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Sziklavári Károly

Az Egressy család származástörténeti krónikája

Az alább közlésre kerülő dokumentumot az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára 
őrzi Analekta 1245 jelzeten. Részleges családtörténeti krónika; lejegyzője – mint a szö-
veg végi keltezésben olvasható – Egressi Galambosy Sámuel monori református lel-
kész volt, keletkezési ideje 1838. december 12., terjedelme 1 bifolio. Jelentősége, hogy 
számos, eddig ismeretlen adatot közöl az utóbbi két évszázad honi művelődésében 
oly fontos szerepet betöltő Egressy család históriájának rejtett lapjairól (a szakiroda-
lom máig csupán a 18. század derekáig tudta visszavezetni a család származástörté-
netét, melynek ismert időhatárai így – ha hézagosan is – egészen a 17. század elejéig 
kitolódnak). Ám mint a történet intimebb pillanataiba is betekintést nyújtó írásmű, 
melynek szövege ráadásul közvetetten rá-rávillant az elmúlt korok magyar földön vég-
bement társadalmi változásaira: önmagában is érdekes olvasmány lehet. Fény derül 
továbbá az Egressy családnév eredetére, s megtudhatjuk azt is, hogy a századokkal 
ezelőtt még dunántúli illetőségű família egyik ága mikor és miként települt át Észak-
Magyarországra, hogy azután generációkon át alapvetően Sárospataknak – mint a 
reformáció ottani központjának – a szellemi hatóterében éljen.

Már a családi krónika legkorábbi szereplője, a 17. századi Galambosi Jób rendkí-
vüli személyiségnek tűnhet.1 Generációkkal később, a lejegyző Egressi Galambosy 
Sámuel (1766–1848) lelkész közelebbi rokonai körében is akadt nem egy hasonló 
férfiú: fivére, a szintén református lelkész Egresi Galambos Pál (1771–1827) például 
igazi polihisztornak mondható.2 Művelt fő, aki itthoni tanulóévei után (miskolci re-
formátus gimnázium, sárospataki kollégium) megjárta a külföld egyetemeit. Kivételes 
szónok hírében állt, énekhangjának ereje és terjedelme szintúgy ritkaságszámba me-
hetett; kitűnően játszott továbbá fuvolán, hegedűn és zongorán, önerőből elsajátítva a 
számozott basszusjáték alapjait is. A családi szájhagyomány szerint 1802-ben Jénából 
hazatérve egy bécsi társaság előtt énekelt, méghozzá olyan sikerrel, hogy annak nyo-
mán szívesen látták volna az Udvari Opera színpadán.3 Poétai hajlamairól is tudunk: 
első biográfusa szerint olyan latin disztichonokat költött Napóleonról, amelyek visz-
szafelé olvasva gúnyolóak voltak.4 Élete nagy részét Felső-Magyarországon töltötte; 
Gábor fia 1808. november 3-i születésekor Sajólászlófalván, Béni (Benjámin) 1814. 

1 Anélkül természetesen, hogy feltétlenül elfogadnánk az állítást, miszerint földi élete 120 évre 
terjedt!

2 A családnevek mindenkori írásmódja (Egressy/Egressi/Egresi) a dokumentumokban megőrzött 
személyes használatot követi.

3 Szabó, 1964b. Id. Egressy Pálról lásd még Csorba Zoltán könyvét: CSorba, 1974, 4–5.
4 rakodCzay, 1911, I. kötet, 4.
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április 21-i születése idején Sajókazincon szolgált.5 Lelkészi működésének valameny-
nyi ismert helyszíne: 1803 júniusáig Jánosi, 1803. június 27-től 1807 április végéig 
Putnok; közvetlenül utána Sajólászlófalva6 1809-ig, majd Sajókazinc 1816 végéig;7 
azt követően tíz esztendőn át (1816–26) Sajókápolna, végül Izsófalva (az akkori 
Disznóshorvát), 1827. évi haláláig. Csupán második házasságkötésének dátumát is-
merjük: 1806. június 24-én Komjáthy Ábrahám, Parasznyán szolgáló, tudós lelkész 
nevelt leányát, az abaújszántói születésű Juhász Juliannát (1787–1842) vette el,8 aki 
– mint azt a családi krónikás Egressi Galambosy Sámueltől tudhatjuk – gyermekei 
többségének édesanyja lett.

Egresi Galambos Pál otthonát a kultúra és művészetek levegője járta be. Nem 
csoda, hogy jelentős hírnevet szerzett fiai egyikében az örökölt szónoki, míg a ki-
sebbikben a zenei képességek bontakoztak ki látványos formában: Egressy Gábor 
(1808–1866) a magyar színművészet 19. századi fejlődésében, öccse, Béni pedig 
(1814–1851) a magyar romantikus műzene történetében játszott oly fontos szerepet9 
– s velük szemben a lelkészi hivatást egyedül az elsőszülött ifj. Egressy Pál választot-
ta. Korjelenségként értékelhetjük e fejlemények együttesét: összevetve a legidősebb 
fivérnek az apaági tradíciókhoz való viszonyát a fiatalabbakéval, lényegében ugyan-
azt a „törést” figyelhetjük meg, amely például a két tollforgató Kisfaludy-testvér 
életvitele között – nem sokkal azelőtt – bekövetkezett.

Az Egressy Gábor–Egressy Béni művész-testvérpár romantikusan eseménydús 
életútjának centrumában teátrumi tevékenységük állt, főként a Nemzeti Színház 
intézményéhez kötődően. Az idősebb fivér korának legműveltebb színészeként és 
mondhatni szakmai munkásságának egésze révén10 meghatározó szerepet játszott a 
magyar drámairodalom századabeli kibontakozásában; nevéhez kapcsolható azon-

5 Egressy Béni szülőházának fotóját közli Hodossy Béla, in: Zeneközlöny [Tiszaföldvár] 1939/10., 
152. (az épületet a megelőző évek folyamán lebontották). A református egyházi anyakönyv vo-
natkozó részének facsimile közreadása: Sajókazinci Református Híradó 2001. július 15, 5. A keresz-
teléskor kapott Benjámin bibliai név, jelentése: Szerencse fia. ― A fiatalabb családtagok a Galambos 
nevet gyakorlatilag nem használták már.

6 rakodCzay, 1911, II. kötet, 585; lásd még a 8. lábjegyzetben hivatkozott adattárat.
7 L. rakodCzay, uo.; CSorba, 1974, 4–5; Szabó, 1964a; Uő., 1964b.
8 Lásd részletesebben: rakodCzay, 1911, I. kötet, 5–6; II. kötet, 585; CSorba, 1974, 4–5. Egresi 

Galambos Pál második hitvese – mint a családtörténeti krónikában is olvashatjuk – megözvegyül-
vén Abaújszántóra települt vissza, később ott is halt meg. A szintén abaújszántói születésű, nem 
mindennapi életpályájú Komjáthy Ábrahámról (1743–1827) lásd Szinnyei, 1899. Komjáthy Nyu-
gatról való hazatérte után 1785-ben rektor-pro fesszora lett a miskolci református gimnáziumnak 
1792-ig, majd 1793–98 között a dél-borsodi Igriciben, végül 1799-től haláláig Parasznyán szolgált. 
1807-ben esperes lett. L. kováCS, 1885, 108, 116; továbbá Ugrai, 2005. Valószínű, hogy életútja – 
nyugati iskolázottsága mellett polihisztori vonásait is beleértve – követendő mintát jelentett a fiatal 
Egresi Galambos Pál számára, aki épp Komjáthy rektorsága idején lehetett a miskolci gimnázium 
növendéke.

9 Polihisztori vonásai azonban mindkettejükben tovább éltek.
10 Színészi pályája – a tizenéves kori, miskolci élmények hatására – Rozsnyón indult (1826), majd első 

állandó helyszíne Kassa lett két esztendővel később.
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kívül a hazai Shakespeare-kultusz föllendítése.11 Lenyűgöző teátrumi sokoldalúsága, 
mely a színészi tevékenység mellett a rendezést, fordítást, dramaturgi jellegű munkát, 
színházi tárgyú írások többé-kevésbé rendszeres papírra vetését (stb.) is magában 
foglalta, utoljára az ő (tágabban vett) generációjának bizonyos tagjait jellemezte (kö-
zéjük értve Szerdahelyi Józsefet, Szigligeti Edét és Egressy Bénit is). Egressy Gábor 
lépésenként a kései reformkor neves közéleti személyiségévé vált, majd dinamikus 
életpályája – kiváló szervezőkészsége folytán: kormánybiztosi, azután szabadcsapat-
vezéri minőségben – a szabadságharc idején érte el csúcspontját. S jóllehet ötvenes 
évekbeli, politikai vonatkozású megnyilvánulásai sok vitát – mi több, vihart – kavar-
tak, Egressy Gábor haláláig a magyar színművészet – sőt általában véve a nemzeti 
haladás ügyének – fáradhatatlan, érdemdús apostola maradt.

Egressy Béni számára öntörvényű bátyja jelentette az alapvető, követendő min-
tát. Miskolci és sárospataki tanulóévei, majd kétszeri segédtanítói működése (Szepsi, 
Mezőcsát)12 után ő is teátristának szegődött (Kassán, valószínűleg 1833 őszén). 
Csakhamar afféle „színházi mindenessé” vált, művészi tevékenységének sokoldalú 
voltát tekintve még bátyjáét is fölülmúló mértékben s jócskán túlnőve az intézményi 
falakon: kórustag és másodrangú prózai színész, mellette évekig ambiciózus magán-
énekes; szín- és dalműszöveg-fordító, de maga is szerzője négy operalibrettónak, 
aki pályája végén népszínmű-íróként is bemutatkozik (Két Sobri); aktív komponis-
ta teátrumon belül és kívül; cigányzenekar-vezető Pesten, majd katonakarmester 
Komáromban. Sőt alkalmi költő, és még lapszerkesztő is, ha a körülmények úgy 
kívánják. Alkotói jelentősége az 1840-es évtized Nemzeti Színházához kötődő, ze-
nei vonatkozású eredmények összegzésekor válik igazán szembetűnővé (ide értve 
a nemzeti opera megszületését, a Himnusz és a Szózat pályázati megzenésítéseit, a 
népszínmű műfaji felvirágzását, a népies magyar dalkomponálás első fénykorát, stb.): 
alig akadt mindezek között olyan, amelyben ne lett volna Egressy Béninek kulcs-
fontosságú szerepe. Önálló opera-szövegkönyvei kapcsán – melyek közül hármat 
(Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán) Erkel Ferenc számára írt – benne láthatjuk a 
század legjobb magyar dalmű-librettistáját. A magyar művelődéstörténet szempont-
jából legfontosabb alkotói megnyilatkozása Vörösmarty Mihály Szózatának díjnyer-

11 L. bővebben radnóti, 2000. Egressy Gábor életpályáját tárgyalja Rakodczay Pál terjedelmes, 
hivatkozott monográfiája; lásd róla továbbá Csorba Zoltán cikkeit a Borsodi Szemle 1958/2. és 
1972/2. számaiban. (A szabadságharcban való részvételéről lásd azonkívül saját naplójának részle-
tét, Egressy Ákos másolatában: Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Oct. Hung. 900/26., fol. 
74–76.)

12 Szepsi ma: Moldava nad Bodvou, Szlovákia. Mezőcsáti tevékenységének kezdete ma már ellenőriz-
hetetlen életrajzi adatok szerint 1833. január 23-ra esett. (L. az Egressy Béni halála után, 1852 tava-
szán Erdélyi János által közölt nekrológot életrajzi vázlat megjelöléssel, in: Értesítő 1852/ 27. [április 
3.]; modern közreadása: erdélyi, 2003. Ám Erdélyi – az általános szakirodalmi vélekedés ellenére 
– nem tekinthető az életrajzi vázlat kizárólagos szerzőjének, minthogy a nekrológot Egressy Gábor, 
majd annak fia, Egressy Ákos írásbeli közlései nyomán egészítette ki és tette közzé. Lásd ehhez 
az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában föllelhető, alábbi dokumentumokat: Analekta 
1214–1215; Oct. Hung. 900/26., fol. 74, 78–79).
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tes megzenésítése volt (1843);13 a következő esztendő színházi pályázatára hangokba 
öntötte Kölcsey Ferenc Himnuszát is. Töretlen alkotói lendületét csupán önzetlen-
sége múlta felül: egész – ízig-vérig a reformkor közéletében gyökerező – életműve 
kulcsszavának a szolgálatot tekinthetjük.

Egressy Gábor feleségéről és gyermekeiről már nem tesz említést a most közlés-
re kerülő családtörténeti krónika. Színésztársának húgát, Szentpétery Zsuzsannát 
(1816–1888),14 aki már tizenhárom esztendős korától kezdve maga is a világot 
jelentő deszkákon élte napjait, 1831-ben vette nőül s három gyermekük született. 
Nagyobbik fiuk, Egressy Ákos (1832–1914) ugyancsak részt vett a szabadságharc-
ban; számára ideált megtestesítő apját követve később ő is színész lett (leginkább a 
Nemzeti Színház tagjaként, de több vidéki városban is működve; 1869–70 folya-
mán színigazgató volt Sárospatakon és Miskolcon).15 Leányukat, Etelkát (1835–
1909),16 Egressy Gáborhoz hasonlóan versben magasztalta Petőfi Sándor (Egressy 
Gáborhoz, 1844; Egressy Etelke, 1847); az arisztokratikus küllemű s igényű ifjú hölgy 
1861-ben Telepy Károly festőművész neje lett.17 (Gyermekeik: Telepy Gabriella, 
Margit, Abigail, Cordélia és Sára közül Margit a szintén festőművész Neogrády 
Antalhoz ment nőül.18) Egressy Gábor és Szentpétery Zsuzsanna kisebbik fia, 
Árpád, Budán született 1836-ban; a színitanodát elvégezve három éven át – korai 
haláláig – a Nemzeti Színház tagjaként működött. Tüdőbajban hunyt el feleségével 
és gyermekükkel együtt (1869).19

Mint ismeretes, ugyanez volt Egressy Béni végzetes betegsége is, akinek egyetlen 
gyermeke, Róza (1844–1851?), vélhetően szintén a tüdőbaj áldozata lett. Feleségétől 
– König Rózától – néhány év múltán már különváltan élt Egressy Béni (házasságkö-

13 Adataink szerint a Szózatot még két további alkalommal is megzenésítette Egressy, ezek kottaanya-
ga azonban nem maradt ránk. Egressy Béni alkotói munkásságáról lásd CSorba, 1974; továbbá 
bérCzeSSi, 1986. A témával több önálló tanulmányban foglalkozott a jelen sorok írója is; a Szózat-
ról lásd részletesen Sziklavári, 2005.

14 L. Magyar Színházművészeti Lexikon, 1994 (a továbbiakban: MSZL); rakodCzay, 1911, I. kötet, 19.
15 MSZL, 1994. Rakodczay szerint (rakodCzay, 1911, II. kötet, 410.) az idős Egressy Ákos „apja 

kultuszának szenteli minden napját”. Nejétől, Erbefői Pethő Ilonától négy gyermeke született: Gá-
bor, Lujza, Béni, Katinka. Béni csecsemőkorában meghalt; Lujza férje Andrási (Brenninger) Ede 
volt, aki 1911-ben, a kötet készültekor tanítóként működött Tatabányán. Egressy Ákos és Pethő 
Ilona házasságkötésének esztendeje: 1876, a házassági anyakönyvi kivonatot lásd az Országos Szé-
chényi Könyvtár Kézirattárában (Analekta 1212: a dokumentum szerint Pethő Ilona 23 esztendős 
volt akkor; a MSZL közlése alapján 1909. augusztus 16-án hunyt el).

16 A PSÖM 5. kötetének jegyzetszövege szerint (323.) Egressy Etelka: 1835. máj. 22–1909. okt. 29. A 
korábban ismeretlen születési adat a Kálvin téri református egyház anyakönyvéből származik.

17 Vö. telepy, 1980, 17–18.
18 Rakodczay közlése szerint (rakodCzay, 1911, II. kötet, 410–411) Egressy Etelka és Telepy leányai 

közül Gabriella Kolozsvárra ment férjhez Könczey Imréhez; Abigail dr. Kondor Ferenc jogügyi 
tanácsos, kincstári ügyész felesége lett; Cordélia férje Ullerich Miklós volt. Sára öngyilkos lett. 
„Abigail (az Egy pohár víz vígjátékból való név [...]), Cordélia nevek mutatják, hogy Etel élő emléket 
állított nagynevű atyjának családjában.” Gabriella unokáját Egressy Gábor „még ismerte és igen 
szerette”; az első gyermek eszerint 1866 előtt született.

19 rakodCzay, 1911, II. kötet, 411; MSZL, 1994.
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tésük esztendeje: 1842, a leány 17 éves volt akkor). A komáromi születésű, művelt 
teátrumi kardalosnő említést érdemlő irodalmári vénával rendelkezett.20

Egresi Galambos Pál többi közvetlen leszármazottjának életútjáról Rakodczay 
már sokszor hivatkozott, grandiózus munkája tudósít röviden. Eszerint első fele-
ségétől (a Jánosiban szolgáló Patay János lelkész leányától) született fia, a már em-
lített ifj. Egressy Pál, lelkészként működött: először Izsófalván (=Disznóshorvát; 
1835–1838), azután Alacskán (1838–1845), Sajószentpéteren, majd Hegymegen 
(1849–51). Hányatott földi pályája – melyre betegség árnya vetült – apjáéhoz ha-
sonlóan Izsófalván ért véget, 1855. április 13-án. Újabb adatok szerint 1829–1835 
között Ládbesenyőn is szolgált. Felesége Soltész Juliánna volt; gyermekükről nem 
tudunk.21 Egressy Imre tanulmányai után rektor lett Noszvajban (1836), később 
mérnökként dolgozott. Fiatalon hunyt el Pesten 1839-ben; családot nem alapított. 
Egressy Eszter (később: Török Sámuelné) élt a legtovább Egresi Galambos Pál gyer-
mekei közül: Abaújszántón halt meg 1869-ben. A legkisebb fiút, Frigyest (Egresi 
Galambos Pál hatodik gyermekét) nem említi az 1838. évi dokumentumot lejegyző 
Egressi Galambosy Sámuel, s nyilván nem véletlenül: adataink szerint a tehetséges 
ifjút tizenöt esztendősen érte a halál – bizonyára még 1838 decembere előtt.22

Egressy Ákos hírhedetten rossz emlékező volt,23 s a család első elhivatott kró-
nikásának, Rakodczay Pálnak az értesülései jelentős részben bizonyára tőle szár-
maztak. Túl sok az ellentmondás ugyanis a most közzé tett – szájhagyományt 
írásban rögzítő – elbeszélésben foglaltak és Rakodczay egynémely állítása között. 
Olykor szabályos „keveredésekről” is beszélhetünk: Rakodczay könyve szerint pél-
dául Egressy Sámuel és Pál mostohatestvérek voltak (ami Egressi Galambosy Sámuel 
feljegyzéseit alapul véve nyilvánvalóan nem lehet valós); Rakodczay viszont nem 
említi Egressy Pál első feleségét (s így egyik későbbi biográfus sem), akitől ifj. 
Egressy Pál született. Mint azt Egressi Galambosy Sámueltől megtudhatjuk, ifj. 
Egressy Pál volt a többi gyermek – Gábor, Béni, stb. – féltestvére. Rakodczay érte-

20 König Róza külföldi darabokat fordított a Nemzeti Színház számára az 1850–60-as évek folya-
mán, továbbá Andersen-meséket ültetett át magyarra már az 50-es évtized elejétől kezdve. 1851. 
szeptember 24-én – röviddel Egressy Béni halála után – nőül ment Csengery Antalhoz. König 
Rózáról lásd bővebben Szinnyei József  összeállítását: Magyar írók élete és munkái, II. kötet (Buda-
pest 1893), Csengery Antalné név-címszó. ― Egressy Béni 1844-ben megjelent hangszeres darabjai 
közül a Bölcsődal leánya születése alkalmából kapta címét. Egressy Ákos 1852 első hónapjaiból való 
feljegyzése szerint (OSZK Kézirattár: Analekta 1214) a kis Róza mindössze pár hónappal élte túl 
apját, ami így valószínűleg 1851 végi elhalálozást jelent.

21 Bővebben lásd: rakodCzay, 1911, I. kötet, 6; II. kötet, 586; l. továbbá Ugrai, 2005. Utóbbi szerint 
ifj. Egressy Pál 1838-tól 1846-ig szolgált Alacskán (majd 1849–51 között Hegymegen), s apját 
követően valamikor (de időben be nem határolva) Izsófalván is újból. Valamennyi, ifj. Egressy Pál 
szolgálati helyeként felsorolt település Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez tartozik.

22 rakodCzay, 1911, I. kötet, 9. Egressy Frigyes az előző év augusztus 22-én viszont még jelen volt 
a Pesti Magyar Színház megnyitó előadásán, melynek intézménytörténeti kuriozitása, hogy „az 
Egressy-családnak éppen tizenkét tagja volt a színpadon, úgy mint szereplő, meg mint statiszta.” 
(rakodCzay, 1911, I. kötet, 126.) Az Egressy-család fogalmát itt tágan kell értenünk, de közöttük 
volt Gábor, Béni és valamennyi fiútestvérük.

23 A problémáról lásd a Petőfi-szakirodalmat.
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sülései a család nemesi származásával kapcsolatosan is ellentmondanak a közölt 
dokumentum szövegének.24

A családi krónika fontos szeletét megörökítő Egressi Galambosy Sámuel 
monori lelkész életéről nem sokat tudunk. Az apaági hagyományoknak megfelelő-
en ő is a miskolci református gimnáziumot, majd a sárospataki főiskolát végezte 
el. Adataink szerint két fia közül a földbirtokos és Pest megyei főjegyző Egressy 
Samu (1806–1868) „kétszer házasodott és igen jó módra tett szert.”25 Nevét a 
hazai zenetörténet-írás is számon tartja: mint műkedvelő komponista számos tánc-
darabot s egyéb hangszeres szerzeményt, továbbá néhány dalt jelentetett meg.26 
Egressi Galambosy Sámuel másik fiáról, a krónika szövegébe utólagos bejegyzést 
tevő Egressy Lajos császári kapitányról írta Rakodczay Pál: „Elnémetesedett em-
ber, ki Grázban, majd Pozsonyban találta jól magát; itt is halt meg. A forradalom 
alatt legalább annyit megtett, hogy nyugdíjba ment. Gábor ezzel, mint osztrák 
érzelművel, nem szívesen érintkezett, [...] Telepi [=Telepy Károly] azonban, Gábor 
későbbi násztársa[,] kedvében járt és örökölt is tőle.”27 

Forrás

Egressi Galambosy Sámuel
Gyermekeimnek Családi emlékűl.

a’mint hallomásból Szüléimtöl vettem.28

Monor, 1838. december 12.
(OSZK Analekta 1245)

1618an Jób Atyánk Galambosi Név alatt élt a’ túl a’ Dunai részen; melly Helyen, 
meg nem tartottam bár,29 ha mondotta is, bóldogúlt édes Atyám Egresi Mózes; de 
mint kűlönöst meg tartottam azt felőle, hogy 120 Évig terjedt főldi élete, és még 

24 rakodCzay, 1911, I. kötet: 3–4; lásd még a kötet végi hibajegyzéket. Rakodczay állításait, miszerint 
Egressy Gábor „ősének, Egeresi Istvánnak 1639-ben III. Ferdinánd nemességet adományozott s 
az eredeti címeres nemesi levél – E. Ákos szerint – az egri levéltárban van” (stb.) a Heves Megyei 
Levéltár munkatársaitól a 2010. évben kapott információk sem erősítik meg – éppen ellenkezőleg. 
A nemesség kérdéséről lásd még: rakodCzay, 1911, II. kötet, 586.

25 rakodCzay, 1911, I. kötet, 4.
26 Társadalmi rangjának megfelelően előszeretettel látva el alkotásait a közélet eseményeihez kap-

csolódó címekkel, olykor ajánlással: Üdvözlő hangok Deák Ferenchez, 1846; Pest megyei követválasztá-
si zene-emlék (Szentkirályi Móricnak és Kossuth Lajosnak dedikálva), 1847; Széchenyi Gyászinduló 
(megjelent: 1863). Emlék Egressy Bénire címmel zongoraművet adott közre 1852-ben. Életművének 
áttekintése céljából lásd Major Ervin Egressy Samu-szócikkeit az 1935-ös és 1965-ös Zenei Lexiko-
nokban, továbbá Mona Ilona adattárát: Mona, 1989.

27 rakodCzay, 1911, I. kötet, 4.
28 A forrás szövegét szerzőjének helyesírási sajátságait megtartva adjuk közre. A kéziratban aláhúzás-

sal kiemelt szavakat dőlt betűvel szedtük.
29 [emlékezetemben]



390

80 Eves korában olly jó erövel birt, hogy paripájára fel ülvén, a’ földre le tett 
kalpagját sebes vágtatás mellett fel kapta – nevezetes vólt az is, hogy mint vólt 
hadi Lovag, paripán járni kivánt, szinte utólsó végeig[,] de vegső meg fogyása-
kor már, szolgájának kellett lovára fel segíteni – történt hogy illy állapotjában egy 
estve pinczéjéhez ki ment szolgájával együtt, ’s a’mint oda értek, le szállittattja 
magát Lovárúl, a’ kúltsot zsebjébűl ki vévén, fel nyittja a pinczét ’s kéri szolgájától 
a boros edényeket. a mellyeket az elő nem adhatott oda haza felejtvén azokat, 
nyomban haza kűldi érettek, lovát kantáránál fogva egy gyümőlts fához köttet-
vén, azomban a’ pinczéhez két kanászok érkeztek, s kérték az öreget, hogy adná 
tele borral edényeket, igéri, s mondja, hogy mennyenek le a pinczébe[,] a tsapos 
hordót meg láttják majd, s vegyék abbúl teli; meg tselekszik a’ kanászok, mint-
hogy pedig a szolga elmaradt és már setétedni kezdett, az öreg meg zavarodván, 
mondja a’ kanászoknak, hogy ültessék fel a’ lovára, nem várja tovább a’ szolgáját, 
haza megyen; meg tselekeszik de tsufosan a’ gonoszok, mert lovának farka felé 
ültették, ’s kezébe adván a farkát mondák, itt a kantár Uram, ’s azzal el illantottak, 
a’ hűséges ló el indult, és bosszús szavak alatt szépen haza vitte az aggastjánt – ne-
vezte ennek Fiát is az Atyám, de ki ment emlékezetembűl – unokája János vólt, és 
Somogy Vármegye Jád30 nevű helységében lakott, és minthogy Varga mesterséget 
üzött, ott Varga Jánosnak nevezték es Szegénységben hólt meg[,] ket neveletlen 
Fiait hagyván gyámoltalan árvaságban[:] Mózest az Atyámat, és Gergelyt, a kikkel 
az öreg Anyám Egres31 nevű Helységbe költözött valamelly attyafiához, ugyan tsak 
Somogy Varmegyében – innen Pápára ment az Atyám tanúlni mintegy tizen hat 
esztendős korában, és Egresinek neveztette magát, onnan S. Patakra32 ment egy 
Rédei nevü jeles Tanitójaval, a’ hol kevés idő múlva, bé vétetett a’ Tógas Deákok 
kőzzé[;] haza menvén aratási Vacatióra, Gergely testvérjét, es ezután egynehány 
Évvel, testvér nénnyének Fiát is Balogh Jánost S. Patakra vitte magával (n.b ez az 
utólsó az Atyám mellöl meg szökött, s catholizált) nyólc Esztendős Togás Deák 
korában az Atyám Bán-Horvátra33 ment ki Oskola Rectornak; három Esztendöt ott 
töltvén Papi Censurát adott és Ragályi Predikátorrá lett Gömör Vármegyében;34 
tizenkét Esztendökig folytatta ott közkedvesség[g]el hivatalát, onnan változván a’ 
Tardonai35 Ekklesia igazgatására rendeltetett, 1764dikben, ott 24. Esztendeig szol-
gált, s el gyengűlvén Szomszed Parasznya36 Helységben vett házába költözött ’s 
tsendesen ki múlt 1791dikben. ritka jó Lelkü vólt, nyugodjon tsendesen. két izben 

30 Ma: Somogyjád.
31 Ma: Somogyegres.
32 Sárospatakra
33 Bánhorváti, Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
34 Ragály ma Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez tartozó település.
35 Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
36 Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A családi krónikában Egresi Mózessel kapcsolatosan foglaltakat 

megerősítik a nemrégiben közzé tett egyháztörténeti adatok, l. Ugrai, 2005. Egresi Mózes eszerint 
1752–1764 között szolgált Ragályon, majd 1764-től 1789-ig Tardonán; neve „Egresi”-ként szere-
pel az egyházi nyilvántartásokban.
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házasodott – az elsö Felesége vólt Pelsützi Mártha – ettől gyermekei Mária, Mózes, 
Klára, Dániel ― Mária Varbóra37 Makranczi István Szabóhoz ment Férjhez tudtomra 
maradt egy Fijok István mezei gazda. Mózes, rossz tanúló sok kalandozásai után 
Máramaros Vármegyében Tétsön38 állapodott meg, ott egy gelentsér Leányát fele-
ségül vévén, Ipa mesterségébe állott. Klára Tapoltsányba39 ment Férjhez Pásztor 
Mihály nevűhöz, van é e kettönek maradéka, nem tudom – Dániel hasonló vólt 
Mózeshez; mind a kettő nagy gyássza vólt bóldogúlt édes Atyámnak, emez utolljára 
valami Kontár Tsvimadia40 lett, Varbón telepedvén le elöbb, az után Miskólczon 
vett egy kis hazatskát, és ott végezte nyomorult életét, hagyván maga után két 
Fiait, az idösebb hadi ember lett, az ifjabb esztergályos Miskólczon, kinek ez elött 
három Esztendőkkel vettem Levelét. — 

Második Felesége vólt bóldogúlt Atyámnak, az édes Anyám Bogdanyi Anna, néhai 
Dédesi Predikátor41 Leánya – kitöl Levének ’Susánna Sámuel Abrahám, Pál gyermekei 
– ’Susánna Néném Ozvegy Vataÿ Jósefné él még Barczikán42 Borsod Vármegyeben; 
első Ferje vólt Barczikay Sigmond, ugyan ott Barczikán közbirtokos[:] egy fetserlő 
rendeletlen életü ember, kitöl levének ’Susánna és Gábor gyermekei, most Gabor 
Asztalos Fiával lakik, vagy inkabb nyomorog együtt, aki Attjához szinte hasonló. 
― Második Ferje vólt Miskólzi lakos Szabó Márton, tehetős, és nagyon betsülletes 
Nemes ember; ezzel tsak kevés ideig elt, rövid Özvegysége után ment végre Ferjhez, 
emlitett Őzvegy Ns Vatay Jósefhez – Abráhám Ötsem Szatmár Németibe43 hólt meg, 
a hová ment Patakrúl Segéd Oskola Tanitónak. ― Pál Ötsém Predikátor leve, je-
les tudományú, és nevezetes Hit-Szónok vólt, több Helyeken lévén hivatalba, végre 
Disznós Horváton44 hólt meg, Szél ütésben – Özvegye Szántóra45 vonta magát kis 
jószágotskájába[.] Férjétöl Származott gyermekei Gábor Imre, Beniámin, Eszter, – Pál 
Ötsemnek Pál Fia, első Feleségének Szűlöttje a ki Jánosi46 Predikátor Patay Janos 
Leánya vólt, de a’ kivel kevés ideig élt.

Az Atyám Testvér Öttse Egresi Gergely Patakról Kazintzra47 ment ki Rectornak – 
Onnan Túl a’ Dunára Fejér Varmegyébe vette lakását, nevezetesen Tök Helységbe a 
hól egynehány Esztendökig Oskola Tanitó vólt és Szép értéket gyüjtött magának – 

37 Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
38 Técső, ma: Tyacsev, Ukrajna.
39 Bántapolcsány, az egykori Dédessel egyesülve ma: Dédestapolcsány.
40 Bizonyára elírás, „csizmadia” helyett.
41 Az egykori Bántapolcsánnyal egyesülve ma: Dédestapolcsány. Ugrai, 2005 viszont nem tud 

Bogdányi nevű dédesi prédikátorról.
42 Ma: Kazincbarcika településrésze.
43 Ma: Satu Mare, Románia.
44 Ma: Izsófalva, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (1950-ben változott a falunév a mostanira, híres 

szülöttjének, Izsó Miklós szobrászművésznek az emlékére).
45 Abaújszántó
46 Ma: Rimavské Janovce, Szlovákia. A 8. lábjegyzetben hivatkozott adattár szerint Patay János 1807-

ben szolgált Jánosiban (elődje 1775–1803 között pedig Patay István volt).
47 Az egykori Sajókazinc, amely ma Kazincbarcika településrésze.
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onnan a Szomszéd Helységbe Kajászó Sz. Péterre48 ment a’ Notariusi hivatalra, olly 
czéllal, hogy több és szabadább ideje légyen Családúnk Nemessége ki keresésére, és 
többé nem Egresinek, hanem Galambosinak nevezvén magát; de minthogy az Isten 
idő vártatva is gyermekkel meg nem áldotta, meg tsüggedt szándéka, ’s fájdalom! 
abban maradt a Nemességünk ki keresése. – hült, és már meg hamuhodott tetemei, 
a Kajaszó Sz. Péteri temetöben nyugosznak.

Az Anyámnak Testverjei vóltak, Bogdányi Sámuel és Bogdányi Pál, az első, több 
Uraságoknak Tiszttartója kinek Jósef  Fia maradt, s lakik ha még él Sajó Sz. Peteren,49 
a’ másik Parasznyai Oskola Tanitó vólt, és ott Házat s Szöllőket szerezvén maganak 
maga gazdája lett s meg hólt ez előtt mintegy tizenhat Esztendőkkel, ő is Jósef  fiát 
hagyván életben maga után[.]

Az Anyámrúl vagynak Rokonink Abaújj Varmegyeben Mikhazy, Benyó, 
Gyönyösi[,]50 Nyerges nevezeten, mind birtokos Nemesek. – A’ Feleségem Szathmáry 
Mária után pedig Zemplen Vármegyében, Klobosutzki és Szép nevezeten. – Nem 
külömben Máramaros Vármegyében Pogány nevezeten, ezekhez értvén a Szathmárÿ 
ágazaton lévőket kik néhai S Pataki Professor idősb Szathmárÿ Mihálytól vették 
Szarmazásukat, (és Gróf  Vass Erdélybenn.)51

Irta Monoron. Dec. 12kén 1838.
Egressi Galambosy Sámuel52

Monori Predikátor. élete
73dik Évében.
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