„A szüleim nagyon egyszerű emberek voltak, Édesapámat Patkós Józsefnek hívták. Nem sokkal a szabadságharc után született. Édesanyám, Ecser Zsuzsanna, 1849-ben született… Megérkeztem 1900. március 8-án.”

„És akkor… Eszterrel elhatároztuk,
hogy 1918 őszén beiratkoztunk az
Országos Színész Egyesület iskolájába,
ami a Lipót körút 1. szám alatta működött… Felvettek drámai szakra.
Esztert, a szép hangú teremtést pedig
ének szakra.”

„1921 szeptemberében Békéscsabára szerződtem, ahol kárpótoltak minden addigi mellőztetésért, csalódásért. Szép
szerepeket játszottam, és gyakran ünnepelt a publikum. Csaknem egy évadot töltöttem el itt.”
„Szeptemberben Makóról Szentesre utazott a társulat, ahol egy hónapot töltöttünk. A János vitézt adtuk elő. Én a
francia királylányt, Sziklai Jenő a királyt játszotta. A második felvonás alatt, amikor senki sem volt a öltözőben,
bejött hozzám, elébem térdelt. Irma, édes! Őszinte tisztelettel megkérem a kezét, legyen a feleségem. 1923. november
24-én mindketten kimondtuk végre a boldogító igent.”

„A szezon végén – 1924-ben – a társulat Ceglédre költözött egy hónapra. Kibéreltük az Uránia filmszínházat. Mi
Sziklai Jenővel a szüleim házában laktunk. Elmondhatatlan, hogy milyen jó érzés volt velük lenni. Természetesen
engem színésznőként nem ismertek a városban. Cegléd szülöttjére, az ifjú hölgyre is kevesen emlékeztek már.”
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„Férjemmel 1926 szeptemberétől újra Szegedre szerződtünk. Akkor a
város Kassáról szerződtetett egy ott kudarcokkal küszködő direktort,
Faragó Ödönt. Szivesen jött. Nem csoda, hiszen a társulatnak olyan
tagjai voltak, mint Ajtay Andor, Bilicsi Tivadar, Dajka Margit, Jávor
Pál. Neményi Lili, Kiss Manyi és nem utolsó sorban Práger Antal.”
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„Éppen november 19-e volt, amikor beszállítottak a klinikára… Három hónapot töltöttem a klinikán.
Sokan jártak hozzám látogatni, a kollegáim is. Kilenc hónap betegség, vívódás és aggodalom után teljesen meggyógyultam. Izgatottan utaztam a férjemmel Győrbe, ahol a társulat a nyári szezonját tartotta. A Víg özvegyben térhettem vissza.”
–

A színészkamara kötelezte tagjait, hogy igazolják származásukat. Írtam édesapámnak, hogy az anyakönyvi hivatalban kerestesse ki a családfánkat. Ő bement
a reformtáus egyházhoz. Ceglédi Sándor lelkész ötszáz esztendőre visszamenőleg
megtalálta a család tagjainak nevét. Édesapám büszkén küldte az írást. És én
örültem annak, hogy ilyen mélyen rejtőző gyökerekkel kötődöm Ceglédhez.”
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„Ekkor kezdődött el egy körülbelül kétéves turném. Kassa, Nagyvárad,
Kolozsvár, Marosvásárhely, Szabadka, Zombor, Újvidák színházaiban
vendégszerepeltem A pozsonyi lakodalommal, a Gül babával, a Stmabul
rózsájával.”

- „Egyszer 1950-ben aztán Várkonyi Zoltán megelégelte az én sanyarú sorsomat. Miután a Magyar Néphadsereg Színháza főrendezője és társigazgatója
lett – két évre – azt mondta biztató mosollyal: Irmát kiszabadítom ebből a
fogságból. Elhívta Horváth Ferenc igazgatót, és megbeszéltük, hogy havi ezerháromszáz forint fizetéssel szerződtetnek. Velem madarat lehette fogatni.”
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A születésnapomon, március 8-án lezártuk a lakást. Teherautóra rakattuk az ebédlői és hálószobabútort. Leszállítattuk Ceglédre. Visszatértünk a szülői házba. Vettem tíz mázsa fát. A bátyám fölfűrészelte, tüzeltünk, nem fáztunk.”
–

–

„Otthon szűkszavúan közöltem a nővéremmel: Végeztem. Nyugdíjba megyek.
Végleg hazaköltözünk Ceglédre. Aztán 1960 augusztusában beküldtem a
nyugdíjintézetbe a kérvényem és megérkezett a színház beadványa is. Az évadzáró társulati ülés után szó nélkül kimentem a Madách Színházból. Pár hónap után megkaptam a nyugdíjam. Még egy kicsit Budapesten maradtunk,
majd 1961. március 15-én Máriával hazaköltöztünk a szülői házba.”
„1965-ben – Ádám Ottó ajánlatára, aki rendezőm volt a Madách színházban – Kardos Ferenc és Rózsa
János fiatal rendezők meghívtak a Gyermekbetegségek című filmjük nagymama szerepére. Egy fürge
mozgású kis hölgyet kerestek. Ettől kezdve egymást követték a szerepelések. … Találkoztam a Luttor
Marával. Azt mondta: tessék bemenni próbalfelvételre … ezt a próbafelvételt látta Sándor Pál és Tórh
Zsuzsa. Mondhatni, hogy szinte belémszerettek, rögtön küldtek egy táviratot. Azonnal utazzam fel a
Sárika, drágám próbafelvételét megcsinálni. Minden úgy ment mint a karikacsapás. Kern Andrissal az
első perctől azonos hullámhosszon voltunk. Sándor Pállal remekül megértettük egymást. S igazán hálás
szívvel gondolok rá. Végül is ő fedezett fel – valami furcsa megérzésnek engedelmeskedve - a filmnek. A
sajtó és a szakma elismeréssel fogadta az alkotást. Ezért az alakításomért nívódíjat kaptam.”
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„Március 15-én beléphettem az országházba. Nem először jártam már ott. Sokan
voltak a meghívottak. Igazából nem ismertem fel senkit, az arcok összemosódtak a szemem előtt. Elhangzott egy beszéd, aztán egyszer csak engem szólítottak. Göncz Árpád köztársasági elnök átnyújtotta nekem művészi pályám elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. A jelenlévőktől
nagy tapsot kaptam. Újra a székemen ültem. Nagyon örültem belül és egy kicsit
büszke is voltam..”

