
""Nagy kotenye volt. sokan elfertek alatta..
Eller PaIne, sziiletett Zierkelbach Maria szazeves lenne

Ha Eller neni tortenelmileg nem oiyan szerencsetlen idoben el, hanem peldaul napjaink-
ban, egykor szazotven budaorsinek munkat ado kotodeje akar orszagos vagy nemzetko-
zi halozatta is kinohette volna magat -mondja egy regi, csaladi ismerosom. A nagyma-
mamrol beszelt, ami maganugy, de id. Eller PaIne, szul. Zierkelbach Maria -akitol meg
eleteben elvettek mindazt, amit a semmibol teremtett -tortenete megsem az, hiszen
annyifele pozitiv es szomoru tanulsagot hordoz.

EIlereknek, hogy vegyek meg
kozosen a fo utca egyik leg-
szebb hazat, es ott a fiatal Csiz-
madiaekkal kozosen folytassak
az ipart. Mariska ugyan nem
szeretette a kozoskodest, de ki-
szamolta, hogy ha minden a
tervei szerint alakul, egy-ket
even belUl osszejohet annyi
penz, hogy kivasarolja a tulaj-
donosrersat. Ez meg 1940-ben
gyakorlatilag meg is tortent -
legalabbis a ma elok fgy tudjak
-, de tekintettel a tortenelmi
helyzetre, jobbnak lattak nem
boiygatni a hivatalos papfrokat.
Mindenesetre 1947-ben a ma-
gyar allam kisajatftotta a hazat a
partizan szovetseg reszere. Mi-
vel azonban a nagymamam a
korabbi evekben tobbszor is bi-
zonyitotta, hogy "j6 hazafi" (a
Voroskereszt alapft6 tagja volt,
a haborU alatt pinceje 6v6heiy
volt es menekUlteket bujtatott,
amiert j6val kesobb, 1970-ben
kituntettek a parlamentben),
nem az utcara kerult -a csala-
di tragediak foiytan immar csak
-ket gyerekevel, munkasaival
es a kotogepekkel, hanem ka-
pott egy nagysagrendekkel sze-
renyebb, de megis csak lakhat6
csereingatlant, a mai Szabad-
sag ut 11. alatt talalhat6 hazat.
(Ez volt a csaladi hazunk 1994-
ig, amikor eladtuk.)

A haboru uren nagymamam
elso gondolata az volt, hogy fel-

Rendszeres olvasoink tudjak,
hogy a lap tizenegy eve alatt so-
ha oem hozakodtam elo csala-
dunk t6rtenetevel. Most, de-
cemberben megis rossz erzes
fogott el, amikor raj6ttem, hogy
apai nagymamam, id. Eller PaI-
ne, szul. Zierkelbach Maria ep-
pen szazeves lett volna 2002.
december 2-an. Nem emlekez-
tank meg rola, pedig mar egy
eve kikerestettem a levelrerban
dr. Arvay Jozsef feljegyzeset.
"A magyar ipar" 1941-es kiada-
saban, a 42. oldalon Igy Irt: "El-
ler Paine -k6tomester, gephur-
kola ilzeme Buda6rs, Petofi ut-
ca 21. Iparat Budapesten, az
Expressz k6todeben tanulta ki,
majd a fovaros nagyobb gyara-
iban fejlesztette tovabb szaktu-
dasat. <5 honosltotta meg Bu-
da6rs6n a k6tsz6voipart. 1934-
ben 6naUositotta magat. Kis-
ipari uton, kezi erovel termel.
Atlag 20-25 munkasnak nyUjt
megelhetest FOleg a sporthoz
szukseges k6t6ttaruk keszltese-
vel foglalkozik."

Negyvenevesen
a csucson

Harom gyermeke k6zul -har-
minc eve immar egyetlen elo -
nagynenem, Sid6 Gezane, szu-
letett BIer GeltnJd visszaemle-
kezesei szerint az uzemet mar
1940-ben atk6lt6ztette egy jo-
val nagyobb hazba, a Jozsef f6-
herceg utca 22-be (ez a mai
kulturhaz helyen aUt), es egy
1942-es dokumentum tanusa-
ga szerint akkor mar szaz6tve-
nen dolgoztak nala. Ha urena
szamolnak, 0 maga oem volt
t6bb, mint negyvenesztendos.
En, az unokaja, mar most is ha-
rom ewel idosebb vagyok. S
azelott, hogy ehhez a cikkhez
elkezdtem anyagot gyajteni,
szinte csak arra emlekeztem,

.-

amikor a mama 1972-ben, fel-
adva ragaszkodasat az elethez,
a sokadik agyverzesben meg-
halt. Meg abban az esztendo-
ben eltemetttik edesapamat is,
ifj. Eller Palt, 36 evesen. Azok a
"pazli-nenik" (pazli svabul nenit
jelent), Uzi, Leni, Rezi, Nani es a
t6bbiek, akik a hatvanas evek-
ben, nagy svabszoknyaikban,
fekete k6tenytikben hetente
t6bbsz6r is megfordultak na-
lunk, 6sszesugtak a temetesen:
de j6, hogy Midi pazli (Mariska
neni) ezt mar nem erhette meg.

Keresetebol ujabb
gepeket vett

De hogy is kezdod6tt mama
t6rtenete? Bier Pal es Zierkel-
bach Maria mar 1922-23-ban
ismerte es szerette egymast.
Am mindketten komoly tervek-
kel indultak az eletnek, elect Pa-
Ii, mint tigyes kezu lakatos,
Franciaorszagba ment dolgoz-
ni, 6t evre, Mariska pedig k6toi-
pari szakmunkas lett. A kerese-
tet azonban nem uj ruhakra
vagy mas cifrasagokra k61t6tte,
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hanem megvette maganak az
elsi5 sajat koti5gepet -terme-
szetesen kezi hajtasu gepekri51
van szo, hiszen a huszas evek-
hen jarunk -, es az elsi5 geppel
megkeresett bevetelt ujabb gep
beszerzesere forditotta, a maso-
diket megint ujabbakra. Ahogy
a leveltari bejegyzesben is 01-
vashato, hamarosan onallosi-
totta magat. Amikor 1928-ban
Pali hazajott, kettejuk sporolt
penzebOl megvettek a Peti5fi ut-
cai hazat. Ekkor mintegy har-
minc helyi asszony es lany ka-
pott Blereknel munkat, akik kQ-
lonosen annak orultek, hogy
nem kellett a tobbiekhez hason-
loan naponta begyalogolniuk
dolgozni Pestre.
A fonalat Kaposvarrol hozattak,
a Csizmadia csaladtol. Ennek a
tortenet gorgeteseben nagy a
jelenti5sege, ugyanis ez az is-
men, regi magyar csalad ebben
az idi5ben kitagadta legidi5sebb
fiat, mert zsido lanyt vett felese-
gul. Csakhogy amikor megszu-
letett az unoka, a szuli5k meg-
bantak ezt, ezert azt ajanlottak

--



adja az ipart. Hiszen a nagy-
hazban dolgoz6 szaz6tven
munkasanak a t6bbseget kite-
lepftettek Nemetorszagba. 6
maga is csak szamos kilincse-
lesnek es harerozott fellepese-
nek k6sz6nhette, hogy itthon
maradt. Mert persze, ,j6 hazafl-
sag" ide, vagy ada, voltak alert
oiyan "j6 akar6i", akik szemet
vetettek a maradekaiban meg-
lev6 vagyonara, es 14 eves la-
nyat es 11 eves flat felfrattak
arra a bizonyos lisrera, mint
"hazaaruI6kat". Gondoljak
csak el, milyen napokat elhe-
tett meg az az asszony, aki
nero sokkal ezel6tt, 1945-ben
veszftette el egy ostoba baleset
uren, egy felel6tIen orvos mi-
att, hosszan betegesked6, fla-
tal ferjet, majd 1946-ban edes-
anyjat, es egy ugyancsak osto-
ba megfazas miatt legid6sebb,
serdGI6 lanyat?! T6r6dtek vol-
~a 6n6k a helyeben azzal a
megmaradt husz-huszon6t
munkasn6vel, akik arra kertek,
hogy ne zarja be az Gzemet,
hanem folytassak a munkat a
kisebb hazban? Eller neni -
mert mar negyoJenegynehany
evesen is a legt6bben neniztek
-meg egyszer megpr6balta.
De az 6tvenes evek elejen
megjelent nala egy bizottsag -
az egyik tagjat j61 ismerte, aki
szabadkozott, nem tehet arr61,
amit csinal -azzal, hogy hibat
kell talalniuk a "kapitalista
Gzem" k6nyveleseben. Majd
azt is "rabizonyitottak", hogy
lopott fonalat vasarolt es dol-
goztatott Eel. Nem csak az
Gzemnek, az elete ertelmenek
vetett veget a t6rtenelem. K6z-

ben ugyanis allamositottak a
f6ldjeit is, k6zllik azt, amit alan
a penzen vasarolt, amit a ferje
peres uton karteriteskent ka-
poll a levagoU labaert a hanya-
gul eljar6 orvost61. S mivel ma-
ma meg mindig viszonyiag fia-
tal volt, ezuren egy darabig,
akarcsak lanykoraban, ismet
bejart Pestre dolgozni. A k6ta-
gepekbal nehany megmaradt.
Ezek egyiken, szuletesem utan
nehany evig meg -a csaladba
fiatalasszonykent bekerult -
edesanyam is "bedolgozoU"
egy sz6vetkezetnek. Ahogy tu-
dam, mama a hatvanas evek-
ben meg oU volt a helyi kisipa-
ri sz6vetkezet alapiresakor, de
annak tovabbi fejladese mar
nem aza nevehez kapcsol6dik.

Kedves, igaz
tortenetek

Emlekszel ram? -sz61itanak
meg meg mindig hetven6t-
nyolcvan ev k6riili asszonyok
az utcan, az orvosi rendelaben,
es meselik a nagymamammal
kapcsolatos t6rteneket (Akire
ugy mondjak, hasonlitok.) Pel-
daul azt, amikor 1943-ban
olyan hideg tel volt, hogy a
Guttman es tarsa tlzezer par si-
zoknit rendelt december ele-
jen, karacsonyig val6 leszalli-
ressal. Mariska neni -bar ve-
gigfutoU rajta, hogy nem birjak
kapaciressal -odaallt a mun-
kasai ele, es azt kerdezte: haj-
land6ak vagytok harom mu-
szakban, ejjel-nappal dolgozni,
dupla fizetesert? Hogyne leUek
volna hajland6k, hiszen milyen
j61 j6tt az a plusz pem, eppen
karacsonykor! Egy masik asz-

szony pedig azt meselte el,
hogy amikor egeszen fiatal ha-
zaskent felvettek az Eller-kota-
debe, es elsirta Mariska neni-
nek, hogy nincs hollakniuk, az
indulashoz kapott egy bizo-
nyos osszeget, amit evek alatt
kellett letorlesztenie. Persze,
hogy ekozben esze agaban se
volt mas munka uren nezni!
Vagy -hogy megse legyen ez a
cikk oiyan szomorU -egy tre-
fas anekdota: a kis svab falu
asszonyai gyakran kertek tana-
csot a fiatalon is tapasztaltkent
tisztelt Eller Mariskat61. Egy al-
kalommal Uzi arra panaszko-
dati, hogy bar j6 ember a fer-
je, ha iszik, nem lehet kibimi. A
nagymamam adott neki vala-
milyen gy6gyffivet, hogy Uzi
tegye bele a borba, es meglat-
ja, a felje megurelja az italt.
Jon masnap Uzi, hogy jaj, Ma-
riska neni, a feljem tegnap
egesz nap a vecen tilt, es art ki-
abalta: soha tobbe nem eszik
lecs6t. Abort ugyanis a lecs6
melle itta meg.

Nagynenem egyik legszebb
emleke edesanyjar61 annak
negyvenedik sztiletesnapja. A
rezesbandat hivtak meg a
munkasai, es 1200 6riaskiflit
stittettek a peknel a diszn6to-
roshoz. Mivel ez eppen decem-
ber 2-ra esett, a larmara betop-
pant az akkori plebanos is, ker-
ve, hogy advent idejen csende-
sebben vigadjanak. A mama
azonban kedvesen meghivta at
is a mulatsagba, es szabadko-
zott, nem ronthatja el az embe-
rek j6 kedvet, akik neki akartak
oromet szerezni.

Nagy kotenye volt edes-
anyamnak, sokan befertek ala
-mondja ma a lanya, es kon-
nyek jelennek meg a szeme-
ben. Majd, amikor par nap
mulva felhivom, hogy olvassa
el a kesz cikket megjelenes
elatt, hatha valamit elertettem,
meg gyorsan sorolja: azt nem
felejtettem el elmeselni, hogy a
"telepeseknek" is partjat fogta?
Pedig az elsak, akik a kitelepi-
tett svabok helyere erkeztek,
nem voltak valami szorgalmas
emberek... Nem, nem felejtet-
te el, de nagymamam elete
tortenetenek a megertesehez
egy regenyt kellene imom,
nem egy cikket.

Eller Erzsebet


