come abbiamo163 sperato, ma la perfidia e la malvolenza.164 – Forse siamo 
già superflui su questa terra ospitaliera, arrossata anche dal sangue de’ nostri eroi à Palermo 
a milazzo e sulle rive del Volturno. –

Certo la storia ed il popolo d’Italia non vi dimenticheranno. –
Ufficiali compagni, diamoci l’ultimo addio e finche165 non abbiamo liberato la patria 

nostra, – il nostro destino sara166 sempre la sorte dura degli esuli. –

156 più [Beszúrás.]
157 [Helyesen: zizzania.]
158 [Helyesen: alle.]
159 [Helyesen: soffriate.]
160 [Helyesen: coraggio.]
161 sciagurati [a „c” beszúrva.]
162 [Helyesen: disperde.]
163 abbi[.]mo [átírás.]
164 [Helyesen: malevolenza.]
165 [Helyesen: finché.]
166 [Helyesen: sarà.]
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Io vi ringrazio dal fondo del cuore della vostra confidenza à me si sovente data e dei vostri 
sentimenti d’amicizia e di stima io vi ringrazio anche dell’ubbidienza che voi mi avete 
prestato. –

Ebbi anche dei momenti dolorosi, ma io sono ungherese, soldato dell’indipendenza 
nostra; il passato si copra del velo della dimenticanza! nel momento supremo, quando la 
sacra causa della patria è minacciata, ogni patriota deve unirsi ed essere soltanto penetrato 
dal dovere verso la patria ed ispirato dall’eroismo di combattere i suoi nemici. –

Con orgoglio potrete sempre comparire davanti la nazione ungherese, – voi non avete 
giammai dimenticato i principi della sua vita nazionale, e tenete solo davanti ai vostri occhi 
la sua libertà ed indipendenza. – Voi eravate lontano d’ogni partito! noi tutti gli ufficiali 
della compagnia abbiamo desiderato di conquistare la nostra autonomia nazionale; ed 
ottenuta la vittoria, la nazione maggiara167 coll’unanimità e colla sua volontà deciderà della 
sorte e dell’avvenire della patria.

tale era la vostra, la mia fede politica. Guai a chi s’opponeva?
Compagni d’armi, io vi do il mio addio, io vado lontano da voi, l’interesse e la prosperità 

della nostra cara patria mi guideranno ormai, – io vado ad acquistarmi nuove cognizioni ed 
esperienze di guerra, la dove il genio umano sviluppa sempre più i mezzi di difesa, e 
perfeziona le armi. –

ricordatevi di me. la lotta per la liberazione della patria mi trovera168 sul suolo natale, la 
sotto il tuono de’ canoni ci rivedremmo, – o mai più. – Iddio vi guidi! ‒

Cuneo li 20 ottobre, 1863.
Il vostro amico colonello già commandante169 in capo:

                                                      Szodtfriedt Ferdinando. –”

Becses tudósitásodat szorongva várva vagyok ‒ mindnyájatokat ezerszer csókoló, ‒ holtig 
hű barátod

a.170 radó
sk

167 [Helyesen: magiara.]
168 [Helyesen: troverà.]
169 [Helyesen: comandante.]
170 barátod <…> a.
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1864

380. EGrESSy árPáD – SzÜlEInEk
kaposvár, 1864. január 6.

Szeretett szülőim!

Bocsánatot kérek hosszas hallgatásomért.1 
az itteni közönség igen megvárja, – tőlem különösen, – hogy mindenben jópéldával járjak 
elől a színtársulatnál, következőleg a folytonos foglalkozás: u. m. tanulás, probák sat. min-
den időmet igénybe veszik, most annyival is inkább mert három egész hétig tifuszban2 fek-
vő beteg levén: 

– mellyből ma már szerencsésen föllábadtam
– sokat mulasztottam.
a társulat fölszóllítása folytán, de leginkább a közönség nevében, melly igen ohajtaná 

látni k. apámat: kérem ha csak lehet, a napokban ránduljon le ide 3 vagy 4 vendégjátékra – a 
jövedelmek itt meglehetősek. – Ha k. apámnak épenséggel nem volna kedve jönni: kérem3 
szóllitsa föl Szerdahelyit vagy Felekit; de legjobb lesz ha k apám maga jön, már akár hogy 
történik tudassa velünk k. apám, hogy bérletes előadásainkat4 a szerint intézhessük. –

Boldog uj évet kivánva, maradtam mindnyájokat csókolva

kaposvárott jan. 6. 864.
holtomiglan hű fiok

Eárpád
sk

381. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[ancona, 1864. január második fele]

[Elveszett.]

382. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
[ancona, 1864. február első fele]

[Elveszett.]

1 hallgatasomért [Emendálva.]
2 tifuszban [Beszúrás.]
3 jönni: <t> <s> kérem
4 előadasainkat [Emendálva.]
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383. EGrESSy GáBor – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1864. február közepe]

[Elveszett.]

384. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
ancona, 1864. február 22.

(Előbbi két levelemet én magam pecsételtem olasz pénzzel.)

Ancona, Február 22,5 1864.

Édes barátom! Hálás köszönettel vettem becses küldeményedet. Ügyemben annyival előbb 
vagyok, hogy egy olasz altábornagy és lovassági Inspector előtt, – ki a hadügyminisztéri um 
rendeletéből, – a proponáltak képességét vizsgálandó, – f. hó 12-dikén turinból idekülde-
tett, a próbát én is letettem, mire az altábornagy urtól azon biztosítást nyertem, hogy kine-
veztetésemet a hadügyérségnél támogatni fogja. – Ennél fogva már mindennap várom az 
eredményt. az emlitett altábornagy ur igen szives volt irányomban; – ittléte alkalmával 
meghítt magához ebédre – és sokat társalgott velem. – ő azt állitja, hogy az idén a háboru 
kimaradhatatlan; s ha három hó lefolyta alatt mi nem támadunk, – ugy – szerinte – mul-
hatatlanul az osztrák kezdendi meg ellenünk a háborut, szövetségese: a Porosz támogatása 
mellett. –

nehány nap előtt a légió egy része, – két gyalog zászlóalj, – Földváry vezénylete alatt a 
római határokra küldetett, ide mintegy 9 német mértföldnyire, hogy ott az ismét mutatkozó 
Brigáns-csapatok ellen működjék: – azt hiszem, hogy Földváryt megemlegetik, ha előtte 
fognak jelentkezni. – 

aranyváry és neje tegnap kisérték innen leányukat milanóba, honnan nehány nap mulva 
Bécsbe, s onnan Pestre fognak menni. aranyváry kisasszony egyelőre olaszhonban marad. – 
aranyváry ur engem nagyon sarkalt, hogy irjak neked egy levelet, s küldjem el általa; de én 
gondolám, ezt a posta utján is tehetem és biztosabban, – s így szerencsésen menekültem 
zaklatása elől. – ő6 a levelet azért akarta tőlem kicsikarni, hogy azzal hozzád fúrhassa ma-
gát s pártfogásod mellett leányát a nemzeti szinházhoz szerződtesse. – miután erejét, 
javakorát a külföldnek itt leugrálta, vénségére és tehetetlenségére a magyar szinházzal akar-
ná magát nyugdijaztatni. – Én aranyvárynak legparányibb részben sem vagyok lekötele-
zettje semmiben, – sőt ő tartozhatnék nekem köszönettel, mert azt a két levelet, a mit leánya 
érdekében Földváry magyar jó szívűséggel radnótfáynak7 küldött, a Földváry felszólitására 
én fogalmaztam. – aranyváry – téged8 bizonyosan zaklatni fog leánya szerződtetéseért, a 
miként zaklatta itt Földváryt s unszolt engemet a dicsérő czikkek írásáért, s a reco man-
dálgatásért; de csak röviden bánj el vele, kivált ha veled politicai discursusba akarna bocsát-
kozni. – Én aranyvárynak, kit Földváryval, s csak is ennek a kedvéért nehányszor itt meg-

5 21 [átírás.]
6 elől. – <… … …> ő
7 radnótfaynak [Emendálva.]
8 aranyváry – <… … …> téged
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látogattam, – mindig csak azt mondtam volt, hogy akaratod és beleegyezésed nélkül vagyok 
idekünn. – a mi leánya müvészetét illeti, azon bizony semmi különös nincs, – s itt olasz-
országban csak is egy magyar csárdásnak csúfolt tánczával9 csinált egy kis lármát; s csak is 
az lehet különös érdeme, hogy az olaszok testvéries érzelmét a „magyar” iránt, – habár oly-
kor nagyon is kirívó önérdek hajhászással, – mint magyarországi leány, itt ott föleleveni-
tette, – s ha akaratlanul és öntudatlanul is, – némely szinházban egy-egy politicai tüntetésre 
tárgyul szolgált. – máskülönben én a kisasszony lábmeresztgető10 müvészetének szigoru 
bi rája lenni nem akarok; – itélje meg azt majd a magyar közönség maga, ha a kisasszony az 
előtt magát mutatni fogná. – arról azonban biztosithatok mindenkit, hogy aranyváry ur 
nem csak hazáját, de saját tulvilági üdvét is képes eladni annak, a ki őt jól megfizeti, vagy a 
ki leányát jó fizetéssel szerződteti; s azt hiszem, hogy mostani utjában is csak azért fog Bécs-
ben időzni, hogy előbb ott is mindent és minden áron megkisértsen egy jó rebachra való 
kilátás fejében. –

F-nak átadtam leveledet, – igen megörvendeztette, de kissé lehangolta az, hogy kevés 
reménnyel biztattad; ő inkább illusiókban szereti magát ringatni, s a kevésbé kecsegtető 
valót, jelen állásában és mint politicailag compromittált – ismerni sem akarja; már pedig – 
ha soká igy tart, – előbb utóbb föl kell ismernie.

történeti értékénél fogva ide másolom eredeti után kossuthnak egy levelét, melyet az 
1848/9-diki emlékérmek kiosztása alkalmára a légióhoz küldött, – s a mely épen e pillanat-
ban jutott kezemhez.

„Honvédek! Felszólitottatok11 eszközölném, hogy emlékérmet viselhessetek, mely 
tanuságul szolgáljon, hogy tagjai voltatok a magyar honvéd seregnek, mely 1848- s -49-ben 
annyi dicsőséggel vívta nemzetünk szabadságharczát. –

Hála az olasz királyi kormány jóváhagyó figyelmének, kivánságotok teljesül Vitézek! az 
emlékérmek elkészültek mindazon volt-honvéd számára,12 kik az olaszhoni magyar segély-
sereghez tartoznak. –

Soraitokon tul vitéz honvéd társaitok ezreire eszközlésemet kiterjeszteni, számkiveté-
semben képes nem vagyok. – De legalább módot kivánok nekik is nyujtani, hogy maguk-
nak, ha tetszik, ez emlékjelt megszerezhessék. miért is az érembélyeg további rendelkezésig 
a magyar segély sereg parancsnokságánál maradand letéve, a végett, hogy az olaszhoni ma-
gyar szervezethez nem tartozó Honvéd társaitoknak, kik magukat e végre jogos igénnyel 
jelentenék, – a Honvéd-emlékérmet saját költsegükre, kiszolgáltathassa, – addig is, míg el-
jövend az idő, hogy nemzetünk lerázván karjairól az idegen uralom bilincseit, a hálás ke-
gyelet ez adójától, s a hozzákötött javadalmakról gondoskodhatik, s beválthatandja az igé-
retet, melyet a magyar honvéd-seregnek nemzetünk nevében akkor tettem volt, midőn a 
nemzet akaratát tolmácsolni országkormányzói tisztemhez tartozott. –

a mi titeket illet Bajnok Honvédek! dicsőséges emlékeitek osztályosát Ihász Dániel ez-
redest bíztam meg, hogy kivánságtok13 folytán vitéz melleitekre függessze ama nagy idők 
emlékjelét, midőn a rettenthetlen Honvédkarok véres győzelmekben hirdeték Isten és világ 

  9 csúfolt <…> tánczával
10 [..]bmeresztgető [átírás.]
11 Felszólitottatok<,>
12 volt-honvéd <…> számára
13 kivánságtuk [Emendálva.]
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előtt, hogy elnyomatást nem tűr a magyar, s hona szabadságát14 és nemzete jóságait, büntet-
len sérteni nem engedi. –

nemes öntudatra ad nektek jogot vitézek e nagy időnek emlékezete. –
miért kell, hogy ez öntudathoz a még mindig idegen járomban szenvedő Hazának fáj-

dalma, s a számkivetés keserve csatlakozzék? –
Hiszen minden ügyek között, melyeknek védelmére nemzet valaha fegyvert raga-

dott,15 – a mienknél igazságosabbat nem mutathat fel a történelem! –
És nem mutathat fel nemzetet, mely igaz ügyét hősiesebben védette volna. – nekünk nem 

pillanatnyi izgalom, nem terjeszkedési vágy, nem forradalmi viszketeg, hanem ép ugy, mint 
a jelenben élethalálra küzdő lengyeleknek, a végszükség, s a nemzeti önfeltartás ösztöne 
adta kezeinkbe az önvédelem fegyverét. –

Békés, törvényes úton idomitottuk volt ősi alkotmányunkat az igazság s testvériesség 
kivánalmihoz. – Szabaddá tettük a népet, faj, nyelv, vallás különbség nélkül, – és szabad 
tu lajdonává adtuk át a földet, a melyet mívelt. – Bevettük alkotmányunk sánczaiba honunk 
lakosainak millióit, – teljes jogi s kötelességi egyenlőséggel. – a kötést, melyet őseink egy 
boldogtalan órában a hitszegő osztrák házzal kötöttek volt, mi nem sértettük. – megeléged-
tünk azzal, hogy jogaink és törvényeink a királyi esküben, s nemzeti kormányunk felelősé-
gében találjanak biztositékot. – És nem kivántunk egyebet, mint hogy békében élvezhessük 
törvényeink áldását, s munkás szorgalommal fejleszthessük a közjólétet, melyet a százados 
harczviharok, mikben Európa keresztyén polgárosodásáért őrt állánk, s az osztrákház mos-
toha politicája megakasztottak. –

Ilyen volt nemzetünk, s ilyenek voltak a körülmények, midőn a királyi család, mely tör-
vényeinknek megtartására esküvel volt kötelezve, a legirtózatosabb hitszegést, a legundo-
kabb árulást követte el nemzetünk ellen, s elkövette a bűn minden eszközeivel, miket po-
koli gonoszság kigondolhat. –

Felbizgatta ámitásokkal a nem-magyar népfajokat, hogy ellenünk, s mert ellenünk, tehát 
a számukra is kivívott szabadság ellen fellázadjanak. Bujtogató orgazdájává lőn a leirhatlan 
kegyetlenségeknek, mikkel a vak düh hazánkat elárasztá; – s mesterségesen eltávolitva min-
den magyar katonát, ki hazánkat védhette volna, – honunkat idegen fegyveres néppel el-
árasztva, várainkat árulók kezeibe játszva, orgyilkosként rohanta meg kilencz oldalról csá-
szári hatalmának egész erejével, védtelen fegyvertelen nemzetünket, kevély elbizakodással 
jelentve ki:16 hogy a magyar nemzet kitöröltetik az élő nemzetek sorából, hogy magyar or-
szág megszűnt létezni, s szétdarabolttan nyomorult osztrák tartománnyá sűllyesztetik. –

S mi ennyi szenvedés, ennyi veszély között egyedül állánk, készületlenül fegyvertele-
nül,  – az egész világtól elhagyatva. – Felénk senki sem nyujtá védő kezét. – Senki sem 
juttatá hozzánk a részvét bátoritó szózatát. Európa egykedvűleg nézte a halálcsapást, melyet 
a hitszegő osztrák, – nemzeti életünkre mért. –

miért szaggatom fel, ez ismert részletek fölemlitésével a sebet, Vitézek! mely 14 év óta 
minden magyar kebelben a nélkül is keservesen sajog?

14 szabádságát [az ékezet áthúzva.]
15 fegyvert <fogott> ragadott
16 ki<,>:
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Felszaggatom, hogy a feledékeny közvélemény figyelmeztetve legyen, miként jár az, ki az 
osztrákház szavába,17 hitébe bízik, és emlékeztetve legyen a nehéz felelőségre, mely irá-
nyunkban Európát terheli. –

És felszaggatom, hogy annál elevenebben éreztessék azon Honvéd sereg érdeme, mely az 
önfeláldozó honszeretet varázskészségével sorakozva a zászló körül mit nemzetem paran-
csára fölemelék, hős mellével a vész árjának gátot vetett. –

mikint küzdött e Honvéd sereg? tudja a világ, mely a magyar „névtelen félistenek” óriás 
harczát, olcsó bámulattal, de bámulattal kisérte. 

a honvéd névhez kötött dicsőségből semmi sem hiányzik; még a siker sem, a győzelem 
sem, – ámbár a siker az igaz érdemnek nem mértéke. – Igen is, nem hiányzik még a siker 
sem, mert midőn hazánk függetlenségét kinyilatkoztattuk, s a Habsburg lotharingi házat 
számlálhatlan bűnei büntetéseül trónvesztésre itéltük, – a támadás vissza volt verve; hazánk 
Szent földje az ellenségtől ki volt tisztítva, s az osztrákház hatalma össze volt törve, össze-
törve annyira, hogy az orosz czár lábaihoz borulva koldulna idegen segélyt, s koldulva be-
vallaná Isten és világ előtt, hogy a hitszegően elkezdett harczot saját erejével folytatni kép-
telenné vált! –

közttünk s az osztrák között a harcz eldöntve, a kérdés megoldva volt, s ha Hazánk még 
sem szabad, az Európa bűne, mely irányunkban a nemzetközi jog parancsait nem tartotta 
meg. –

lehetlen el nem keseredni Vitézek! ha sorsunkat, más nemzetnek sorsával hasonlatba 
tesszük. – az americai egyesült státusoktól az olaszokig, alig van nemzet, mely idegen 
uralomtóli felszabadulását, kisebb nagyobb mértékben, külsegitségnek nem köszönné. – Sőt 
a büszke, a hatalmas anglia, még […]lszabadságát18 is csak külsegitséggel bírta kivívni. –

mi hála a magyar honvéd sereg vitézségének, s hazafiui hűségének 1849-ben külsegitséget 
sem nem kivántunk, sem reá szükségünk nem vala. mi19 csak annyit kivántunk – a mint 
joggal kivánhattunk is, – hogy idegen hatalomnak ne engedtessék, – fegyveres avatkozásá-
val, kiragadni kezünkből a szabadságot, melyet nemzetünk legjobbjai vérének árán, mi ma-
gunk kivívtunk győzedelmesen. – 

Ezen elv azóta közelismeréssel beiratott a népjog törvénykönyvébe. – olasz barátaink 
annak köszönhetik, hogy 22 milliónyi nemzetté lettek.

De irányunkban e szent elv meg nem tartatott. az orosz 200 ezernyi sereget vetett véres 
győzelmekben megritkult sorainkra, s nem volt nemzet, nem volt hatalmasság Európában, 
mely az Isteni s emberi törvények e szörnyü sértése ellen egy tiltakozó szót emelt volna. – a 
Franczia hallgatott. – a Porosz szükség esetén folytatni készült ellenünk az avatkozást! – az 
angol (a kormány, nem a nép20) kijelentette, hogy az orosz avatkozás ellen nincs észrevétele, 
s bukásunk fellett szerencse kivánatokat sietett küldeni Bécsbe és Sz. Pétervárra. a török 
pedig saját vesztére megengedte, hogy birodalma orosz és osztrák által ellenünk hadmunká-
lati alapul használtassék – – Igy jutott győzelmeitek daczára Vitéz honvédek! – s csak is igy 
juthatott magyar Hazánk ujolag osztrákjárom alá.

Elnyomatásunk Európa bűne. – minden magyar száműzött egy eleven szemrehányás 
Európa lelkiösmeretének. – S nekünk nem vigasztalás tudnunk, hogy e bűnért Európa már 

17 szabába [átírás.]
18 [Szakadt levélpapír.]
19 mi<t>
20 a kormány nem, a nép [a vessző helye emendálva.]
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is keservesen lakolt, s keservesen fog lakolni mind addig, míg magyar Hazánk ujból 
kivivandó függetlenségével e bűn átka Európáról le nem hárul. – 

S én még is azt mondom21 nektek Vitézek! a bűnnek, melyet Európa irányunkban elkö-
vetett, nem az orosz avatkozás, nem is a reá következett Világosi árulás voltak legsúlyosabb 
következései. – a legsulyosabb következés, az, a melynek áldozatai vagyunk az volt, hogy az 
elhagyatottság sorvasztó befolyása alatt nemzetünkben a kitűrni tudó önbizalom pillanati-
lag megfogyatkozott. –

a többi csak szerencsétlenség vala, s szerencsétlenséggel az erély s akarat megbirkozhatik; 
de az önbizalombani megfogyatkozás, átok, mely zsibbaszt és eltipor. – 

tizennégy év óta a körülmények sokat javultak. – a magyar kérdés több Európai függő 
kérdéssel érdek-egységi viszonyban áll. – maga azon tény, hogy soraitok élén idegen földön 
magyar zászló lobog, maga ezen tény kezességet nyujt, hogy ha szabadság harczunk meg-
újul, elhagyatottak többé nem leszünk. – attól pedig, hogy idegen avatkozás csikarja ki még 
egyszer kezeinkből győzelmeink gyümölcsét többé tartanunk nem kell, s nem lehet.

De én még is azt mondom: hogy Hazánk jövendője nem a viszonyok kedvezésétől, ha-
nem önmagától nemzetünktől függ. –

Ha bízik magában,22 szabad lesz. – a kedvező alkalom nem fog hibázni. Ha nem bízik 
magában, rab marad, mert nemzetek életében az önbizalom hiányát a sorsnak semmi ked-
vezése sem pótolhatja. –

a nemzet lássa meg, hogy mit cselekszik. az 1849-diki óriás harcz után többé nem 
mondhatja, hogy önbizalomra nincsen alapja, mert az akkori honvédsereg tettleg bebizonyitá, 
hogy a Hazánk felett uralmat bitorló osztrák minden hatalmával a magyar nemzet diadal-
masan meg bír mérkőzni. – E tapasztalás nemzetünket saját sorsának urává tette, s ezzel a 
vitéz magyar honvédsereg a legbecsesebb örökséget hagyta a nemzetnek, melyet hazafi, 
hazájának hagyományozhat. – E nyugtató öntudat érzetében fogadjátok szívesen Bajnok 
Honvédek a szerény Emlékjelt, mellyel nemzetünk nevében adózom vitézségtöknek, s hű-
ségtöknek a Hon iránt. – Szolgáljon az nektek a hozzá kötött dicső emlékezetek által vigasz-
talásul a jelenben, buzditásul a kitűrésben, – erősitésül a kötelesség érzetében, melynek ama 
nagy időkben oly vitézül s oly híven megfeleltetek. – Ez emlékérem szent ereklye lesz az 
utókornál. – mert jöjjön jó, jöjjön balszerencse, azon lap, melyet a magyar Honvéd-karok 
fegyverrel irttak-be a történelem könyveibe, örök fényben fog tündökölni a maradék előtt a 
mig magyar él. –

Isten hozza reánk a felszabadulás hajnalát!
tisztelettel hajlom meg a Honvéd név dicsősége előtt.
Éljen a szabadság! éljen a Haza!!
kelt turinban augustus 3-kán, 1863.

kossuth lajos m. p.
magyar ország v. kormányzója. –”

mindnyájatokat csókoló holtig hű barátod a. radó sk
 

21 mondom<,>
22 [.]agában [átírás.]
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[boríték:]
an Herrn Herrn 
A. von Galambos,
wohlgeboren
zu
Pest
(Ungarn.)
Kerepescher Strasse, No 14/17

385. EGrESSy árPáD – EGrESSy GáBornak
[Pápa, 1864. április]

[Elveszett.]

386. EGrESSy árPáD – EGrESSy ákoSnak
Pápa, 1864. április 28.

[Elveszett.]

387. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Pest, 1864. május 13.

Édes zsuzsikám! Ha péczeli paraszt kocsit kapok holnap, az az szombaton délután a Haty-
tyúban, ugy ki megyek; de biz én arra a sok rongyos ülésű zsidó gyorskocsira ülni fényes 
nappal, restellek; hátha még csupa handlé zsidókkal és cselédekkel lesz tele. 

azért, ámbár örömest tölteném ott kinn Pünkösd elsö napját: kimenetelem ezuttal két-
séges; hétfön különben is játszom, s próbára itthon kell lennem, mert a Szent-iván-éji álom 
lesz és uj szereposztással; azt pedig nem kivánhatom, hogy Feri csak miattam fárassza a lo-
vait be, hétfőn korán reggel. arról nem irtál, hogy julis küldjön-e ki neked inget, főkötöt, a 
mit a Marchande des modes haza hozott, aztán valami élesztöt. már most nem tudom ki 
küldjem-e ezeket vagy ne, ha magam nem megyek. Etelkeék jól vannak, de én náthát kap-
tam a gőzfürdőben, s a fejem is gyakran fáj. Gyuriánt tegnap elhittam egy kis rostélyosra, 
csak ketten voltunk. a23 mult kedden pedig egynehány szinészt traktáltam meg a Sztupa 
borával, – vacsora nélkül. a fiuk közül egyik sem írt. tegnap radnótfáy hivott meg magá-
hoz ebédre, hogy magát kipanaszolhassa. ma Bécsbe megy hogy a subventiot sürgesse, a mit 
ha meg nem adnak, leköszön. a tanárságról is beszéltünk. aligazgató valószinüleg Festetics 
lesz; a tanárok: én és Szigeti; legalább károlyi, ráday és radnótfáy reánk szavaznak, majd 
ha a subventiot megkapjuk, mert attól van felfüggesztve az oskola sorsa is. radnótfáy24 asz-
talán megláttam az ákos levelét, a mit vele Földvári iratott az aranyvári ügyében. mond-

23 a [Emendálva.]
24 radnót[…] [átírás; a „t” beszúrva.]
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tam neki, hogy az a fiam irása,25 nagyon meg volt lepetve; de e tárgyról többet nem beszél-
tünk. Ha ki nem mehetnék: ünnep után igyekezzél te is hazafelé. a nagyságos asszony 
kezeit csókolom. Ferit üdvözlöm, boldog ünneplést kivánok mindnyájoknak. Csókollak

E Gábor
sk

Pest. majus 13. 1864.

[boríték:]
Egressy Gáborné asszonynak
         Pécelen
Sietö

388. EGrESSy árPáD – EGrESSy GáBornak
Pápa, 1864. május 20.

Pápa május 20. 1864.
Szeretett kedves apám!

Becses küldeményét már rég ideje hogy megkaptam, hálás köszönetem érette; eddigi hall-
gatásomért bocsánatot kérve, mentségeműl meg kell említenem azon körülményt, hogy mi-
óta Szupernél vagyok – a hétfő és pénteki napokat kivéve – mindennap játszom, a darabok 
előttem ujak és ismeretlenek levén: a szerepek tanulása, minden időmet igénybe veszik.

Szilágyi Sándor és Szép Gábor tanár urak, ugy szinte Pálfi jósef senior és többen baráti 
üdvözletöket küldik, és alig várják az időt, hogy kedves apám körében nehány jó napot tölt-
hessenek.

ákosnak a mult hónap 28-dikán írtam, de választ mindekkorig nem kaptam.
a szinházi oskola megnyilása igazi szerencse lesz reám nézve, és a legnagyobb örömmel 

követendem k. apám tanácsát. –
ma kaptunk Felekitől levelet, mellyben keszthelyre ajánlkozik vendégjátékokra julius 

hónapban; ezt csak azért emlitem, mert a „Fővárosi lapok”ból azt26 olvastam, hogy a nem-
zeti színház tagjainak egy része – köztök Feleki is – juliusban, Győr, Fehérvár és Pápán 
szándékozik előadásokat rendezni. –

az itteni közönség, a tanuló ifjuságot ide nem értve, roppant részvétlen irányunkban, 
most csupa desperatioból a[…]27 majom klischnigget hívtuk meg Bécsből négy öt vendég-
játékra, leginkább a zsidóság kedvéért s ha ezzel se megyünk többre, ugy kénytelenek le-
szünk innen idő előtt keszthelyre me[nni.]28

25 Földváry károly honvédezredes, a magyar légió parancsnoka anconában íratott velem egy levelet rad-
nótfáyhoz, hogy ez aranyvári Emília tánczosnőt szerződtesse a nemzeti szinházhoz. E. ákos [a főszövegre 
merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt megjegyzés, vonatkozási helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve. a 
megjegyzés nem egykorú a levéllel, Egressy ákos apja halála után, a hagyaték rendezésekor írhatta.] 

26 azt [Beszúrás.]
27 [Szakadt levélpapír.]
28 [Szakadt levélpapír.]
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Szuper, sőt többi tagtársaim is mindannyian jóindulattal vannak irányomban; s ha a taps, 
kihívás és meghívásokból ítélnem vagy is következtetnem szabad, ugy a közönség gratiójában 
is meglehetősen állok

jutalomjátékom a jövő hó első szombatjára esik, ha lehetséges, kérem édes apám irassa le 
nekem ez alkalomra Szigligeti „Bujdosó kurucz” czimű darabját, itt gyakran emlegetik.

Ha édes apám is jónak látja augustus végefelé szeretnék ismét egyet játszani Pesten.
mindnyájokat csókolva, maradtam holtomiglan szerető hű

fia
Eárpád
        sk

389. EGrESSy ákoS – EGrESSy EtElkának
[ancona, 1864. június vége]

[Elveszett.]

390. EGrESSy EtElka – EGrESSy ákoSnak
[Pest, 1864. július eleje]

[Elveszett.]

391. EGrESSy ákoS – EGrESSy EtElkának
torino, 1864. július 11.

Turin, Július 11. 1864.
Édes lelkem Etelkém!

ma kaptam meg igen kedves-ohajtva várt soraidat, – már nagyon nyugtalankodtam a válasz 
késtte miatt, – s azt kezdém hinni, hogy utóbbi levelem elveszett; – azonban hála Istennek, 
hogy megnyugtatva lehetek. – De hát ugyan mi lehet szentebb árpád előtt, mint édes apánk 
egészségi állapota?29 – tehát nem kellett volna otthonról legalább is addig távoznia, a mig én 
föl nem válthatom. – Én mindent elkövetek, hogy e hó 17–18-dika táján mulhatatlanul 
odahaza lehessek; de hátha a véletlen, – s az engemet oly rég’ üldöző balsors a határon ne-
hány napig visszatart, s a kellő időre meg nem érkezhetem; – azonban ne nyugtalankodjatok 
ám legkevesbé is miattam, mert én bizton hiszem, hogy keresztül-vágom magamat; – s 
legfeljebb 18-dikán – törik-szakad otthon leendek, – és ha szükséges 19-dikén már utazha-
tunk. Hidd-el édes jó Etelkém alig várom már, hogy közttetek lehessek; – csak itt tanulja-
meg igazán az ember, mi az, – otthon, rokonok és jó ismerők között lenni. – Édes ugyan a 
szabadság levegője, – de egy menekültnek, haza, rokonok és barátok nélkül, még is csak 
keserüséggel teljes. 

29 allapota [Emendálva.]
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jól esik ugyan napjában százszor is elordithatni, hogy vesszen a …léha! – de hidd-el ne-
kem, hogy a hosszasb ideig külföldön levő ugyanannyira megszokja ám csak is a szájában 
hordozni azt, a minek mindig szivében kellene lenni, hogy aztán önelégülten, a valódi tett-
re érzéketlen lesz, s elvégre is tökéletesen elfásul, – mint ezt majdnem minden régibb mene-
kültnél tapasztalom. – Csak vissza-vissza az édes anya földre, a szülőföld legédesebb levegő-
jére; – áldjon vagy verjen sors keze, – ott élni halni kell! – egyedül csak ott van és ott lehet 
helye annak, a ki igazán ott táplálta a szive gyökerét, – csak korcs növényt lehet más-idegen 
földben elplántálni, – a valódit soha! – nagyon kevés van itt a ki visszavágyik, mert korcs30 
volt odahaza is, – s az marad mindvégig, – az az: nem tiszta magyar. – 

Innen folyó hó 14-dikén indulok, – Veronában igazolni kell magamat, – mint a többi 
hazatértnek, – s ott bizonyosan egy napig leszek visszatartóztatva, – hanem aztán feltartóz-
tatás nélkül utazhatom egész hazáig. 

a küldött ötven frankért add át édes szülőinknek hálás csókjaimat. – Hazajövetelemet, 
ha lehet, – családunkon kivül – senkivel ne közöljétek, – nem akarom magamat a rendőrség 
miatt, – feltünővé tenni. –

mindnyájatokat a kedves kis Gabriellával együtt ezerszer csókolva, maradok holtig hű 
szerető testvéred 

                       á31 sk

Édes apánknak jelen állapotában az elmebeli foglalkozás bizonyosan árt; azért ne enged-
jétek kérlek sokat beszélni, – vagy a látogatókkal tulterhelni. –32

U. I. kérlek édes Etelkém ne nyugtalankodjatok, mert oly sietve megyek a mennyire csak 
lehetséges.33

392. EGrESSy ákoS ÉS EGrESSy GáBor – 
SzEntPÉtEry zSUzSannának 

Bréb, 1864. szeptember 13.

Édes anyám!

Végre valahára ma, Szeptember 13-dikán, – délben tizenkét órakor megérkeztünk a brébi 
fürdőre. apám azonnal meg is fürdött; de még most sem jó, sem rosz hatását a fürdőnek 
nem érzi; igaz, hogy fördés közben kissé főlhevült, s az ütere gyorsabban vert, – ámbár a víz 
a leglangyosabb volt: de ezt a kis felhevülést talán az utazás, vagy is a szekérrázás, s a nap 
rendkivüli forrósága okozhatta. Savanyu vizet is ittunk egy nehány pohárral, kissé kelle-

30 ko[.]cs [átírás.]
31 A [Emendálva.]
32 Édes apánknak jelen állapotában az elmebeli foglalkozás bizonyosan árt; azért ne engedjétek kérlek sokat 

beszélni, – vagy a látogatókkal tulterhelni. – [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
33 U. I. kérlek édes Etelkém ne nyugtalankodjatok, mert oly sietve megyek a mennyire csak lehetséges. [a fő-

szövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
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metlen szagu, – de kellemes savanyusága van. még most ennek a hatásáról sem34 mondha-
tunk semmit. azért jöttünk ilyen sokáig, – mert utközben sokat időztünk35 a pihenéssel; 
megháltunk nyíregyházán, aztán naményban, hol többet, mint fél napot töltöttünk; aztán 
Beregszászon, hol szintén igen szivesen fogadtak, Ujlakon Gál Sándornál ebédeltünk és 
órákig időztünk aztán Huszton ismét megháltunk, végre a mult éjjelt Szőllősy Balázsnál 
töltöttük. apám utközben folyvást jól érezte magát; csupán Huszton volt egy kis láza, hihe-
tőleg azért, hogy egy folytában hat óráig ültünk a szekéren; de éjjel jól kiizzadta magát és 
jobban lett. apám attól tart egy kissé, hogy ez a víz hevíteni fogja hidegen is, melegen is, 
kovács orvos ur pedig azt mondta, hogy akkor az ivást abba kell hagyni. De hátha még a 
langyos fördő is hevíteni fog! Egyébként majd meglátjuk. Egy36 hét mulva már bizonyosab-
bat írhatunk apám állapotáról, illetőleg:37 a víz hatásáról. Utazásunk ötvenhárom forintba 
került idáig. nem maradt több negyvenkét forintunknál; ez pedig körülbelől tíz napi költ-
ségünket fogja itt a fördőn fedezni. azért apám arra kéri édes anyámat, hogy az első38 októ-
beri gázsiból, – megtartván édes anyám magának a mennyi tizenhatodikáig szükséges, – és 
a cselédet, tejet, házmestert kifizetvén: a többit még az nap39 tegye postára ilyen czím alatt:

Egressy Gábornak,
a tek: Szőllősi40 Balázs ur házánál, –

                                                                 máramaros Szigeten.
Igaz: ágostont és nyitrai41 zsidót kifeledtük; azért a zsidónak is adjon édes anyám, de 

csak öt forintot; ágoston számára pedig károlynak kézbesités végett hét forintot; másnak 
ezuttal senkinek semmit.

U: i: Édes apám aranyere nagy mértékben megindult e levél bevégzése után mintegy 
félórával. –42 

mihelyt-e levelet veszed édes zsuzsikám: rögtön válaszolj. nincs-e valami bajod? és mi 
ujság oda haza? Igaz-e hogy Festetics lenne az igazgató? Beszélj Szigetivel. Szerdahelyivel, 
Felekivel és tóth-tal; üdvözöld őket nevemben; mond nekik, hogy legyen annyi emberségök, 
hogy irjanak egy pár sort a színházi dolgokról legalább. Hát Etelkéék hogy vannak?

nekem43 még octoberben 100 forint ruhapénzt kell kapnom a színháztól, a miből 50 
forint Bauernek fog jutni, a másik 50 ft pedig hazamenetelünk költségére lesz szükséges.

Itt a fűrdőn már senki sem volt; csak az én kedvemért jött ma ide két vendég; holnap 
pedig többen fognak meglátogatni.

34 hatásáról <l> sem
35 sokat <pi> időztünk
36 egy [átírás.]
37 illetöleg [átírás.]
38 el[.]ő [átírás.]
39 na[.] [átírás.]
40 Szőllősy [átírás.]
41 nyitrai [átírás.]
42 U: i: Édes apám aranyere nagy mértékben megindult e levél bevégzése után mintegy félórával. – [a főszö-

vegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
43 ne[.]em [átírás.]
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Istennek hála, itt gyönyörü napok járnak; de a fördö hely bizony nem szép; nagyon kopár, 
kevés a fa; a mi van, az is apró.

már elfáradt a kezem.
Isten veled édes zsuzsikám

Csókollak 
E. Gábor

sk

a brébi fürdőn, Szeptember 13. 1864.
Csókolom kezeit édes anyámnak
ákos
sk

393. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1864. szeptember 18.

Pest Sep 18 1864
Édes Gáborom!

Szerencsés megérkezésednek igen örülök adja a jó isten egességed tökélletesen visza nyerve 
jöj haza az ottani víznek a tartalmát ird meg hogy kovács orvossal közölhessem mert már 
kérdezte károljt hogyléted felöl ha az a víz hasonlít a parádihoz az neked sem inni sem a 
fördöt velle vegyitni nem lesz jó mert annak hevítö a hatása és neked a mi csak kissé hevítö 
is mind ártalmas44 én is hol jól hol roszszul érzem magam az igazgatónak is ne feledd írni 
mert ez is mindég kérdezösködik hogy léted45 felöl a színészek mind megígérték hogy fog-
nak írni neked ezek mindent körülményesen tudatnak velled mik az ólta történtek hogy 
Festecsics46 szeretne igazgató lenni igy de ugy látczik hogy radnótfái épen azért nem akar-
ja letenni az igazgatóságot hogy ö ne foglalhassa el így mondják itthon, Etelék mind 
egességesek csókoltatják kezedet a napokba beszélgettünk Etellel hát a Gábriska csak el 
kezdi hogy ö már ugy imádkozik csak hogy édes jó istenkém gyógyísd meg a nagy apát47 a 
nagyannya már nem beteg azt többet nem mondja de a nagy apa még beteg elment fördöre,

ákos írtál é már árpádnak ha nem írjál neki egy pár sort hogy itthon vagy igen jól fog 
neki esni apádról is Gábor mit az octoberi fizetésröl írtál el végzem és ha lehet meg48 kísér-
tem hogy elöb kikaphatnám49 és rögtön küldeni fogom a ruha pénz felével adig isten álgyon 
csókollak mind kettötöket

zsuzsanna

44 á[.]talmas [átírás.]
45 lé[.]ed [átírás.]
46 Festecsi [Emendálva.]
47 napy apát [átírás.]
48 még [az ékezet áthúzva.]
49 kikaphatná[.] [átírás.]
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394. EGrESSy ákoS – EGrESSy árPáDnak
[máramarossziget, 1864. október eleje]

[Elveszett.]

395. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy árPáDnak
Pest, 1864. október 3.

[Elveszett.]

396. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Bréb, 1864. október 6.

Édes zsuzsikám!

Itt a hegyeket roppant hó boritja. S oly hideg van, hogy én tegnap előtt a fördés közben 
kissé meghűtöttem magamat: s igy a fördést tovább folytatnom lehetetlen; azért holnap me-
gyünk Szigetre, onnan Szombaton Ujlakra, hol Gál Sándornál kipihenjük magunkat; on-
nan kedden, 11-dikén Beregszászra megyünk, makk antalhoz, a ki szüretre hivott meg 
bennünket, valamint Gál Sándor is, muzsai szőlőjébe, mely határos a beregszászi hegyekkel; 
de itt sem szándékozom tovább időzni, mint legfeljebb két napig, s akkor megállapodás nél-
kül folytatom utamat, mert alig várom, hogy otthon lehessek. a károly által küldött ötven 
forintot megkaptuk, de az nekünk nem elég; s ha a másik küldeményt szombaton délig 
(8-dikáig)50 meg nem kapjuk: akkor az egyik gyűrümet Szigeten el kell zálogositanom. Én 
a fördő jó hirének, illetőleg Szőllősi Balázsnak, a tulajdonosnak, a kinek hálával tartozom, – 
a világért sem akarok ártani; sőt ezt a maga nemében igen fölséges és sokféle gyógyerővel 
biró borvíznek tartom, s jó tulajdonságait mindenfelé hiresztelni el sem is mulasztom: de 
nekem nem használt egyebet, mint hogy aranyeremet megnyitotta; de más felől ugy érzem 
magamat néha, mintha hátra vetett volna; majd meg fogod látni. a lábam néha olyan gyön-
ge, hogy alig tudok járni. nem azért mondom ezt magunk között, mintha desperálnék, 
mert hiszem, hogy a szőlő-kúra, s az én otthoni jó házi asztalom mindent helyre fog hozni: 
hanem csak azért mondom, hogy ez az aranyér, csaknem kétszáz forintért, egy kissé drága. 
Ezzel a Bauernek szóló levéllel, édes, várd-meg tizenhatodikát; s az ötven forinthoz, mely a 
ruha pénzből neki van szánva, a tizenhatodiki gázsiból tégy még tíz forintot, mert ugy hi-
szem, hogy most legközelebb is ő gyógyitott téged is; aztán pecsételd le a boritékot s add 
által neki te magad. E tíz forinton kivül fizetnünk kell még a tizenhatodiki gázsiból: Balog-
nak négy forintot, ágostonnak hét ft. nyitrainak öt ft. – károly figyelmét az ötven ft. köl-
csönért nagyon köszönöm, hanem ez egészen fölösleges volt, minthogy nekem itt csak utol-
jára kell fizetnem egyszerre. most sem irta meg károly, hogy mi bajod volt; de mindegy, 
csak hogy jobban vagy; több levelet tőlünk innen ne várj, mert ha Isten segit, legfeljebb ti-

50 (8-dikáig) [Beszúrás.]
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zenhatodikán okvetlenül otthon lenni szándékozunk, addig is csókolunk mindnyájatokat a 
brébi fördőn, october 6. 1864.51

Egressy Gábor
sk

U. i. tegnap estve megkaptuk a 70 forintot; károly megirta mi bajod volt. az istenért 
édes, ne vedd könnyen a dolgot, csináltassd meg azt a mídert, akármibe kerül, mert ha nem 
teszed: meghalsz, még pedig iszonyu halállal. addig fel se kelj az ágyból. De ha meglesz: 
aztán viseld is.

károlynak nagyon köszönöm szives fáradságát és azt is, hogy Gábriskáról mindig tudó-
sit, a mivel nekem igen jó napokat csinál. alig várom, hogy lássam azt a kis kópét, mindnyá-
jatokkal együtt. – a Bauernek szánt tíz forintra nézve, a mit fentebb emliték: tégy saját be-
látásod és akaratod szerint; – hanem az ötven forintot az ide mellékelt levélbe zárva, min-
denesetre küld által neki. mi már Szigeten vagyunk Szőllősi Balázsnál, ki ma kedvemért 
nagy ebédet ád; holnap indulunk tovább, és 17dikén igyekszünk otthon lenni. – Csokolunk 
mindnyájatokat. Sziget, october 8. E.G. és á52 

397. EGrESSy ákoS ÉS EGrESSy GáBor – 
SzEntPÉtEry zSUzSannának

[máramarossziget, 1864. október első fele]

tisztelt választmány!

Én – alulnevezett – huszonegy évig szolgáltam a magyar szinházat, mint segédszinésznő és 
karénekesnő. nevezetesen: az 1./. 2./. jegyek alatti mellékletek tanusága szerint 1827-ben 
léptem először a szinpadra, – gyermek-szerepekben és az énekkarban, – a kolozsvári 
dalszinész társulatnál, mely társulat 1828-ban Pestre, onnan kassára, onnan később Budá-
ra, s utóbb Pestre költözött, s a nemzeti szinházat megnyitotta, mely alkalommal én is sze-
rencsés voltam közreműködhetni, – mint szinházunk legelső szinlapjának 3./. alatt idemel-
lékelt hű másolatán látható,53 melynek eredetije nálam bármikor megtekinthető. – 1848 
végéig állandó tagja voltam a nemzeti szinháznak; akkor azonban testileg rendkivül elnehe-
zedvén, – a szinházi szolgálatra végképen alkalmatlanná lettem, miként erről az általam 
fölkért orvos urak is bizonyságot tesznek a 4./. 5./. jegyek alatt idemellékelt nyilatkozataik-
ban. – miután pedig a nemzeti szinházi nyugintézet alapszabályainak -dik pontja így szól: 
„….” – s mivel engem is az a szerencsétlenség ért, hogy testi állapotom miatt, – saját hibám 
nélkül, lettem megfosztva szinházi állásomtól és keresményemtől: az imént idézett54 alap-
szabály engem is feljogosit arra, hogy a tisztelt választmányhoz folyamodjam a végett, hogy 
nyugdíj-illetékemet 1865-dik évi január 1-sőjétől fogva, részemre utalványozni méltóztas-

51 Itt a hegyeket […] october 6. 1864. [a megszólítás és az aláírás kivételével a levél Egressy ákos kézírása; 
apja feltehetően diktálta a szöveget.]

52 nagyon köszönöm szives […] E.G. és [a levél ezen része Egressy Gábor kézírása. a „tovább, és 17dikén 
igyekszünk otthon lenni. – Csokolunk mindnyájatokat. Sziget, october 8. E.G. és á” [a főszövegre merőlegesen, 
a levélpapír bal szélére írva.]

53 latható [Emendálva.]
54 idezett [Emendálva.]
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sék. Évdíjam 1848-ban 360 pengőforint volt. – a mult évekre nézve minden igényemről 
ezennel lemondok, a tisztelt választmány igazságérzetében helyzett azon erős bizalmamnál 
fogva, miszerint a55 jövőre nézve jogomat érvényesiteni, s engem 1848dik56 évi egész fizeté-
semmel nyugdíjazni méltányos lesz. – tisztelettel maradván – 

Pest, october                      1864 – 
a tisztelt választmánynak

alázatos szolgálója
Egressy Gábor neje.

Bizonyitvány:

alulirt ezennel bizonyságot teszek a felől, hogy Egressy Gáborné asszony, – született: 
Szentpétery zsuzsánna, – mint gyermek-leány 1827-ben jött legyen dalszinész társulatunk-
hoz, – melynek egyik tagja57 voltam, – és azonnal megkezdte szinészeti pályáját, részint 
gyermek szerepekben, részint az énekkarban működvén közre; azon időtől fogva soha el 
nem vált társulatunktól. – jelen volt a nemzeti szinház megnyitási ünnepélyén, s közremű-
ködött; – s végre 1848-ban elnehezült testi állapota miatt, – akaratja ellen, – volt kénytelen 
a szinpadról lelépni. 

Pest, october 1864.

Bizonyitvány.
Egressy Gáborné asszony által felszólitatván a végett, hogy nyilatkoztatnám ki, van-e tudo-
másom arról, hogy nevezett asszonyság 1849-ben testileg annyira elnehezedett, hogy a 
szinházi foglalkozásra alkalmatlanná vált volna: ezennel nyilvánitom abbeli tudomásomat, 
hogy Egressy Gáborné asszonyság a nevezett időben testi elnehezedése miatt lett a’ szolgá-
latra alkalmatlan,58 s59 volt kénytelen a színpadtól visszavonulni. – 

Pest, october                   1864. – 
__________

Édes anyám! Várva várt levele megérkezett a károlyéval együtt, s benne a t. Gyuri bácsié-
val.60 a károly leveléből azt61 vesszük62 észre, hogy édes anyám nagyon beteg volt, vagy még 
most is az, a mi minket nagyon nyugtalanit; különben nem hálnának nálunk63 Etelék64 
mindnyájan. De károly sem irja, hogy mi baja van édes anyámnak, hogy vajjon nem a hegyi 
baja mutatkozik-e ismét, s melyik orvos gyógyitja. mindezekről körűlményes értesitést 
ohaj tanánk a legközelebbi postával. – 

55 a [Beszúrás.]
56 engem <utolsó> 1848dik [az „1848dik” az áthúzott szó fölé írva.]
57 egyik <vezér> tagja
58 időben <túlságos testi terjedelme …> testi elnehezedése miatt lett a’ szolgálatra alkalmatlan [a „testi elne-

hezedése miatt lett a’ szolgálatra alkalmatlan” az áthúzott rész fölé írva.]
59 s [Beszúrás.]
60 t. Gyuri <éval> bácsiéval [a „bácsiéval” az áthúzott szó fölé írva.]
61 leveléből <én> azt
62 vessz[.]k [átírás.]
63 n[.]lunk [átírás.]
64 Etel<k>ék
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Itt küldjük a folyamodvány szövegét, melyet a nyugdíj-intézeti választmányhoz fogunk 
beadni; egyszer s mind azon bizonyitványok példányait, melyeket a folyamodványhoz kell 
mellékelnünk.65 – Ha édes anyám jónak találja: ugy mindenik bizonyitványt két példányban 
lenne szükség leiratni és kettejét két orvossal aláiratni, a más kettőt pedig egy-egy szinésszel, 
vagy szinésznővel,66 az az: az egyiket Szilágyi Pállal, a másikat Dérynével, vagy más valaki-
vel. – mindenik bizonyitványt fél iv papirosra kellene szépen leirni. – Ha ezeket az 
aláirásokat addig megszerezhetné édes anyám, a mig hazamegyünk, akkor én a folyamod-
ványt szépen leirnám és azonnal beadhatnók. – Édes apám meg van győződve, hogy lesz 
sükere. – 

kovács orvos urnak ez alkalommal külön levelet irunk, számot adva neki édes apám ál-
lapotáról körülményesen, megirván azt is, micsoda alkatrészekből áll ez a víz. – Irunk az 
Igazgató urnak is. jó lenne ha édes anyám megkeresné a Várady Gábor levelét is, melyben ő 
ennek a víznek az alkatrészeit szintén leirja; károlyt megkérjük, hogy vigye-el azt is kovács 
orvos urhoz, mert hozzá irt levelünkben67 erre is hivatkoztunk.68 – a levél az69 iróasztalnak70 
balfelőli alsó fiókjában van legfelül. – 

Édes apám állapotában csak az az egy lényeges változás történt, hogy a jobb kezét most 
már minden féleképen tudja mozgatni és hajtani. De azt hisszük, hogy a fördés, habár utó-
lagosan is, jó sikerü lesz. – octóber 16-dikán innen elindulunk; de Beregszászon nehány 
napot időzni fogunk, mert a szüret ott akkor kezdődik, és ottani barátink szőllőkúrára 
hivtak-meg bennünket. – a szinészek közül még eddig senki sem irt, talán nem is fog. nem 
sokat törődnek ők mi velünk. – 

árpádnak írtam, de nem tudom, hogy hová küldjem, kérem édes anyámat, ha tud hollété-
ről, mondja-meg károlynak, ő majd lesz szives levelemet czímmel látni-el és postára tenni. – 

Édes zsuzsikám, a fentebbi bizonyitványok lemásolását idegenre bízni nem lehet, azért 
vagy károly vagy Etelke másolja le; vagy talán még legjobb lenne bevárni, míg mi haza 
megyünk. Sem a folyamodványban, sem a bizonyítványban nem akartam azt71 a szót hasz-
nálni hogy elhíztál, minthogy ez gunyos észrevételekre adott volna alkalmat; azt hiszem 
hogy igy is megértik ha akarják, mit akartunk mondani. a folyamodványba még a nyugdíj-
intézeti alapszabályokból kell egy72 pontot beirni, a mire jogunkat alapítjuk. a Várady G. 
levelére most már nincs szükség; károlynak megirtuk az okát.

reménylem hogy most már jobban vagy egészen. a jó Isten óvjon is meg minden bajtól. 
Csókolunk mindnyájotokat

E Gábor
sk

és ákos
sk

65 méllékelnünk [az ékezet áthúzva.]
66 szinesznővel [Emendálva.]
67 level[…] [átírás.]
68 hivatkozt[…] [átírás.]
69 az [Beszúrás.]
70 iróasztal<om>nak
71 [.]zt [átírás.]
72 kell <még> egy
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398. EGrESSy árPáD – SzEntPÉtEry zSUzSannának
marcali, 1864. október 15.

Szeretett édes anyám!

october 3-dikán kelt levelét 12-dikén kaptam meg kanizsán, hol Balog alajos szintár-
sulatával egy hónap óta vagyok, vagy is voltam; betegsége roppant aggodalmat okozott ne-
kem annyival is inkább, mert magam sem dicsekedhetem egészségemmel hat hét óta folyto-
nosan lel a hideg s igen elvagyok gyöngülve ugy annyira, hogy gyakran támogatásra van 
szükségem a szinpadon, hol betegségem daczára minden héten négyszer kell müködnöm, s 
mind a mellett olly gyéren jövedelmez, hogy ollykor ollykor az orvosi szerek használatát is 
nélkülöznöm kell. – nagyon fáj lelkemnek, hogy édes anyám hidegségemnek rója föl eddigi 
hallgatásomat, holott én igen jól tudom azt, hogy Isten után édes szülöimnek tartozom 
legtöbb hálával szeretettel és bizalommal, és épen ezért nem akartam szomoru helyzetem 
leírásával édes szülöimnek nyugtalanságot okozni. – 

mikor édes anyám sorait vettem, már induló félben voltunk marczaliba, hova tegnap 
meg is érkeztünk s ma már játszunk is; hogy meddig maradunk itt, azt nem tudom de igen 
hihetö hogy73 innen pár hét mulva szüret után74 kanizsára megyünk vissza és a telet ott 
töltjük. – alig várom már az idöt hogy Pestre jöhessek, s ha uj-évkor sem nyílik meg a Szín-
házi oskola akkor febr vagy marc. hónapban nehány betanult szerepemben kisérletet fogok 
tenni a nemzeti szinpadon, s ha csak lehetséges szerződni fogok – mert ez az örökös utazás 
már csakugyan kezd terhemre lenni, kivált illy beteges állapotban, – s külömben is az idő 
gyorsan halad. 

ákost adig is míg levelére válaszolok, számtalanszor csókolom, – édes szülöim drága 
egészségök és jóllétökért pedig imádkozván az egek urához, maradtam édes anyámnak hol-
tomiglan szerető hű fia

árpád 
sk

marczali oct. 15. 1864.

[címzés:]
tekintetes

Egressy Gáborné
urhölgynek tisztelettel

Pesten

73 hogy [Beszúrás.]
74 szüret után [Beszúrás.]
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399. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Gräfenberg, 1865. június 24.

Graefenberg, junius 24. 1865
Édes anynyokom, és fiaim!

két nap óta itt vagyok és fördöm, és fázom. néha el is gyengülök, de az nem tesz semmit. az 
uton nem volt semmi bajom. 22dikén délután, a mint Freiwaldauba megérkeztem, rögtön 
feljöttem, s1 azonnal szállást fogadtam és itt is háltam. az első éjjel roszul aludtam. nagy 
nyomást éreztem a szivemen.2 De reggelre egészen elmult s vissza sem jött. Egypár csepp vért 
is mostam ki az orromból már kétszer.3 az orvos másnap reggel hozzám jött, öt ora után, s az 
első műtétel előtte történt. Vizes lepedővel és erős dörzsöléssel4 kezdték; de arról a hidegről, 
a minő a5 lepedő volt, nekünk otthon képzeletünk sincs. aztán a derekamat vizes fáslival be 
kötötték s ezt napjában hatszor ismétlik. Délután kádban förösztöttek és dörzsöltek. a leghi-
degebb vizzel leöntöttek; aztán légfördő következett; s a sok6 kellemetlen7 érzést8 ekkor a 
legkellemesebb váltotta fel. az orvos a heti rendet azonnal megírta. Három nap mulva bepa-
kolás következik, naponként kétszer, és hidegebb fördő.9

a levegő felséges, a táj szép, de a fenyvesek zordonak; ridegek; menynyivel pompásabbak 
a mi gazdag lombozatu tölgyeink és terebélyes10 bükkjeink!

a szobám tiszta, jó! magyar itt kevés van; mindössze hárommal találkoztam. Ezeket is 
ritkán látom. annál jobb. nem sokat érnek. az ételek roszak. a tej is. De az eper jó és olcsó. 
Itt még tavasz van. a virány gyönyörü, és illatos. De a gabona zöld és szegény. magyar ujság 
csak egy jár ide, a Pesti n. ne feledjétek az Eötvösét küldeni, mihelyt meg jelenik, az én 
czímem alatt.

Hogy itt nagyobb haladást teszek, mint akárhol másutt tettem volna, azt érzem; de azt is, 
hogy egészen helyre nem jövök soha.

1 feljöttem, <fel,> s
2 szivemen, [az írásjel átírva.]
3 az első éjjel roszul aludtam. nagy nyomást éreztem a szivemen. De reggelre egészen elmult s vissza sem jött. 

Egypár csepp vért is mostam ki az orromból már kétszer. [a levélpapír aljára írt beszúrás, helye a főszövegben 
korrektúrajellel jelezve.]

4 dörzsöléssel [Beszúrás.]
5 minő <ez> a
6 […] [átírás.]
7 kellemetlen<ebb>
8 érzést<ket>
9 fördő, [az írásjel átírva.]
10 és <…> terebélyes
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Hogy vagytok? Hát Etelkeék, s a gyermekek? mi ujság a színháznál? Hát másutt? Ha 
csakugyan megidéznének benneteket, mondjátok, hogy az az ur már elégtételt vett az által 
hogy azon esetet barátjai által ő maga hozta nyilvánosságra a lapokban, még pedig elferditve.11

Fiaim, higgadtan tekintve ama12 hirlapi garázdaságokat, ugy látom, hogy azokat, ezuttal13 
eszélyesebb dolog egészen ígnorálni. Hadd felejtse el a közönség most előbb ezt a két szeren-
csétlen esetet. Ellenségeinkkel később is számolhatunk. Fájdalom, lesz rá alkalom elég. nem 
szünnek azok meg gyűlölködni, ne féljetek.

Gyakoroljátok magatokat a mezőn minden nap. De ne csak a hangot, hanem az érzést, s14 
a képzelő tehetséget is. Szintugy a magatartást, mozdulatokat, s ezekben a szépet, a gömbölyüt, 
a festőit. a lélek gymnasztikája: a testével mindig együtt járjon. a csendben pedig gondola-
totok15 mélyedjen el szerepeitek történetében. Ilyenkor az elme s a képzelet, elbolyongván 
ama16 történetek vidékein, olly felfedezéseket tesz, mely magát a gondolkozót is meglepi; így 
hozzuk napfényre az emberi lélek ujabb meg ujabb oldalait; s17 az illy hóditások magunknak 
hoznak legnagyobb örömet és boldogságot.

De már a18 lábam is megfázott az ülésben és írásban, mert itt az ablak éjjel nappal nyitva 
van. megengedj édes zsuzsikám, hogy fizetetlenül küldöm ezt a nagy csomagot, de nagyon 
kell gazdálkodnom, s még ugy is nehezen jövök ki a pénzemmel, pedig többet hoztam el 200 
forintnál.19 több itt a kiadás, mint Pákh nekem mondta; majd erről máskor. most csókollak 
mindnyájatokat 

E. Gábor
sk

[boríték:]
Egressy Gáborné asszonynak
kerepesi ut, 14, 17. 
Ungarn. Pesten

400. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Pest, 1865. június 28.

Édes jó apánk!

Becses levelét örömmel vettük; hála istennek, hogy baj nélkül érkezett meg, oly nagy utazás 
után. a levegő változáson ne csodálkozzék édes apám; mert nehány napig itt is oly hideg volt, 

11 Ha csakugyan megidéznének benneteket, mondjátok, hogy az az ur már elégtételt vett az által hogy azon 
esetet barátjai által ő maga hozta nyilvánosságra a lapokban, még pedig elferditve. [a levélpapír aljára írt beszú-
rás, helye a főszövegben korrektúrajellel jelezve.]

12 […] [átírás.] 
13 azokat <most>, ezuttal
14 s [Beszúrás.]
15 gond[.]latotok [átírás.]
16 [.]ma [átírás.]
17 [.] [átírás.]
18 [.] [átírás.]
19 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
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hogy mindenki téli öltözetben járt; csak ma van ismét egy kissé melegebb napunk; de az idő 
folyvást komor, esős és szeles. Bízunk Istenben, hogy a mennyire gyöngíti a kúra édes apámat, 
annyival inkább fog használni, s annál egészségesebb lesz annak bevégezte után. kaczvinszkyval 
beszéltünk, s biztositott bennünket, hogy augusztus elejére nagyszombatra társulatot rendel, 
a mely várni fogja édes apámat. nekünk, hála istennek, semmi bajunk, – édes anyám, Etelka 
és a gyermekek egészségesek. Gábriska kis öcscsével együtt napról napra erősebb, elevenebb. 
Édes anyám többnyire velök van a város erdőben, mi is gyakran látogatjuk. a Szinházi sze-
mélyzet mind szerte utazott; Szerdahelyi aradra, Debreczenbe; Szigligetiék Szathmárra; 
Feleki, lendvai Erdélybe; némethiék Füredre mentek; sőt még Campilli is olasz honba uta-
zott. tóth józsef, mint fiától tudom még eddig nem irt.20 m. Szigetről, a21 miből22 az követ-
keztetik, hogy a vendégszereplés neki ott nem igen jól megy; nem igen kecsegtető Balázsnéra, 
a ki mint hallom, szinte m. Szigethre készül, hogy ott hangversenyeket adjon. Szigeti a sváb 
hegyen heveri ki az iskola fáradalmait, nehányszor találkoztam vele a szinháznál; de sem a 
kitűzött három darabról, sem más tanulnivalóról nem szólott; mi azonban a kijelölt szerepe-
ket betanuljuk; s a szünidő után előállunk neki, hogy tudjuk. – jókainé kéreti édes apámat, 
hogy a lepedőnek való durvább vászonból küldessen neki egy véget utólagos fizetés mellett; 
(nachname).23 – a szerep irással készen vagyunk, s a szerepeket az24 illetők már át is vették; – 
csak „Báró és bankár” szerepeit nem küldte még be tóth józsef. a tolnai ügyben még eddig 
nem idéztek, s alkalmasint nem is fognak; az ijesztgetésektől pedig nem félünk. az Eötvös 
lapjára, négy forinttal, fél évre előfizettünk, s az első szám már eddig bizonyosan édes apám 
kezei között lesz. az „Uj korszak” czimü heti lap szerkesztőségétől voltak itt, hogy édes apá-
mat a lapba dolgozásra fölkérjék; mi azt mondtuk, hogy írjanak Graefenbergbe édes apám-
nak. – Fáy Feri a napokban kérte „Gritti” és „jános király” czimü darabokat; alkalmasint Gusz-
ti részére, hogy a szövegre operát készitsen. – 

kérjük Istent, hogy a graefenbergi fördő gyógyhatását édes apám mielőbb érezze, s teljes 
erőben és jó egészséggel térjen haza25 mindnyájunk örömére és boldogságára. – mindnyájan26 
ezerszer csókoljuk – hű fia 

ákos sk
Pest, junius 28. 1865.

20 [a mondatvági írásjel emendálva.]
21 a [Beszúrás.]
22 mi[…] [átírás.]
23 (nachna[.]e). [átírás.]
24 szerepeket <már> az
25 térjen haza [Beszúrás.]
26 mindnyáján [az ékezet áthúzva.]
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401. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Gräfenberg, 1865. június 29.

Graefenberg, jun. 29. 1865.27

Édes zsuzsikám! reménylem hogy első levelemet28 nem csak megkaptátok,29 hanem arra a 
választ is megirtátok. mielőtt azt megkaptam volna másodszor is írok, mert valamire nagy 
szükségem van. ákos rögtön pakolja jól össze a fényes topánomat, az ócskábbik magyar csiz-
mámat és szerepeimet a menekültekből, a Báró és bankárból, és a kisértésből, s tegye szekér-
postára illyen forma német czím alatt: „Herrn Gabriel von Egressy, Professor, und mitglied 
des Ung. national theaters zu Pesth. Graefenberg Grosses kurhaus, zimmer30 no 32.”

a tyúkszemeim miatt sem a czipőt sem a nagy csizmát nem viselhetem. Bár a német nyá-
ri kabátomat is elhoztam volna, hogy ne bámulnának ezek a németek mindig és mindenütt. 
a szerepek miatt ne félts, nem erőltetem meg magamat; csak néha veszem őket elé sétálás 
közben. az efféle szerepolvasás különben sem oly fárasztó mint az irás.

Itt borzasztó czudar idők járnak; mindennap esik és olly hideg van, hogy téli ruhában kell 
járni. a dörzsölés a lábamnak jót tesz, a járkálást nagyon győzöm, de minden más tekintetben 
roszul vagyok. arczom leesve, szemem felhuzódva.; kezem oly gyenge, hogy alig birom31 ezt32 
a tollat tartani. Étvágyam33 van, de szomjam nincs. Itt van ez a felséges hideg forrás víz, és 
nem kell.

Igaz, küldjetek egy rosz naptárt is, hogy az időre nézve tájékozhassam magamat. Én csak 
augusztus 7-dikéig szándékozom itt maradni. megtanultam már az itteni kezelés módját: 
majd folytatjuk otthon. azért a fiuk lássanak utána, hogy addig azt a Vinczenczet megtalálják, 
a kit nekem Fischof doctor ajánlott. Fischof bizonyosan fog tudni róla.

kaczvinszkyvel beszéltek-e a nagy Szombati vendégszereplés végett? Én már 9-dikén ott 
lehetnék, az az fel is léphetnék.

Itt a koszt annyira rosz, hogy Freiwaldauból kell ebédet hordatnom, mint a vendégek nagy 
része teszi. 

Hogy vagytok? mi ujság? irjatok gyakran, és minél bővebben. Csókollak
E Gábor

sk

U. i. Ha nem járkálok, majd megfagyok, ugy fázom, mert se alsóreklit se alsónadrágot nem 
szabad viselni.

[boríték:]
Egressy Gáborné asszonynak.
Ungarn. Pest.
kerepesi ut, 14./17.

27 0865 [átírás.]
28 cevelemet [átírás.]
29 megkaptátos [átírás.]
30 kurhaus, <a> zimmer
31 [.]irom [átírás.]
32 […] [átírás.]
33 tartani. <De> Étvágyam 
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402. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1865. július 1.

Pest Juli. 1. 1865

Édes Gáborom, igen mind két leveled megkaptam34 és nagy örömemre van35 hogy fris 
egéségben tudlak, és én hiszem is hogy egéségesen jösz haza azért neked nem szabad nem kel 
azzal foglalkoznod hogy már arczod leeset szemed fel van huzva mert azt nem hihetem hogy 
ugy vólna de miután nem írhacz nem olvashatol neked mindég kel valamivel képzelödni és én 
nem vagyok ot hogy mondhatnám36 látva hogy nem ugy van azért tehát küldém a Menekült-
tekböl és Báró, Bankárból a szerepet hogy szórakozzál a Kisértésböl ugyan nem küldhetem mert 
valamiljik rettentö müvész elvitte vendég szerepre a darabbal edgyüt de ha akarod a fiuk le ír-
ják. mi mind egéségesek vagyunk az apróságok is mind frissek adja isten hogy mindig azok37 
is maradjanak és a nagy apa a leg eleveneb38 egésséggel láthassa öket, ujságot39 nem tudok 
semmit mint hogy nincs40 is semmi41 a jövö leveledig42 talán43 történik valami majd meg írjuk 
Gábriska itt van melletem és csókoltatja kezét a nagy apának üzeni hogy már jobban van és 
kéri istent mikor44 lefekszik45 hogy gyógyícsa meg nagy apát46 is ezt47 ugyan48 én is teszem és 
a jó isten meghalgatja kérésünket és örködjön ez után is feletted, csókollak

zsuzsika

403. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
Gräfenberg, 1865. július 4.

Graefenberg, julius 4. 1865.

Édes zsuzsikám! tegnap éjjel négy számot álmodtam:
         2, 12, 23, 32.
tegyétek fel a legelőször következő húzásra; itt küldök reá egy forintot; de terno secora. Ugy 
álmodtam, hogy ugyanezen számokat lotteriára tettem, s a lutris ember ambo ternora irta be, 
nem terno secora, ami engem nagyon búsított.49

34 megkap[.]am [átírás.]
35 va[.] [átírás.]
36 mondhatn[.]m [átírás.]
37 az[..] [átírás.]
38 leg elevene[.] [átírás.]
39 u[.]ságot [átírás.]
40 nics [Emendálva.]
41 [.]emmi [átírás.]
42 level[..]ig [átírás.]
43 [..]alán [átírás.]
44 [.]ikor [átírás.]
45 le[.]ekszik [átírás.]
46 nagy a[…] [átírás.]
47 is <…> ezt
48 ugyan [Beszúrás.]
49 [.]úsított [átírás.]
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a holmit megkaptam, a levelekkel együtt. Ugyan okosan tettétek hogy a német ruhát el-
küldtétek. most már a magyart csak parádéra tartom. az Eötvös lapja még nem jött meg. ma 
este talán megkapjuk; mert az olvasó terembe közhasználatra bocsátom.

az új fehér parókámat a fiuk vigyék el Deletterhez igazitás végett. mondjátok neki, hogy 
arról a két szegletről, mely a szakál felsö részét éri a fül elörészén, egy ujnyi szélességnyire 
minden hajat vegyen le; s a50 két szegletet boritsa be testszinnel. S általában ritkitsa meg a 
hajat mind a homlok felett, mind a halántékokon. Brankovicsra pedig kérjétek el tőle azt a jó 
alaku, s rövid ritka haju szürke51 parókát, melyet legutóbb52 használtam.

Én innen augusztus 5-dikén mulhatlanul megyek haza, az az előbb ha lehet. nagy Szom-
batba, hol 8-dikán fognék először föllépni, s összesen négyet játszanám. 14-dikén elindulnék 
onnan, s 16-dikán már honn is lehetnék.

kérlek édes, szedjétek rendbe jó előre a ruháimat és kellékeimet, hogy miattok zavarba ne 
jőjjek. ne feledkezzetek53 el a legkissebb kellékről54 sem. Előbb Hamletet játszom, aztán a 
Felolvasó nőt, aztán Brankovicsot, aztán vagy Bánkbánt, vagy az Igaz barátot, vagy Báró és 
bankárt. mit55 gondoltok, melyik legyen e három közől? talán a Báró56 és bankár legjobb lesz. 
Csakhogy a szerepek nehezek vidékre! Hanem ehhez legalább57 nem kellene jelmez. 

a mennyire eszembe jut ide is jegyzem mindjárt a szükségeseket.58

Hamlet.

Gyapju alsó trikó, az uj
Fekete trikó. (Czipőt itt kell csináltatnom.)
Vapeur ingek, egy nyakfodorral.
a fekete bársony öltözet, két övvel.
a gyémánt csillag és két gomb.
Fekete barét, fekete toll (a szinházi fiókban van.).
a festékek (a színházi kasztenben vannak.).
Barna szőr és szürke (Delettertől 50 kr-ért.).
Hajporos skatulya a puflival, smink (a59 színházb.).
kis tükör Barna viaszkenőcs (a szinházban, vagy a bádog skatulyában.);
Egyenes kard. Darab és szerepek, az enyémek, a könyvtáromban60 vannak.

Felolvasó nő.

Vékony fejér pamut trikó.
Szürke trikó (Paptól elkérni)

50 s <r> a
51 [.]zürke [átírás.]
52 legutól<jára>b [átírás.]
53 feledkez[.]etek [átírás.]
54 kellék[…] [átírás.]
55 bankárt. <E> mit
56 Baró [Emendálva.]
57 legább [Emendálva.]
58 szüksé[.]eseket [átírás.]
59 a [Beszúrás.]
60 könyvtá<rt>romban
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Fényes uj szárak (a Szinházi fiókomban).
Fekete nyakkendő és fehérek.
Fekete mellény.
Fekete kabát, – a franczia kalap.
Darab a Színháztól, az én szerepeim, a tanodában vannak

Brankovics. Darab és szerepek.

kék61 vagy veres62 bugyogó és kamáslik. (Paptól kérni)
Veres czipő, és barna topán.63 
arany64 szoknya és ujjak.
kék bársony rövid dolmán
Veres sál övek
Handzsár, fokos.
Viola szinü nagy mente, prémmel
a köves ékszerek (a Színházi fiókban)
Vörös fest (Paptól).
Szürke paróka (Delettertől).
Szürke nagy szakál és bajusz (a Szinházi fiókban, a bajuszok papirosba tekerve).
Fejér alsó sapka.
Homlok festék bádog skatulyában (a Szinh.)

Báró és bankár. Darab és szerepek. a tanodáéi.

Fekete pantalon, az uj.
Fekete frakk, az uj
mindezek65 egy savanyu vizes ládába jól elférnek. Vagy jobb lesz a nagy bőr ládába pakol-

ni, legalább az esőnek nem lesznek kitéve.
most meglehetősen érzem magamat, csakhogy sokat fázlódom. Itt folyvást hideg, esős idö 

van. Irjatok, ha egyebet nem: valami pletykafélét. Csókollak
E Gábor

sk

[boríték:]
Egressy Gáborné asszonynak
kerepesi ut, 14./17.
Ungarn.         Pesten.

61 szerepek. <lila> kék [a „kék” az áthúzott szó fölé írva.]
62 vagy veres [Beszúrás.]
63 topán, [az írásjel átírva.]
64 topán <a füző> arany
65 uj <Fejér mellény> mindezek
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404. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Pest, 1865. július 8.

Pest, julius 8. 1865.
Szeretett édes apám!

az álmodott négy számot azonnal föltettük a budai húzásra; de egy szám sem jött ki; majd 
föltesszük a bécsire is. talán a prágai húzásra kellene föltenni édes apámnak, minthogy a 
számokat Csehországban66 álmodta. Etelka azt mondja, hogy három egymásután következő 
húzásra kellene föltenni; majd megkisérjük. a lear-parókát elvittem Deletterhez; de a 
Brankovics-félét vidékre vitték; s csak a jövő hó elsején küldhetjük. a politikai heti lap kiadó 
hivatalában voltam, s azt mondták, hogy a külföldre szóló számokat ez alkalommal egy nappal 
később küldötték szét, és igy az édes apámét is; de eddig már bizonyosan kezei között lesz. 
kaczvinszkival is beszéltem ujolag; jár-kel, hogy megtudja a kisebb szintársulatok hollétét, 
hogy ezek közül egyet nagyszombatba küldhessen; mert a nagyobb társulatok mind nagyon 
távol vannak; de igérte, hogy mindent elkövet édes apám ohajtásának kielégitésére; egyébiránt 
én is folyvást zaklatni fogom. abban a véleményben vagyunk mi is, hogy a negyedik darabnak 
Báró és bankárt válassza édes apám; de aggódunk, hogy négy nem lesz-e sok, mindjárt67 az-
után a nagy kúra után. Én ugy gondolom, hogy jó lenne Hamletet, a Candidatust és Bran-
kovicsot játszania édes apámnak, ha ugyan a kandidátus még most terhére nem lenne. a 
nemzeti szinházi előadások68 hiányát a közönség nagyon érzi; unalmában a Bakonyiféle dal-
társulatok69 előadásait látogatja; a nemzeti szinház bezárása óta a városliget melletti Thalia 
szinház is megnyilt, – és igy Budapesten most három német szinház tart előadásokat. a la-
pokban ismét nagyon emlegetik, hogy a budai népszinházat megnyitják, s e végből a budai 
város-tanács latabárral akart egyezkedni; de ez – mint mondják, a nagy haszonbér miatt nem 
szerződött; a lapok nagy része ismét molnárt ajánlja igazgatóul a budai népszinházhoz; mol-
nár70 bizonyosan eljárt minden szerkesztőhöz, s a firkászoknál behízelegte magát; ezek az-
tán, – mert a sok silány eredeti darabot71 is72 mind szinre hozta, – elég alávalók ilyen kötélre-
való csalót ujból ajánlani; de minden korteskedésük mellett is kudarczot fognak vallani; mert 
ugy tudom, hogy molnárt sem Pálfi sem a városi tanács ki nem állhatják. Szigligetinek és 
Szerdahelyinek, mint mondják, nagyon jól megy, különösen Szigligetinek, ez most Szathmáron 
van, hol előadásain az egész megye birtokosabb része jelen van. a többi magán vendégszerep-
lőkről még eddig hallgat a krónika. – Etelka és károly is megigérték, hogy irni fognak, eddig 
talán már vette is leveleiket édes apám. – Itt rendkívül nagy hőség van; a mult napokban 34 
fok volt a meleg. Édes anyám azt gondolja, hogy addig mig ez a nagy hőség tart az az: au-
gusztus végeig nem is kellene édes apámnak Graefenberget odahagyni; mert attól fél, hogy az 
utazás s a vendégszereplés ebben a nagy forróságban, édes apám egészségének ártani fog. 

66 csehországban [átírás.]
67 mindjárt [Beszúrás.]
68 e[.]őadások [átírás.]
69 daltársulatok<at>
70 népszinházhoz; <hanem> molnár
71 darabot<kat> [a „t” beszúrva.]
72 is [Beszúrás.]



598

Egyébiránt édes apám tudhatja legjobban, mennyire javult egészségi állapota, mi73 hogy leg-
jobb legyen, mindnyájan, szivünkből kivánjuk. Csókoljuk mindnyájan, – édes apámnak hálás 
hű fia

ákos
sk

apraxin julia apácza lett, mint a külföldi hirlapi tudósításokban olvastam. –74

405. EGrESSy EtElka – EGrESSy GáBornak
Pest, Páva-sziget, 1865. július 11.

Édes jó apám!

Hogy utóbbi becses sorai melyben egészségi állapota75 észrevehetö javulásárol értesit mily 
örömet szereztek76 azt mondanom sem kell, valamint azt sem, hogy ez öröm általános minden 
ismeröse, és tisztelője közt. Sokan fölöslegesnek is tartják már édes77 apám egészségi állapo-
tára nézve a Gräfenbergi fürdö használatát; hisz ugy mond már egészsége tökélletesen helyre 
állt, most csupán csak képzelödésének akar még78 eleget tenni. Báro kemény zsigmond több-
ször tudakozodott édes apám után,79 mint látszik ö is barátja a Gräfenbergi gyogymódnak. E’ 
napokban ugyancsak pezsgöztetett bennünket a báró, Thannéval együtt, ki neki régibb idötöl 
fogva jó ismeröse, ’s kivel a báro mint látszik szenvedélyesen töri az olasz nyelvet.

kis lányom Hál’80 istennek egészen helyre állt egészségi állapotát illetöleg, már kissé hízik 
is itt a jó levegön, de bezzeg annál nehezebb vele birni most miután kissé elkényeztetödött a 
gyöngélkedés alatt. a napokban azt kérdi tőllem hogy „hány esztendeje már hogy a Nagy apa 
elment”? – és „mikor jön már vissza, úgy szeretném már látni? hát már soha se jön vissza?”81 – a 
multkor meg elfeledkezve arról hogy a nagy apa elutazott,82 meg lát itt egy hasonlóan öltö-
zött uri embert; olyan franczia köpenybe mint az édes apámé, ’s azt mondja: „de ki jön ott? – a 
Nagy apa”, kérdem hol? „ott ni hát nem látja a mama” ’s az idegenre mutat, kicsinybe83 mult 
hogy hozzá nem szaladt, alig tudtam vele elhitetni csalódását. – a kis Bandi is ugy nő, és hí-
zik, hogy meg sem fogja ismerni édes apám mire elő jön, oly eleven keze, lába, jár mint a 
cséplő és gágog, közbe nagyokat nevet, és rúg, magán mint a kis Csikó. – károly ritkán, ’s csak 
estve jön ki84 egy két orára, szegénynek sok a dolga nagyon, most a Debreczeni színház elsö 

73 legjobban, <… … …> mennyire javult egészségi állapota, mi [a „mennyire javult egészségi állapota, mi” az 
áthúzott rész fölé írva.]

74 apraxin julia apácza lett, mint a külföldi hirlapi tudósításokban olvastam. – [a főszövegre merőlegesen, a 
levélpapír bal szélére írva.]

75 állápota [az ékezet áthúzva.]
76 szere[…] [átírás.]
77 [.]des [átírás.]
78 még [Beszúrás.]
79 [.]tán [átírás.]
80 kis lányom <már> Hál’
81 [a záró idézőjel emendálva.]
82 el<.>tatazott [Emendálva.]
83 mutat, <.> kicsinybe
84 ki [Beszúrás.]
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Függönyének alaprajzát készíti, én pedig bajlodom az aprolékokkal.85 – a86 fogfájás is éppen 
most látogatott meg, ujjult87 erővel, és kínoz már több nap óta, az egyik orczám már szinte két 
akkora mint a másik. a rendetlen idöjárás sokféle bajt okoz, ma is délig kiállhatlan forróság, 
dél után pedig szél esö és hűvös van88 mint őszszel. a vérhas járvány leginkább mint mondják 
Édes anyám, és a Fiúk is, meg látogatnak néha, többször is tehetnék ugyan, ámbár édes 
anyámat ha ide kaparíthatom nem is bocsájtom el oly könnyen.. ohajtanám hogy mire édes 
apám haza jő az idö járás rendesebb és kedvezö lenne édes apámra nézve t. i. ne lenne nagy 
a forróság noha ott sokat fázlodik édes apám. Én azt hiszem ugyan hogy édes apám majd 
csak itthon fogja tapasztalni ha javult89 é egészségi állapota és miben; például a kéz merevsé-
gén változtatott é sokat, mert ha ott oly hideg van akkor az idegek még merevebbek lesznek… 
Én ugyan az90 egészség tan91 tudományt nem értem, annál kevésbbé magyarázhatom. Gyulai 
Pállal beszéltem a minapába, itt volt báro kemény zsigmondnál, kérdeztem, hogy miként92 
van a fiúkkal93 meg elégedve nyilatkozata igen kedvezö volt rájok nézve, csupán azt az egy 
megjegyzést tette miszerint kissé hevesek a fiuk, ezt hihetőleg az elmultakra értelmezte,94 
mert hozzá tevé95 hogy (hiszen majd tanulnak már vagy miként én magyarázom majd oko-
sabbak lesznek már ezután.) Gabriella azt üzeni az az hogy írjam meg96 nagy apának hogy: 
„édes, kedves, egyetlen Nagy apám tisztelem és csokolom hogy jöjjön már ki látogasson meg.”  tegnap 
minden untalan az Istenről kérdezősködött, hogy hol lakik?97 elment most majd a Nagy apát98 
gyogyítja meg és hogy mondjam én meg neki hogy hol hál az Istenke?

Édes apám most hirtelenébe haza se jö csak mindjárt vendégszerepre megy mint leveleiböl 
tudom, csak vigyázzon magára édes lelkem apám ne hogy megerőltesse magát akár az utazás 
akár a játékkal.99 a fiúk oly jól néznek ki hogy szinte örül a lelkem ha itt künn láthatom őket: 
Édes jó apám engedjen meg100 hogy ujsággal nem szolgálhatok, hanem kevés alkalmam van 
azokat szerezhetni101 és még eggyért kell engedelmet kérnem édes apámtol tudniillik102 ha ne 
talán rosz írásommal szemeit megkínoznám, ebből103 a kis Bandinak is rovandó104 fel valami, 

85 aprolék[.]kkal [átírás.]
86 [.] [átírás.]
87 meg, <’s h..> ujjult
88 van [Beszúrás.]
89 ha <valljon> javult
90 ugyan <…> az
91 az <…> egészség tan
92 [.]iként [átírás.]
93 van <…> a fiúkkal [az „a fiúkkal” az áthúzott szó fölé írva.]
94 <.>értelmezte
95 tévé [az első „é” ékezete áthúzva.]
96 az az hogy írjam meg [Beszúrás.]
97 lakik[.] [átírás.]
98 nagy apát [átírás.]
99 játekkal [Emendálva.]
100 meg [Beszúrás.]
101 szere[…] [átírás.]
102 tudnii[.]lik [átírás.]
103 kínoznám, <mert az igen> ebből
104 rov[.]ndó [átírás.]
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mert igazat105 szólva csak fél kézzel és lábbal írom ám e’ levelet, mert106 fél lábom a kis fiam 
bölcsöjét ringatja, kezemmel fel váltva.

most már végzem is mert kis fiam azt107 mondja hogy éhes mama cziczit és ezt pedig 
ugyan csak108 hangosan109 szokta nyilvánítani,110 még titoktartást nem ismer. legjobb egész-
séget és kedélyt kívánva jövö levelembe javulást igérve vagyok kezeit ezerszer csokolá111 kis 
lányommal együtt szeretö gyermekei112 telepy Etelke. – és Gabriella

Páva Sziget. julius 11én 865.113

406. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Gräfenberg, 1865. július 16–20.]

Édes zsuzsikám!

az argenti orvoshoz irt levelemet ide zárom, hogy olvassátok el; aztán ákos irja be a levelezö 
könyvembe,114 hogy e szomoru napok emléke is ott legyen, mint egyik lapja életem történe-
tének;115 aztán tegye borítékba, pecsételje be s ezt a czimet irja rá:

„tekintetes Argenti Döme orvos urnak, tisztelettel.
Papnövelde utcza, 1. sz.

Pesten.”

s egyik fiu vigye el a „Hasonszenvi gyógyszertárba”. az ottani gyógyszerész majd átveszi s 
kézbesiti.

ákos és károly nagyon jó fiuk hogy116 irtak hozzám. Hát te árpád117 semmi jelét sem adod 
fiui érzésednek? miért nem írsz fiam te is, akármit, például118 hogy mivel foglalkozol, meddig 
haladtál tanulmányaidban, nincs-e valamiben tanácsomra szükséged, vagy felvilágositásra, 
sat?119

Édes, te se restelkedjél, irj akármi masamódné-féle pletykát, hiszen hallasz eleget minden-
nap, tudom jól. Etelke is olyan soká készül, hogy levele már alkalmasint itt se talál. De igen, 
már itt van. (jul 16.) te is jó gyermekem vagy. Bár ugy volna édes leányom, hogy csak képze-

105 i[…] [átírás.]
106 mert [Beszúrás.]
107 a[..] [átírás.]
108 csak [Beszúrás.]
109 h[..]gosan [átírás.]
110 nyil[..]nítani [átírás.]
111 csok[…] [átírás.]
112 […] [átírás.]
113 Páva Sziget. julius 11én 865. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]
114 [.]önyvembe [átírás.]
115 történétének [átírás.]
116 fiuk <hogy> hogy
117 Arpád [Emendálva.]
118 példaul [Emendálva.]
119 felvilágositásra, <és miben,> sat?
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lődés volt az egész bajom.120 Irjátok a mi tollatokra jön mint károly;121 hiszen gondolhatjátok, 
hogy e Szibériában egyetlen örömem, időtőltésem, szórakozásom a veletek való foglalkozás. 
károly azt irja, hogy a gyerekek híznak s elevenek. alig várom hogy lássam őket. örülök hogy 
öt bizták meg a Debreczeni Szinház ellö függönyének készitésével, de sajnálom hogy a rajzot 
nem láthatom. különben az eszme jó. Csak az alakok kivitele122 jól sükerüljön. Ugyanezért 
nem nappali világitásnál kellene az egészet festenie, hanem lámpavilágnál; s a néző pontok 
távolságára is figyelnie.

Fiuk, a józsefvárosi követjelöltek közöl Szentkirályi Móricz mellett korteskedjetek mind a 
hárman. Én az123 ő124 49diki125 tévedését megbocsáthatónak tartom. az eddigi megvetés őt 
azért126 eléggé sujtotta. Hadd emelje fel őt most a közbizalom; meglássa mindenki, hogy töb-
bé nem fog benne csalatkozni. nagy purgatoriumon ment az az ember keresztül. És olly te-
hetség, hogy Deák mellett foglal helyet. a nemzet maga ellen vétene, ha ily127 capacitást 
használatlanul hagyna elpusztulni, mikor szellemi erők dolgában ugy is annyira elszegényed-
tünk. aztán ki állithatja, hogy nem épen hazaszeretetből tévedt. ki kellene őt halgatnunk, 
mielőtt végkép el akarnók itélni. adjunk tehát neki alkalmat és tért, hogy hazafiságát ujra 
bebizonyitván, vádolóit megczáfolhassa. nekem igazgató korában ellenségem volt, de azért128 
a mi benne becsűlni való, becsülöm; aztán: „a haza minden előtt!”

azt a lotteriát bizony többé ne rakjátok. 
nem lesz baj ha nem is lesz társaság nagy Szombatban. Csak augusztus első napjáig 

tudjam meg bizonyosan: lesz-e vagy nem, mert azután hiába lesz. Ezt mondjátok meg 
kaczvinszkynak.

Deletternek pedig azt üzenem, hogy aug. elsejére csináljon egy épen129 ollyan parókát 
mint az az ócska, mellybe130 utóbb Brankovicsot játsztam, csak ne nyírja ollyan rövidre. 
Valjean131 jánosra (a Gályarabra) lesz szükséges, melyben fel akarok lépni; s ha szépen sükerül, 
talán meg is tartom. De előtte a vidéken probálom meg.

Hogy négy darab sok lenne: abban igazatok van; azért csak Hamletet Felolvasó nő, és 
Brankovics mellett maradok. 

a derekam körös körül tele van garas-nagyságu kiütésekkel, oly szélesen, mint a fásli a mi 
fél röfös. nem kelések, hanem inkább veres himlőfélék. Viszketnek és fájnak.

jókainénak mondjátok meg, hogy a lepedőnek való, széles vásznat Wendecker,132 frei-
waldaui takács még e héten elküldi. az ára 24 f. 50 kr. tiz lepedő telik ki belőle. Ha Füreden 

120 De igen, már itt van. (jul 16.) te is jó gyermekem vagy. Bár ugy volna édes leányom, hogy csak képzelődés 
volt az egész bajom. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a főszövegben korrek-
túrajellel jelezve.]

121 mint károly [Beszúrás.]
122 kivitelé [az ékezet áthúzva.]
123 Én <neki> az
124 ő [Beszúrás.]
125 48diki [átírás.]
126 azért [Beszúrás.]
127 ha <d> ily
128 azért [Beszúrás.]
129 egy <oly> épen
130 ócska, <és> mellybe
131 Valjean [az „e” beszúrva.]
132 vásznat <Wed> Wendecker



602

volna férjestől, talán lesz valaki még is a házuknál a ki őket értesíteni fogja, hogy a vászon 
átvétele s kifizetése iránt intézkedjenek.

menjen el valaki az Eötvös lapja expeditorához is, hogy a lapot133 ide csak julius végéig 
küldjék; az augustusi számokat már otthon a szállásomra vigyék.

E két levelet három nap óta irom, mert egyszerre nem irok sokat. Pedig a napokban még 
radnótfáynak, Szigligetinek és Festeticsnek is irnom kell.

az augusztusi tanrendet is elkészitettem s ide zárom. ákos, ird le két példányban. Egyet134 
a magunk számára; egyet az oskolának. Ez utóbbit körlevél gyanánt vigye el az intézeti135 
szolga láttamozás végett minden növendékhez. azért jó lesz, ha körlevél hátára az illetők 
névsorát is odairod. Vagy még czélszerübb lesz, ha magát a „Foglalkozási naplót” fogja szét-
hordani, s tudomás végett mutassa meg Szigetinek is. Szigligetinek magam fogom elkül-
deni.136

Isten veletek! Csókollak benneteket EG.

16-tól kezdve az idő itt is szép, de csak az árnyékban, különben igen forró.137

[címzés:]
Egressy Gáborné asszonynak
Ungarn. Pest.
kerepesi ut, 14./17.

407. SzEntPÉtEry zSUzSanna – EGrESSy GáBornak
Pest, 1865. július 23.

Pest 23 juli 1865

Édes Gáborom! már látom hogy te engem rettentö pletykásnak tartasz és én ennek138 daczá-
ra sem tudok139 neked semmi féle uj hírekkel szolgálni kivéve hogy az igazgató nem ment 
Erdéljbe hanem Füredre mert valaki is ott vendég szerepel a többiekröl már mind tudod hol 
és hogy mi sükerrel járnak Szigligeti még is leg szerencséseb mert 14 napra 7 ezer forintott 
küldöt haza nejének a hármójuk140 részéröl ezt a fia után tudom és irhatom neked most a két 
Fiuról ákos komolj talán tulságosan is mert meg vallom néha bíz én szeretném ha 
vidámabnak141 látnám de ha142 mondom szinte neheztel érte isten lát és tud mindeneket hogy 

133 lapdt [átírás.]
134 Egyit<ket> [átírás.]
135 intézéti [az ékezet áthúzva.]
136 [a mondatvégi írásjel emendálva.]
137 16-tól kezdve az idő itt is szép, de csak az árnyékban, különben igen forró. [a főszövegre merőlegesen, a 

levélpapír bal szélére írva.]
138 enned [átírás.]
139 tud[.]k [átírás.]
140 hárm[.]juk [átírás.]
141 vidámab[..]k [átírás.]
142 [.]a [átírás.]
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mi miért van és a143 mint144 lehet meg is nyugszom benne árpád rettentö145 tud és akar len-
ni146 mire haza jösz mindég itthon ül olvas és németül gondolkozik othellót tanulja és tanul-
mányozza mire ákos a napokba mondá neki hogy te nem147 lehet azt egyszerre tudni mert hát 
apám meddig tanulmányozta és még is mindég tanul most148 is hiszen ö is ugy fog tenni és149 
tesz is szóval én az ö jó szándékán sokszor nevetek mert nekem meglepö150 az ö nagy igyeke-
zete és örülök neki és örömembe nevetek mit talán rosz néven is vehetne ha nem én tenném, 
azért csak had tanuljon. Etelék151 kicsinyeikkel152 edgyüt153 jól vannak meg sem ismernéd154 a 
kis fiut ugy meg155 szépült és nöt gagyog156 Gábriska is jól van de ez egy kicsit megvadúlt a 
betegség után mondja hogyha hazajön a nagyapa157 akkor ö bejön a nagy apához már szeret-
né látni, édes utólsó leveled egészen elszomorított istenem hát anyi sok kínos kitartásnak és 
kölcségnek sincsen igazi eredménynye158 hát már hová159 és mihez fogjunk160 vagy talán a 
hosszasab ott lét tenne csak jót hát az ottani orvos mit mond hozzá és hát a vendég szereplé-
sed hogy gondolod le jáczhatni miután nem jösz egész erödel haza hogy talán meg erölteted 
magad és161 töb lesz a kár mint162 a haszon ez ugyan nem is bizonyos mert nagy Szombatba163 
nincsen és nem is mehet egy társaság is oda miután mind meszsze vannak onnan ha nem 
Esztergomban van egy kis társaság egy másik pedig Nyitrán164 a nyitrai igazgató neve Völgyi165 
nem job lenne é ha eléb haza jönnél és ugy mennél el vidékre jobban meg tudva hol és merre 
van job kilátás és egy kicsit nem fog ártani a pihenés is mert ugy látom hogy ott is mindég 
gyötröd magad az oskolával ezt pedig egészen166 félre kellet vólna tenned ott léted167 alat erre 
ugyan168 azt169 mondod hogy nem érti azt az iffjaszony igaz igaz de azt értem170 hogy az nem 

143 [.] [átírás.]
144 mind [átírás.]
145 árpád Árpád rettentö [a szóismétlés emendálva.]
146 le[..]i [átírás.]
147 te <…> mem [Emendálva.]
148 mos[.] [átírás.]
149 és [Beszúrás.]
150 megle[.]ö [átírás.]
151 Etel[.]k [átírás.]
152 [.]icsinyeikkel [átírás.]
153 [.]dgyüt [átírás.]
154 ismertned [Emendálva.]
155 me[.] [átírás.]
156 gagy[.]g [átírás.]
157 n<y>agyapa
158 erddménynye [átírás.]
159 [.]ová [átírás.]
160 fog<…>junk 
161 é[.] [átírás.]
162 mind [átírás.]
163 naagy Szombatba [átírás.]
164 Nyitrán<t>
165 a nyitrai igazgató neve Völgyi [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írt beszúrás, helye a fő-

szövegben korrektúrajellel jelezve.]
166 egyészen [átírás.]
167 leted [Emendálva.]
168 ug[.]an [átírás.]
169 a[..] [átírás.]
170 érte[.] [átírás.]
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tesz neked jót ujságul171 irom ha még nem tudnád hogy a Budai Színházat ki vette Szigeti 
Imre és hogy a bátyával fogják ketten kezelni egygyik bolondtól elveszik és adják majd 
kettönek bizony furcsa172 dolgok173 történnek a világon, édes hogyha még is ara határosztat 
vólna174 magad hogy vagy egyik vagy másik társasághoz eléb mennél mint haza jösz írd meg 
mindjárt hogy hát mit és mikorra küldjem a ruhanemüket isten velled csókollak 

zsuzsika

408. EGrESSy ákoS – EGrESSy GáBornak
Pest, 1865. augusztus 3.

Pest, augusztus 3. 1865. 
Szeretett édes apánk!

az oskola megnyilt. az első nap, – Gyulai óráján, – rajtunk kivül más tanuló nem volt jelen. 
a második leczkén, tegnap, már megjelentek Drágus, Udvarhelyi és tamáspolszky; de a töb-
biek még a mai órán sem voltak jelen. – tóth jenő, mint hallom, véglegesen elmarad a 
leczkékről,175 mindnyájunk nagy vigasztalására; – csak az lesz a bökkenő, hogy mikép fogják 
majd a félévi fizetést megvenni rajta; az urfi különben itt csavarog Pesten, alkalmasint az if-
jabb tripámerhez szerződött, a ki – mint mondják – octoberben kezdené meg Budán, ma-
gyar és német előadásait. mondhatom jól válogatja szervezendő társulata tagjait, ha már is 
tóth jenővel fogott kezet. Szigligetinél még csak egy leczkénk volt; a gróf ur maga vezette őt 
a tanodába, s mint ideiglenes tanitót mutatta be. E leczkén othellót olvastuk fel, miközben 
Szigligeti rövid megjegyzéseket tett, a darab meséjére, s a szerepek jellemzésére vonatkozólag; 
holnapra hagyta föl a darabról bővebben irnunk, vagy beszélnünk. a nők, – mint sejtem, – 
eléggé készültek, mind a szerepekre, mind a költeményekre, – kevésbbé a férfiak, legkevésbbé 
pedig Udvarhelyi és tamáspolszky. Boszantó,176 hogy tóth józsi még most sem jött meg, sem 
a „Báró és bankár” czimü darabot nem küldi, pedig már szükségünk volna a szerepekre. – 
Gyulai ma tartott először előadást, – arany széptanából magyarázott a tan költeményről. – 
Festetics és Gyulai kérdezősködtek édes apám egészségi állapota felől, s hogy mikor fog meg-
érkezni? – mondtuk, hogy f. hó 20-dikára várjuk. – Szigetinek ugy látszik kisebb gondja177 is 
nagyobb a tanodánál; még eddig semmiféle tanulnivalót nem tűzött ki. a kijelölt három da-
rabról sem szólt még eddig; de azt hiszem megadja magát, mert tegnap találkoztunk vele, s 
nagyon confidens volt irányunkban. Bár még ez évben Szigligeti jőne helyébe, – hogy Szige-
tivel sok időt ne veszitenénk! – Én a szünidőt lehetőleg felhasználtam; s azt hiszem árpád is. 
Betanultam Bánkbánt és Ferdinandot; s átolvasgattam nehány szinészeti könyvet édes apám 
könyvtárából. – a szinházi előadásokat is megkezdték, de nagyon kis számu közönség előtt, 
és igen silány darabokkal;178 mert a tagok nagy része még szabadságon van. korholják is ám a 

171 ujs[.]g[.]l [átírás.]
172 forcsa [átírás.]
173 d[.]lgok [átírás.]
174 [..]ólna [átírás.]
175 legzkékről [átírás. a „g” szára kikaparva.]
176 Bossantó [átírás.]
177 gondja [a „d” beszúrva.]
178 silány <silály> darabokkal
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lapok mind az igazgatóságot, mind a szinészeket, s csupán név szerint tesznek kivételt édes 
apám iránt, mint a ki gyógyitása végett időz Graefenbergben. Szentkirályinak már is nagy 
pártja van; de a korteskedések csöndességben folynak; azt hiszem zajosabbak lesznek e hó 
vége felé, mikorra a császár ismét Pestre jön. Szigligeti és Szerdahelyi, mint mondják, a lehető 
legjobb eredménnyel tértek haza körutjokból. kaczvinszky179 egész hó alatt részegeskedett. 
az édes apám szobáját rendbehoztuk, a meghagyottakat elvégeztük, s mindnyájan ezerszer 
csókolva, várjuk; hű fia180 

ákos

az I. osztályu nők közül az elméletet már többen leirták.181

Etelka nálunk van egész családjával, azt hitte, hogy édes apámat már itthon fogja találni; 
estvére ismét visszamennek; de 10-dikén ujra bejőnek.182

409. EGrESSy GáBor – SzEntPÉtEry zSUzSannának
[Gräfenberg, 1865. július 29.]

[Elveszett.]

179 kazvinszky [Emendálva.]
180 -nyel tértek haza körutjokból. kaczvinszky egész hó alatt részegeskedett. az édes apám szobáját 

rendbehoztuk, a meghagyottakat elvégeztük, s mindnyájan ezerszer csókolva, várjuk; hű fia ákos [a főszövegre 
merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]

181 az I. osztályu nők közül az elméletet már többen leirták. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal 
szélére írva.]

182 Etelka nálunk van egész családjával, azt hitte, hogy édes apámat már itthon fogja találni; estvére ismét 
visszamennek; de 10-dikén ujra bejőnek. [a főszövegre merőlegesen, a levélpapír bal szélére írva.]








