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I. ÉLETEM, A MAGAM KERESÉSE 

„Csak a tehetségesek és a rajongók érdemlik  

meg az ember nevet. A többiek, a közönyösek,  

a szemétdombra valók: ott rohadjanak el.” 

Meg kellett érkeznem erre a földre, ahol sohasem voltam otthon, 
ezek közé az emberek közé, akik között mindig idegen vagyok. 
Vagy agyonünnepelnek, vagy nem kellek nekik. Áldozatokat 
hoznak azért, hogy megismerjenek, azután elhagynak. 

Óriási kíváncsisággal születtem. A kíváncsiságom máig sem 
bírtam kielégíteni. Ezért nem untam rá az életre. 

Haragban nemzettek. Szerencsétlenségek és országos csa-
pások idején érlelt meg az anyám a túlságosan érző szíve alatt: 
’49–50-ben, a szabadságharc leveretésekor hordott magában. 
Ott éltem már benne, mikor a menekülők hírül hozták a vilá-
gosi katasztrófát. Ott rázott meg a sírása, mikor a szent Tizen-
három kivégzéséről értesült. 

1849 júniusától 1850. február 24. napjáig, amíg megszület-
tem, csak nagy szerencsétlenségek hírét itta be a lelke, tük-
rözte vissza lelkes arca. Hogyne táplálkoztam volna én is ott 
benne bánattal, hogyne vésődött volna arcomra a fájdalom-
nak az a két csúnya barázdája, amely miatt sohasem látszottam  
fiatalnak. 

Haragot és bánatot ittam az anyám vérével, halálos szomo-
rúságot a tejével. Az ő szomorú lelke formálta az én lelkem 
is szomorúvá, amíg magában érlelt. Az ő könnyei hullottak az 
arcomra, amíg szoptatott. 

De milyen szomorú emberré is lettem én! A humornak, a jó-
kedvnek egy sugara se szorult belém. 

1850-ben voltam kénytelen megérkezni e földre, 
ebben a zord formában, mely én vagyok.
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A humor a teremtés legbűvösebb adománya! Ha irigylek va-
lamit embertársamtól, az csak a humora. Az emberben ez az, 
ami a természetben az aranyos felhő, a virág, a madárdal. 

És ez hiányzik belőlem teljesen. Nem csoda. Gyermekkorom-
ban minden oly rémségesen komoly volt, mint a halál. Apám 
előtt sohasem nevettem. Egyetlenegyszer sem mosolyogtunk 
egymás szemébe. Egyetlenegyszer sem tette rám a kezét – csak 
ha vert. De ezt gyakran tette. 

Az anyám, nemes Keszey Julianna, kikosarazta a jómódú ké-
rőket a szegény Ács Józsiért. Boldogan is éltek, amíg a gyerekek 
el nem sokasodtak. Anyám azt kívánta, hogy a városba költöz-
zünk, mert nem akart, mint ahogy ő mondta, ripőköket nevelni 
gyermekeiből. Apám engedelmeskedett neki, s csak azt kötötte 
ki, hogy „aztán ne panaszkodj, ha az élet nehezebb lesz, mint falun”. 

1853-ban költöztünk be Győrbe. Nőttek a gyerekek, és fogyott 
a kenyér. A büszke, nemes Keszey Julianna nem panaszkodott. 
Szoptatott, főzött, mosott, varrt reánk, és hordta az ebédet az 
ura után oda, ahol az éppen dolgozott. 

Az ötödik gyerek után lankadni kezdett acélos ereje. Levágta   
 „földet söprő” aranyhaját, mert „nem ért rá megfésülni”. A fiait 
kellett reggelenként az iskolába készíteni, hogy azok ne csak  
a „legokosabbak”, hanem a „legcsinosabbak” is legyenek. 

Reggelenként belekapaszkodtam a fiúkba, hogy vigye-
nek engem is az iskolába. Mikor aztán becsapták előttem az  
iskola kapuját, leültem a kapu elé és ott pityeregtem, vagy  
aludtam, amíg a fiúk ki nem jöttek. A bátyáim azzal mulattak,  
hogy négyesztendős koromban latin mondatokra tanítottak.

Gyönyörű anyám ekkor már sápadt, fáradt asszony volt.  
Napról napra buzgóbban imádkozott az egészségéért.  Közben 
éjjel is dolgozott: menyasszonyi kelengyéket hímezett az olaj-
mécs világánál. Gondosan befüggönyözte a szoba ablakát  
a téli kendőjével, nehogy a szomszédok megsajnálják.

Két végén gyújtotta meg élete gyertyáját, és lobogott még egy 
esztendeig. Mikor közel érezte a végét, bekérette a szomszédasz-
szonyát, a vele egy konyhán lakó özvegy Rudicsnét, és a hétfáj-
dalmú Szűzanya képére kérte, hogy amint ő meghal, legyen az 
ura felesége és árváinak anyja. 
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Akkor már hét gyermek sírt a haldokló anya ágya körül, ötöt 
közülük még volt ereje megáldani, az ötödiknek fejéről leha-
nyatlott áldó keze és kihűlt örökre. Ez az ötödik én voltam. 
Hosszan időzött reszkető keze a fejemen, és merevedő ajakkal 
föl-fölsóhajtott:

– Ó, csak ezt tudtam volna felnevelni! 
Ezek voltak utolsó szavai és az egyedüliek, amelyekre 

édesanyám szájából emlékszem. Se kép, se írás nem maradt 
róla. Rég elporladt, mire én visszajutottam arra a helyre, ahol 
még emlékeztek rá. Akik nekem beszéltek róla, egy csöppet sem 
csodálkoztak volna, ha én mint királyné kerülök vissza a fa-
lunkba. Mikor az iskolájukat segítettem felépíteni, azt mondták:

– Hát persze, a Keszey Julis leánya! 
Anyák, ha tudnátok, mekkora lelki egyensúly gyermekeitek-

nek egész életükre, ha mint anyjuk, egyúttal eszményképeik 
is vagytok, mint nekem az én édesanyám, ez a fölséges Ember.  
Az ambíció, a magasra törés ölte meg. Tőle örököltem, ami ben-
nem ér valamit. 

A legcsodálatosabb lény volt az a falusi ács, az én édesapám, 
mindazon teremtések között, akiket én valaha ismertem. Tőle 
örököltem színészi tehetségemet. A legnagyobb pozőr volt min-
den komédiás között, akikkel a Sors összehozott, hogy az ő kor-
bácsa alól kikerültem. 

Megkísérlem leírni és érthetővé tenni ezt a csodát, aki nekem 
az életet adta, és akihez én kívül-belül oly fatálisan hasonlítok, 
azzal a különbséggel, hogy ő gyönyörű férfi volt, én pedig nőnek 
durva faragású vagyok. 

Homloka és orra a legtökéletesebb görög szabású volt, 
amilyent élő emberen valaha láttam. Ezeket csúnya kiadás-
ban örököltem tőle. Tisztán kaptam át igen szép száját, apró,  
sárgásbarna szemét, széles, erős csontozatát, jó gyomrát és 
érzékeny légzőszerveit. Sokat köhögött, mint én is, de a jó ét-
vágya átsegítette minden meghűlés okozta bajon, 84 éves koráig. 

Mint ácsmester a legnehezebb munkát végezte, de azért szép, 
deli alakját mindig rendkívül egyenesen hordta. Csak este, mi-
kor munkájából megjött, ült egy rövidke ideig, meghajolva, két 
kezét két combjára támasztva. Homlokát aggodalmas, nagy  
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ráncokba szedte, és úgy hallgatta mostohánkat, akiből dűlt 
a végtelen, kifogyhatatlan panaszözön ránk, hármunkra, 
Miskára, Nácira és rám, az első asszonytól való gyerekekre. 

Ez a panaszkodás soha el nem maradt, egyetlen nap se. Ezzel 
várta a fáradt embert haza mindennap a kegyetlen német pa-
rasztasszony. Soha be nem telt annak látásában, hogy minket 
hogyan ütlegelnek. Pedig napközben őmaga sem fukarkodott 
a pofonokkal. 

Apánk impozánsan büntetett. Előadást rendezett az egész 
ház, sőt az egész utca részére. Először is összegyűjtötte a bűn-
lajstromot. Minden kihallgatást ezzel végzett:

– Már három, már négy, már hat bűnöd van a rováson! Ha még 
egyszer panaszt hallok rólad, készítsd a kötelet. 

Előtte való nap saját kezűleg kellett beáztatnom a kötelet, és 
aztán következett a büntetés, kellő ceremóniával. Bedobott  
a szobába, és becsukta az ablakot. Jól tudta, hogy azért a ház 
tíz úri gyereke és a többi lakó kellőképpen tudomást szerez ar-
ról, hogy ott benn mi történik, hiszen sikoltozásom a harma-
dik szomszédot is megborzongatta. Végül bezárta rám az ajtót, 
miután szobából-konyhából minden lelket kiparancsolt.

– Vetkőzz – szólt ekkor csöndes, nyugodt hangon. És haj-
togatta a kötelet a kellő rőfnyi hosszúságra. Sokszor mon-
dogatta: „Büszke vag yok arra, hog y dühömben sohasem verem 
g yermekeim.”

– Térdepelj le! Fogódzz meg! 
Az asztalba fogódzva lerogyott reszkető, vézna, csupa csont 

kis tízesztendős testem, és abban a pillanatban már kiszakadt 
belőlem az első, velőtrázó sikítás is, mert lesuhintott a szívós, áz-
tatott kötél meztelen, agyondolgozott, meggörbült kis hátamra.  
A kő megszánta volna a vonagló, sivító gyermeket, akinek a há-
tát már az első csapások fölhasogatták. A lecsurgó vért a csap-
kodó kötél szertefröcskölte a szobában. De a „szent ember” nem 
kegyelmezett. Ő Istentől nyert jogát és kötelességét teljesítette. 
Győrött „Szent Józsefnek” hívták istenes élete miatt. 

Egy ember, egy apa büntetett így, aki hajnaltól éjfélig dolgo- 
zott, hogy enni adhasson nekünk, és tiszta ruhát és nevelést. 
Egy ember, aki naponként két óra hosszat imádkozott, egyet 
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térden állva, egyet napközben. Aki hetenként meggyónt,  
és keserves keresményéből minden koldusnak adott. És végül 
karmelita lett! 

Olyan nyomorult, szánalomra méltó kis leánygyermek vol-
tam én, hogy később, nagykoromban, keservesen meg-megsi-
rattam magam mint gyermeket! Hisz olyan jó, olyan hűséges, 
engedelmes és dolgos kis gebe voltam! Hogy dugdostam elfa-
gyott, kirepedezett kezecskémet, nehogy valaki azt gondolja 
rólam, hogy azért talán nem tudok dolgozni! 

De az a két érzés, amely gyermeklelkemen uralkodott, 
megmaradt a csontjaimban, és érzem, hogy a sírba is elviszem 
magammal. Ez a két érzés: a félelem, hogy nem követtem-e  
el valami büntetésre méltót, és a félelem, hogy jóllakhatom-e? 

Pedig rendesen kaptunk enni. Húst csak egyszer, ritkán két-
szer egy héten, annyit, amennyit éppen kétszerre a szánkba 
dugtunk. Most már tudom: hasznomra vált, hogy mindig éhes 
voltam. Valamint az is, hogy vacsorát nem kaptunk. Hat órakor 
egy darab kenyeret ettünk, és hozzá, ha volt, egy fél pohárka 
tejet, egy csöpp almát vagy egy fél fürt szőlőt. Télen kaptunk  
a kenyerünk mellé este egy kis töpörtyűt, sonkakövérjét, vagy,  
ó, hogy áhítoztam ezt! Egy-két főtt krumplit – sóval! 

Egy orosz, öreg parasztasszonyról olvastam egyszer, hogy 
fölhánytorgatja haldokló leányának, hogy a hálátlan nem eszi  
a jó káposztalevelet, holott már meg is van sózva! Ugye, ezt önök, 
akik ezért a könyvért áldott garasokat, vagy tán éppen szép 
ezüst koronákat adnak – és akkor én már nem látom a szép 
Napot! –, ugyebár ezt Önök nem értik? De én megértem. Mert  
nagy és örvendetes engedmény volt nekünk mostohánk részé-
ről, ha a „zalctézlibe” belenyúlhattunk. 

De hadd fejezzem be apám arcképét. Apja és nagyapja  
Németországból beszármazott ácsok voltak. Apai nagyanyánk 
morva származású, komáromi posztócsináló famíliából ke-
rült ki. Én már nem ismertem őket, csak hallomásból. Apám 
ismételte egy-egy mondásukat, elveiket, és amit róluk beszélt, 
az még ma is tiszteletet kelt bennem irántuk. Úgy látom, meg-
volt bennük a német céhbeli mesterember valamennyi erénye.  
Mindenekfölött tiszta erkölcsűek voltak. Apám huszonkét éves 
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korában házasodott, és feleségén kívül nem ismert más asszonyt.  
A legszebb legénye volt Ászárnak, ahol apja urasági ács volt az 
Esterházyaknál. Úgy hozathatták be az országba, mert nem 
kell a magyarnak a mesterség. Lenézi. Csak a földmunkát 
becsüli, ha beleszakad is. No meg a koldus hivatalnokságot.  
A zsidónak meg a német mesterembernek hagyja országa  
tejfölét. 

Apám szenvedélye volt a munka. Szenvedélye és büszkesége. 
Nem egyszer hallottam fütyülni vagy énekelni a gyalupadja 
mellett. Máskor soha. 

A legbüszkébb ember volt ez az alázatos szent. Megbélyegzett 
vagy rossz hírű emberrel szóba nem állt. Csak két barátja volt 
Győrött. Az egyik egy Tóth József nevű, jómódú, szintén szent 
ember, a másik egy gazdag csizmadia, hasonlóképpen szent 
ember, akinek az ablaka alá jártunk mint gyerekek karácsony 
éjszakáján a „Csordapásztorok”-at énekelni, amiért az ablakból 
böcsületes kezek kalácsot, diót, almát nyújtottak ki a Kripli-gye-
rekeknek. 

A három szent embernek hívták őket Győrött. Apám tudta és 
elfogadta ezt a titulust.

– Igenis, hiszem, hogy egyenesen Megváltóm színe elé jutok 
halálom után – szokta mondani később kételkedő, kíváncsi le-
ányának, ha nagy ritkán szóba álltam vele, és vallási érzelmei 
felől, igen vigyázva, faggattam. 

Bármennyire meg volt szorulva, a két barátjától segítséget 
sohasem kért. Mostohám egypárszor félénken tanácsolta 
neki:

– Fatterka, próbáljuk meg a Tóth Józsefnél, hátha ád tizenöt  
forintot a disznó árához.

– Persze hogy ád, ha kérek tőle – felelte emelt fejjel apám –,  
de az Isten mentsen meg bennünket attól! A mesterhez megyek. 

– És Hecses, a mestere, mindig kisegítette, mert tudta, hogy szá-
zas kamatot dolgozik le neki érte. 

Az apám mindent koturnusban tett. A szent hírnevét is kotur-
nusban viselte. Azt hiszem, azért köszönt az uraknak – már akit 
ismert – meg a papoknak akkorát, hogy azok már messziről kö-
szönjenek neki.
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