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Egy magyarrá vált olasz orvos 
önéletírása 

Franciscus Anesini, az orvostudományok doktora Óbudán, 1869. március 8-án -
közvetlenül a halála előtt- saját kezűleg megírta életének tanulságos történetét gyer-
mekeinek okulására, a bevezető részt német nyelven, a továbbiakat anyanyelvén, ola-
szul. 

Már hosszú idő óta készülök körülményes életem vázlatos leírására, de megromlott egész-
ségem akadályozott abban, hogy visszaemlékezzem életem viszontagságaira. Nemcsak csalá-
dunk eredetére nézve kívánom ezt emlékezetül hátrahagyni, hanem azért is, hogy a gyerme-
keim tanuljanak atyjuk sorsából és okuljanak belőle, ha egy napon az Isten akaratából őket is 
ugyanilyen szerencsék vagy csapások érik, melyek nekem is osztályrészemül jutottak. 

A dél-tiroli kereskedelmi központban fekvő Perginében születtem 1822-ben Luca napján, 
december 13-án este. Apám is Francesco volt, anyám pedig Piva Dominica. Mindketten Per-
ginében születtek és az ottani plébániatemplomban kötöttek házasságot. 

Anyám elbeszélése szerint még a házasságkötésük előtt elvesztette atyját, akit Piva Anton-
nak hívtak és nemsokára anyja is meghalt. Egyetlen nővére virágzó korában ugyanazon a 
napon halt meg, amikor én születtem. így anyám - a távoli rokonságát figyelmen kívül hagyva 
- a családjából egyedül maradt. 

Apám rokonsága annál népesebb. Nagyapám, Anesini Leonardo szegény szülők gyermeke 
volt. Pergine közelében, a magashegyvidéken lévő Pine helységben született 1750 év körül. 
Fiatal éveiben erdészetben dolgozott, később megnősült és családot alapított. Nagyon igyek-
vő, dolgos és takarékos ember hírében állt. A szerencse is kedvezett neki, így lassacskán 
csinos földbirtokot szerzett. A házassága huszadik évében a vidék egyik leggazdagabb embe-
rének tartották. Boldogan élt feleségével, aki egy évvel élte csak túl a nagyapánkat: 1846-ban, 
70 évesen halt meg. Nagyapám 95 évet élt meg. 

Az öregeknek számos gyermekük lett, akik a szülői házban nőttek fel és a családi földek 
művelésére szentelték fiatalságukat, növelve gazdagságukat. Amíg a gyerekek együtt marad-
tak otthon, addig semmi baj nem volt a családban. De mikor egymás után kezdtek megháza-
sodni és családjuk is nőttön nőtt, kevés lett a család gazdagsága, s mindegyik az öregektől 
várta az eltartást és kérte a támogatásukat. Az elszaporodott családok helyzete egyre nehezebb 
lett. Az öregek sürgették, hogy népes családjukban többen tanuljanak mesterséget és annak 
jövedelméből tartsák el magukat. De változatlanul mind a családi földekből akart megélni. 
Kilenc gyermekük után annyi utódjuk lett, hogy 1841-ben-amikor Tirolt elhagytam-90 éves 
nagyapámnak 50 unokája és 16 dédunokája volt. Nem tanultak mesterséget, akárcsak szüleik, 
mindössze egy kivétel volt, aki saját szorgalmából kitanulta a kovács- és lakatosmesterséget, 
és jelenleg Óbudán gépész a hajógyárban (a Donau-Dampf-Schiffahrt-Gesellschaftnál, 1869 ). 

En voltam az az egyetlen, aki a tanulást választottam. Emiatt azonban a testvéreimmel csak-
nem ellenséges helyzetbe kerültem. A tanulási kedvet anyámtól örököltem, aki fáradhatatla-
nul arra törekedett, hogy képezze gyermekeit. Nem csoda, hogy a rokonság anyámat is rossz 
szemmel nézte, ennek ellenére rendíthetetlen maradt. 

Szüléimről el kell még mondanom, hogy apám kézműves volt, egyben fuvaros testvéreinek 
volt a kocsi- és kerékgyártója. Különböző foglalkozásait időnként váltogatta, nem a legszeren-
csésebben. Anyám biztatására 1829-ben Trientben egy vendéglőt béreltünk, ahol négy évig 
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jól éltünk. Azonban a veleszületettt nyughatatlansága miatt visszatértünk Perginébe, ahol is-
mét vendéglőt nyitottunk. Apámat sokoldalúsága különböző szerencsétlen vállalkozásokba 
sodorta. Volt fakitermelő, gazdálkodó, kocsigyártó, kerékgyártó, vendéglős, de egyik vállal-
kozásában sem kísérte a szerencse. 

Szüleimtől 13 éves koromban, 1835 őszén meg kellett válnom, apám ugyanis a trienti gim-
náziumba íratott be. Teljesen magamra voltam hagyatva, így nem csoda, hogy többet szóra-
koztam az osztálytársaimmal, mint a tanulmányaimmal. Emiatt történt meg, hogy az év végén 
nem sok dicséretet vittem haza. Ez bántotta az önérzetemet és a következő évben az volt a 
kívánságom, hogy a szigorú kollégiumba kerüljek, ahol szorgalmasan kellett tanulnom, egye-
dül csak magammal törődtem és kiváló eredményt értem el. így telt el három év, és ez az idő 
volt életemben a legkellemesebb. Még a harmadik gimnáziumba jártam, amikor megtudtam, 
hogy szüleim 1838-ban a 12 éves József öcsémmel és a 14 éves Marietta húgommal áttelepül-
tek Magyarországra. A selyemhernyó-tenyésztés csábította őket idegenbe, jobb megélhetés 
reményében. 

Ettől kezdve megismertem az élet nehézségeit is. Elhagyottnak éreztem magam, sokszor 
szomorú komorság fogott el, barátaim is emiatt kezdtek tőlem elmaradozni. Gondolataim 
részben kedves szüleimnél jártak, és kevesebbet törődtem a tanulmányaimmal. A szüleim 
sorsáról egyre rosszabb híreket kaptam, amik még jobban elszomorítottak. Új vállalkozásuk 
rosszul ment. Megélhetési gondjaik voltak - engem sem tudtak tovább támogatni. Magam nem 
tudtam, hogy mihez kezdjek. Az iskolai szabadság idején a nagyszüleim gondoskodtak rólam, 
mindig számíthattam az ő támogatásukra. A jó Isten sem hagyott el engem, adott jótevőket, 
akik segítségemre voltak addig, amíg magamat nem tudtam eltartani. 

Az utolsó évben a heves és lobbanékony temperamentumom miatt majdnem kizártak a 
kollégiumból. Egyik este, vacsora után hirtelen dühtől elragadtatva összeverekedtem egyik 
osztálytársammal. Előbb ő öntött le engem egy üveg vízzel, amire én egy bottal fejbe vágtam, 
amitől megszédülve a földre esett. Ebben a pillanatban kondult meg az estharang imára. Hir-
telen abbamaradt a verekedés, a folytatás másnap kezdődött a vizsgálattal. Attól féltem, hogy 
könyörtelenül kizárnak a kollégiumból. Senki sem állt mellettem, teljesen kétségbeestem a 
bizonytalanságban. A nagy izgalmaim következtében kimerültségi láz tört ki rajtam és három 
hétig betegen feküdtem. Elöljáróimnak nem volt szívük ilyen állapotban kitenni az utcára. Az 
ügy lezánilt, én pedig 1839-ben a kollégiumban befejeztem a tanulmányaimat. 

A szünidőm szomorúan telt el, gyakran visszatért ez a lázas betegségem, nem tudtam nyu-
godni a jövőm feletti aggodalmak miatt. Szüleim is csak a nyomorúságaikról írtak, engem 
pedig a rokonaim hagytak a nyomorúságban tönkremenni. A nagyszüleim maradtak csak 
megértőek hozzám, akiket a gyermekeik lassan teljesen kisemmiztek mindenükből. Az őszig 
végleg megszűnt a lázas betegségem és pártfogóim ajánlólevelével Trientbe kerültem, mint 
instruktor. Egy boldog esztendőt töltöttem itt el anélkül, hogy a családomnak terhére lettem 
volna. Minden támogatás nélkül megálltam saját lábamon 17 éves koromban. Megint más élet 
kezdődött, könnyelmű fiatalemberek társaságába kerültem, és sajnos elfelejtettem lassacskán 
a kollégiumból magammal hozott jó modort. Az áldott jó kollégiumban valójában alaposan 
megmagyarázták a tudnivalókat, de azt nem tanították, amire a fiataloknak szükségük van a 
társasági életben, így a táncolás, a zene, az éneklés, a beszéd és társalgás stb. 

Engem mindig a jó szándék és a parancsolatok, a kötelességtudás vezetett. Persze idővel 
eltűnik az emberekből a jó szándék is. Fellép a hiúság, a szórakozási kedv, a szenvedélyek. 
Én is felkerestem a vendéglőket, belenéztem már a leányok szemébe, megtanultam a játéko-
kat, amelyeken vesztettem is. - De ez év végén is én nyertem el a jó stílusért és költészetért 
kitűzött ösztöndíjat. Ez a nyilvános kitüntetés és dicséret biztos ajánlás volt mindazokhoz, 
akiknek támogatására továbbra is rászorultam. Ezek a kitüntetések részben károsak is voltak 
a viselkedésemre és magatartásomra is, mert kissé beképzelt lettem. Elhittem, hogy különle-
ges tehetség vagyok és sokkal többet foglalkoztam a szépirodalommal és a költészettel, mint 
kellett volna, viszont a többi fontos tantárgyakat elhanyagoltam. 

Az ötödik tanév utáni szünetet Közép-Lombardiában töltöttem, mint instruktor, dr. Paoli 
házánál. Az élelmezési költségek felét megkerestem Paoli fiának korrepetálásával, a másik 
részét pedig nyelvórák adásával. A nyári szünet elteltével ismét Trientbe tértem vissza. Addig, 
amíg a jó tanáraimnak a tanácsait követtem, derék fiú maradtam. De a nemes fa kezdett rossz 
gyümölcsöt teremni, és lassanként én is megtanultam biliárdozni - elhanyagolva a tanulmá-
nyaimat és egyéb üdvös kötelességeimet. Ennek következményeként elvesztettem jótevőim 
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figyelmességét és szeretetét, és lassacskán kegyvesztett lettem elöljáróim előtt. Óh sors! Miért 
nem adtál nekem jó tanácsadókat, akik útjaimat helyes irányba terelték volna? (...) 

A tanév befejeződött. A nevem nem került már a kiváló tanulók listájára. Csak valamivel 
lettem jobb a közepes tanulók eredményénél. Ez nagyon bántott. Úgy éreztem, hogy ég a talaj 
a lábam alatt - nem volt maradásom. Nemsokára megérkezett apám és öcsém, akik eljöttek 
értem és 1841 augusztusában elindultunk Magyarország felé. 

Elhagytam szülőföldemet azzal a szándékkal, hogy minden eddigi kínlódásaimtól megsza-
baduljak. Minél jobban távolodtak a magas hegyek, annál inkább éreztem valamilyen titkos 
szomorúságot a szívemben. Azok a napok, amelyeket barátaim és kedves iskolatársaim köré-
ben töltöttem el, elszálltak, mint valamilyen csodálatos álom. (...) 

Néhány napi utazás után megérkeztünk Pozsonyba. Négy év után ismét boldogan ölelhet-
tem meg édesanyámat és húgomat. Igen nagy volt azonban a megdöbbenésem, amikor lát-
tam, hogy milyen nyomorúságos helyzetben élnek szüleim. Mégis az öröm lett úrrá bennünk, 
hogy ismét együtt lehettem szüleimmel és testvéreimmel. 

Még ez év októberében szerettem volna a Pozsonyi Kollégium diákja lenni, de nem tette 
lehetővé az a körülmény, hogy latinul nem tudtam olyan mértékben, ahogyan azt megkíván-
ták a hallgatóktól. Meg kellett ismételnem az utolsó gimnáziumi évet. Közben szüleim átköl-
töztek Budára. Majd az első egyetemi évet is elvégeztem Pozsonyban, a továbbiakban azon-
ban egyre kevesebb ambícióval folytattam a tanulmányaimat, a gondolataim egyrészt Budán 
jártak kedves szüleimnél, másrészt a régi hazám után is elviselhetetlenül kezdett fájni a szí-
vem. 

Időm nagyobb részében megint csak a költeményekkel foglalkoztam. A bölcsészeti tanul-
mányaimat 1844-ben befejeztem. Tényleg németül sem tanultam meg ezen három év alatt 
annyira, hogy meg tudtam volna magamat értetni. Viszont a magyar nyelv tanulását is meg-
kezdtem. így kerültem még ez év októberében Budára a szüleimhez - és beiratkoztam az 
Orvosi Egyetemre. Az első félévi tanulmányok mérhetetlenül kimerítettek. Az anatómiavizs-
gán félévkor megbuktam, főleg a nyelvi nehézségek miatt. Reméltem, hogy a szünidőben fel 
tudok készülni a pótvizsgára, azonban ez a kísérletem sem sikerült. így az első, majd a máso-
dik évet is meg kellett ismételnem, de elvégzése után sem kaptam bizonyítványt a továbbta-
nulásra. Emiatt teljesen elvesztettem a kedvemet az orvosi tudományoktól, mert a megélheté-
semre szükséges pénzt is magamnak kellett megkeresnem olasz nyelv tanításával. így éltem 
meg Budán az 1846-os évet, amely megváltoztatta a tanulmányaim ideje alatti nyomorúságos 
életemet. Addig legnagyobb bánatomat az okozta, hogy szüleim igen nehéz anyagi körülmé-
nyek között éltek. Nem tudtunk közös lakásba költözni és így egymást kölcsönösen segíteni, 
mert az én különféle foglalkozásaim, különösen pedig az egyetemi tanulmányaim a városhoz, 
Pesthez kötöttek. Az is teljesen elkeserített, hogy minden társaság hiányában kiközösített ma-
gányosnak éreztem magamat. Ebben a letargikus helyzetemben ismerkedtem meg egy kiváló 
emberrel, akivel hasonló egyénisége folytán hamarosan barátságot kötöttem. Bianchi József-
nek hívták és ritka adottságokkal megáldott színész volt. Olyan igazságkedvelő és nyíltszívű, 
előítéletektől mentes ember volt, aki még tréfából se mondott valótlanságot. Már rövid barát-
ság után úgy megkedveltük egymást, mintha testvérek lettünk volna. Az ő révén a kollégáival 
is barátságba kerültem, és szabad bejárásom volt hozzájuk a színházba is. így hamar megis-
merkedhettem a városi társaságokkal is, akik közé eddig a félszeg viselkedésem miatt sem 
kerülhettem. Közöttük megismertem az életet és a világot a maguk valóságában. Egyre többen 
vettek tőlem olasznyelv-órákat, ami lényegesen segített anyagi helyzetemen is. Boldognak 
éreztem magam, hogy olyan emberek közé kerültem, akik szeretettel fogadtak körükbe és 
segítettek az érvényesülésben is. Amikor már minden a legjobban alakult, a forradalomban 
elvesztettem ezeket a barátaimat, a régi társaságok is szétszóródtak, és ismét visszaestem a 
letargikus magányosságomba. 

A szabadságharc idején kezdetben űgy éreztem, hogy mindentől távolálló, pártatlan megfi-
gyelője vagyok csak az eseményeknek. 1848 azonban kedvező változást is hozott életemben: 
a tanszabadság lehetőséget adott nekem is, hogy az orvosi egyetemen újra beiratkozzam a 
második évfolyamra, és azt az előző tanulmányaim beszámításával befejezhessem. Nagy 
kedvvel és ambícióval vetettem bele magamat a tanulmányokba. Ezt azonban ismét félbesza-
kították a mozgalmas harci események. 1849 júniusában Monti ezredes parancsnoksága alatt 
olasz különítmény alakult, amelyben én is részt vettem. Lelkesedésünkben nem tudtuk, hogy 
ez lesz az utolsó szerencsétlen hadjárat, mely a magyar seregek végső fegyverletételével elbukik. 



A hadjárat leverése után a kimerültségtől és a nélkülözésektől teljesen elcsigázottan és be-
tegen elszakadtam az olasz különítménytől. Lúgoson ápoltak 11 napig a fekvő betegek között, 
miközben a különítményünket lefegyverezték Temesváron. Mihelyt felgyógyultam, igyekez-
tem szüleimhez hazatérni. Csakhogy az egész város körül volt zárva, ahonnan senki sem me-
hetett ki a katonai parancsnokság elbocsátó irata nélkül. A pénzem is már teljesen elfogyott. 
Az osztrák katonák mindenkit igazoltattak. Szerencsémre egy élelmiszerrel megrakott kocsiba 
sikerült elbújnom a kofferemmel együtt, s így kijutottam a gyűrűből. A kocsi alig hagyta el a 
várost, odajött egy osztrák altiszt és kérte az iratainkat. Ebben a kínos helyzetben igyekeztem 
flegmán válaszolni, hogy a kofferemben vannak. Erélyesen felszólított, hogy azonnal vegyem 
elő azokat. Erre a kofferkulcsomat kezdtem keresgetni a zsebeimben. Közben meséltem neki, 
hogy temesvári kereskedő vagyok, és viszem az élelmiszert a vásárba. Kételkedő tekintettel 
faggatott, hogy nem Kossuth embereihez tartozom? Látva nyugodtságomat és némettudáso-
mat, továbbengedett a kocsival. Négy hasonló kalandos nap után estefelé megérkeztünk Pest 
elővárosába. Nem voltam még egészséges, de a háborús eseményekből sikerült megmenekül-
nöm! 

Abban az időben szüleim Budán laktak, és engem inkább eltűntnek reméltek, mint meg-
haltnak, de arra nem számítottak, hogy egyhamar viszontlátnak. Elképzelhető, hogy a váratlan 
megjelenésem mekkora meglepetést okozott nekik. Anyám sírva ölelt át, mintha ott támadtam 
volna fel halottaimból. Egy hétig még ágyban ápoltak, hogy a legyöngültségemből valame-
lyest felerősödjem. Ahogy magamhoz tértem, elgondolkodtam a kalandos csatározásokon, és 
a jelen igen szűkös körülményeinken és csak azután jutott eszembe, hogy mennyi szerencsém 
volt, s köztük talán a legnagyobb, hogy az orvosi egyetemre is sikerült beiratkoznom másod-
éves hallgatónak, és folytathattam a tanulmányaimat. Ettől kezdve megint újabb szakasz kez-
dődött életemben. Eszembe jutottak sok szorgalommal végzett nehéz tanulmányaim, meg a 
sokszor zavaró könnyelműségeim, melyek minden bajomnak az okozói voltak. Három óriási 
szikla felváltva irányította életem baljós periódusait, nevükön nevezve: a szerelem, a költészet, 
a játék. Ifjúkoromtól fogva hol az egyik, hol a másik szenvedélyem foglalkoztatta gondolatvi-
lágomat. Mindegy, hogy melyiknek hódoltam, bármelyiket is választottam, azok mindig csak 
eltérítettek a kötelességeimtől és a fontosabb dolgaim végzésétől. Mégiscsak ezek voltak pá-
lyafutásomnak mozgató rugói. (...) 

Ezért szüntelenül csak azt hangoztatom: Jaj neked, hogyha engeded, hogy a szenvedélyeid 
győzelmeskedjenek rajtad. A szenvedélyek elgyöngítik a jellemedet, elhomályosítják az elmé-
det, érzéketlenné teszik a szívedet, elrabolják az idődet a munkaszerető élettől, hogy köny-
nyelműen eljátszhasd jellemedet, férfibecsületedet. Mégis feláldoztam a szenvedélyeimnek az 
orvostudományi tanulmányaimat! Az igazsághoz tartozik még, hogy tanulótársaim között úgy 
tűntem fel, mint szorgalmas tanuló, pedig valójában nagyon keveset tanultam, s nem hallgat-
hatom el könnyelműségeimet sem, amelyek pályafutásom során mindig belegázoltak az ér-
vényesülésembe . 

Harmadéves hallgató voltam az orvosi egyetemen, amikor szerencsétlenségemre megis-
merkedtem egy asszonnyal, aki hízelkedésével nemcsak a fiatalságomat bűvölte el, hanem a 
szerelmével a szívemet is összetörte. Már harmadik éve voltam rabja ennek a szenvedélyes 
szerelemnek, amely teljesen elvette az eszemet és tönkretette az egész egzisztenciámat. Elke-
seredésemben már közel álltam az idegösszeroppanáshoz, mikor meggyőződtem arról, hogy 
egy csapodár kurtizán játékos szenvedélyének az áldozata voltam csupán. Még így is csak 
nehezen tudtam őt elfelejteni és visszanyerni szívem nyugalmát. A szórakozásban kerestem a 
feledést, táncoltam, színházba jártam, hogy a csalódott szívem megnyugodjék. Úgy gondol-
tam, hogy az ördögöt egy másik tudja csak kiűzni, ezért a bálterem leánykoszorújából egy 
fiatal leányt választottam ki magamnak, akihez érdeklődéssel vonzódtam. 

A szívbetegségemre adott szigorú orvosi előírások helyett csaknem két évet töltöttem egy 
gazdaságban, amely foglalkozást egyébként is nagyon szerettem. Egy kis kertet egyedül ma-
gam kezeltem és palántáztam, gondosan ápoltam és csinosan rendben tartottam. Majd ezzel 
a szenvedélyemmel is fel kellett hagynom. Ki gondolta volna, hogy az a szegény leányzó, akit 
én csak szánalomból szerettem és csak szórakozásból választottam ki magamnak, szívesen 
beleegyezett abba, hogy csak élettársam legyen. (...) 

Időközben sikerrel befejeztem orvosi tanulmányaimat, de sokat sebzett szívem még ettől 
sem gyógyult meg. Édesanyám szíve viszont reszketett a boldogságtól, amikor az orvosi fel-
avatásom napján - 1857. április 26-án - jelen lehetett és megélhette a doktori címmel történő 
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kitüntetésemet, amivel valóra válthattam velem kapcsolatos legrégibb vágyát, s gyengéd 
együttérzését. Elragadtatása azonban rövid ideig tartott: megváltoztathatatlan elhatározással 
nyújtottam kezem házasságra az akkor neki bemutatott menyasszonyomnak. A legnagyobb 
bánatomra ezzel tüskét szúrtam mindig melegen szerető anyai szívébe, ami örökre benne 
maradt. 

Az első hibás lépést ekkor követtem el - 1857. június 9-én - , amikor gyenge szívem nem 
talált már kibúvót. Hát kimondtam a boldogító szót, mert már magam is ezt tartottam helyes-
nek. Nem akartam egy szegény szerencsétlen nőt, aki engem végtelenül szeretett, kétségbe-
esésbe dönteni. Korábban az volt a szándékom, hogy az emberi szív gyengéd vonzódását az 
elválás természetességével zárjam le. Anyám gyötrődése sem bántott különösebben, mert 
nem is tudtam más magyarázatot adni ezen elhatározásomnak, mint azt, hogy a végzet akarta 
így, a hajamnál fogva ráncigált a tények elé, s már nem állt módomban másképpen cselekedni. 
Végül is bíztam a jövőmben, a jó Isten megáldott engem képességekkel, amelyek már nem-
csak azt biztosították, hogy magamat tartsam fenn, hanem takarékoskodhattam is és remélhet-
tem, hogy enyhíteni tudok már édesanyám bánkódásán is. Sokkal többel azonban még nem 
dicsekedhetem. 

Budán kezdtem meg orvosi praxisomat és hat évig ott működtem (1857-1864). Betegeimnél 
jó hírnevet szereztem, kedvelt és keresett orvosuk voltam. Minden különösebb nehézség nél-
kül megkerestem a feleségemmel és hat gyermekemmel felmerülő költségekre és kiadásokra 
szükséges fedezetet. 

Közben életveszélyes lefolyású tüdőgyulladásom és krónikus hörghurutom támadt 1862 
márciusában, amit Isten segítségével sikerült aránylag rövid idő alatt kikúrálnom.Ezt követően 
évekig más súlyos betegségem nem volt. 

Fordulatot jelentett életemben, hogy 1864 március havában megüresedett egy orvosi állás 
az Óbudai Hajógyárban. Megpályáztam ennek az állásnak az elnyerését a Donau-Dampf-
Schiffahrt-Gesellschaftnál abban a reményben, hogy ezzel a szerencsémet megalapozhatom. 
Az orvosi állást én nyertem el. Ezzel a próbálkozásommal sem volt azonban szerencsém. 
Egyéniségemnél fogva ugyanis sohasem tudtam megszokni, hogy a vezetőség jóindulatáért 
hajbókolnom kelljen és elviselnem a tisztviselők hűvös ellenszenvét. Bíztam a tudásomban, 
és megfontoltan haladtam tovább a magam kitaposta utamon. De mielőtt még Óbudán ismert 
orvos lehettem volna, megrágalmaztak és eltiltottak a lakosság gyógykezelésétől. Volt egy 
fiatal orvos, aki ugyancsak megpályázta a hajógyári állást. Nagy ismeretsége volt és ő is már 
hosszabb ideje lakott Óbudán. Sokan azt remélték, hogy ő kapja meg az orvosi állást, s mivel 
ebbeni várakozásukban csalódtak, hajszát indítottak ellenem. Azt remélték, hogy ezzel ki-
kényszerítik, hogy önként mondjak le az állásomról. Az első években sok kellemetlenkedést 
kellett elviselnem. Ez még 1868-ban is folytatódott ellenem a képviselő-választáson. A vetély-
társam pártja nyerte el a győzelmet, én viszont a vesztes ellenpárthoz tartoztam és ezzel is 
újabb ellenségeket szereztem magamnak. Titokban megkísérelték, hogy engem az igazgató-
ságon bepanaszoljanak, de a vizsgálat során felfedték az ellenem folytatott összeesküvést, és 
ezzel a helyzetem végleg rendeződött. Ettől kezdve nyugton hagytak már, de az elszenvedett 
bántalmazások következtében teljesen feldúltnak láttam már az orvosi pályafutásomat. Ezek 
az izgalmak a beteg szívemet annyira igénybe vették, hogy szívbajom elhatalmasodott és 1868 
őszén különböző asthmatikus rohamok és légzési nehézségek léptek fel, amik már a legne-
mesebb szervünk elpusztulásához vezetnek. Ilyen jelenleg is az egészségi állapotom, amikor 
mindezt leírom: 1869 márciusában. 

Most, hogy áttekintettem életemnek különböző szakaszait, találtam köztük olyanokat, ame-
lyeket megbántam: mindenekelőtt azt az időt, amelyet játékokkal vesztegettem el. Ezért óvom 
gyermekeimet, kérem őket, megparancsolom nekik, hogy sohase adják át magukat a játékok 
bűnös élvezetének és minden eszközzel álljanak ellen ezen szenvedélynek, ugyanígy a sze-
relemnek is, mert ellen lehet állni erős akarattal! (...) 

Most, amikor már a kialvó életerőm készül szívemből eltávozni, egyedül csak a gyermeke-
imbe vetett reménységem vigasztal. Az a leghőbb vágyam, hogy közülük csak egyet lássak 
orvosdoktori címmel kitüntetve, már nem adatik meg nekem. Ezt a boldogságot meg nem 
élhetem. 

Ezért kívánom, hogy Viktor, az én okos kisfiam, aki most még a gimnázium első osztályában 
végzi tanulmányait, szorgalommal és erős elhatározással szentelje magát az orvosi tanulmá-
nyoknak, ne csak célszerűségből, hogy egy elnyert vállalati állásban dolgozhasson, hanem 
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ennek a legmagasabb tudománynak a szeretetéből. Szorgalmas fiatalembernek ez becsületes 
és jövedelmező foglalkozást biztosít, ennek megszerzett jogosultságát az egész világon min-
denütt elismerik és tiszteletben tartják. A jó Isten segítse őt! De egyúttal figyelmeztetem, hogy 
már most, a gimnázium első osztályában szorgalmasan tanuljon, mert ez szükség esetén már 
végzettséget ad a kezébe, amivel magát már el tudja tartani. Akkor, ha én már nem leszek 
köztetek, szegény jó anyátoknak nem lesz módja úgy támogatni benneteket, mint ahogyan 
eddig én tehettem. 

Becsület és igazságszeretet: a kevéssel is legyetek megelégedettek, nehogy eladósodjatok! 
A szerény és tudásra vágyó fiatalember nem szorul koldulásra, mindig talál olyan jóakaróra, 

aki támogatást és segítséget ad. Csak a bűnöző és a szemtelenül követelődző ember nem talál 
pártfogóra. 

Ha Viktornak sikerül Isten segítségével a kívánt céljait elérnie és elnyeri az orvosi diplomát, 
akkor se házasodjék meg, hanem előbb hat évig praktizáljon kórházban vagy az egyetemen, 
hogy megszerezze a szükséges gyakorlatot a további eredmények eléréséhez. Ne helyezked-
jék el Óbudán vagy egy kis faluban, még kezdőként sem, hanem Pesten vagy Budán, ahol 
támogatást kérhet atyjának hálás híveitől. 

Ezek a kívánságaim! 
Az Úristen rendelkezik felettünk és legyen meg az ő szent akarata! 
Valószínűleg ezek a reményeim rövidesen már a sírba kísérnek, a Mindenható ezt így ren-

deli. Azután az élők világára vetem onnan tekintetemet és boldog leszek, ha gyermekeimnek 
sikerül az életben elérniük sikereket - amiket én is el tudtam érni és amelyeket már én nem 
valósíthattam meg hogy megbecsült legyen a mi szerencsétlen nemzetségünk neve. 

Óbudán, 1869. március 8. 

Franciscus Anesini Dr. med. 

Francesco dédapám életrajzából kevés adatot és históriát ismertünk csak meg. Választékos 
stílusban, kiváló jellemzéssel, tömören fogalmazott életét tárta elénk, mindössze tíz oldalon. 
Nem írta meg nagyanyja, nagybátyái és nővérei nevét sem. Szüleinek, testvéreinek sorsát sem 
ismerteti. 

Meg kell azonban értenünk, hogy közvetlenül a halála előtt, kétségbeesett lelkiállapotban 
csak gyermekeihez szóló intelmeket írt, hogy életükben elkerüljék azokat a szenvedéseket, 
melyekbe ő gyermekkorától magára hagyottan belebonyolódott, s ezek idézhették elő végze-
tes szívbetegségét. 

Az egyetlen reánk maradt írásának készítésekor kínozták már szívbajának rohamai. Ismerte 
a gyógyíthatatlan szívasthmának jellegzetes végső tünetét, a fulladás szenvedéseit. Ennél még 
jobban aggaszthatta a 2-10 éves korban árván maradó hat gyermekének szomorú sorsa, a 
minden támogatás nélkül maradó özvegyének kétségbeejtő helyzete. Mindez, ami őt ekkor 
módfelett gyötörte, napok múltán bekövetkezett. 

Özvegye nagy nélkülözések között nevelte fel és iskoláztatta hat gyermekét, egyedül gon-
doskodott minden szükségletükről. Az óbudai hajógyárban, később a Duna-hajózási Társa-
ságnál ajánlottak fel állást részére, és 30 évig volt a család kenyérkeresője. Nyugdíjazása után 
Janka néni még 1920-ig élt Aurélia leánya családjában. 

Az Anesinieket sokszor sújtotta megrázó esemény, végzetes betegség, korai halál, tragédia, 
járvány, de bőven vegyültek családi örömök is a szerencsétlenségek közé. 

Azóta 150 év telt el és nyolc generáció váltotta egymást. Kevesen emlékezünk már őseink 
életére, sorsára, pontos adataira, érdekes eseményeikre, pedig ezeknek megörökítése köte-
lességünk lenne! 

Dr. Tamaskó Béla 
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