
110 EVES LETT VOLNA DECEMBER 2-AN A II KOTODES
ELLERNEIII SZULETETT ZIERKELBACH MARIA

kozeled6 szerelveny el6tt. Apukam

is at akart tekerni, de a jeges uton a

bicikli megcsuszott es a lanc elkapta

a labat, nagyon csunyan megseriilt.

Hivtak hozza segitseget, a kozsegi

orvos, Sarl6s Istvanazonban akkor,

1936-ban, egy budaorsi pinceben a
fasiszta part helyi szervezetenek a

megalakul6 gyfilesen volt eppen,

ezert csak kes6n ment ki megnezni.

Mire odaert bozza, apukam mar

vermergezest kapott. Ket evig fe-
kiidt a Szent Janos k6rhazban, ez

alatt haromszor amputaItak a labat.

Kozben anytikam vitte tovabb a

kot6det. Valahollatta, bogy Kapos-

varott a Csizmadia csaladnak fono-

daja van es t6liik rendelte a fonalat,

amit mindig pontosan meg is kapott

postan. Majd egyszer megjelent na-
la az egyik Csizmadia fill, Alajos,

mondvan, bogy "maga nagyon
surn vasarl6nk, es elbeszelgetnenk,

ha lehet." Az ajanlat lenyege az volt,

bogy a batyja, Csizmadia Janos el-

vett egy zsid6 lanyt felesegiil, ami-

eft a csalad kitagadta. De 1938-ban

megsziiIetett a gyerekiik, ezert ugy

akartak a friss nagysziil6k segiteni

a kitagadott fiun, bogy a fiUkra

iratva anyukammal kozosen vettek

egy nagyobb hazat Budaorson, az

egyre gyarapod6 kot6denek. Ez a
hilz volt illegnagyobb az akkori J6-

zsef f6herceg utcaban, el6tte

vendegl6, de amikor meghaltak a

tulajdonosok, az orokosok bezartak
es eladtak. A mai Szabadsag uton a

muvel6desi hazr6l van sz6. Itt valt

tehat igazi iizemme a kotode, ahol

ra egy me mar 140-150 asszony es

lany dolgozott."

kam hazajott, osszehazasodtak, es

egyiitt nagyon SleVen gyarapodtak.
at gyerekiik sziiletett, de ketto

egesz kiskoraban meghalt. A

noverem, Franciska 1930-ban, en

1934-ben, az ocsem Pali 1936-ban

latta meg a napvilagot. Sajnos ak-

kor borzaszt6 dolog tortent. A szii-

leim az ~~szes penziikbol vettek j6

par zsak tiszta elo gyapjut, es mivel

raktaruk nem volt, a padlasra vit-

tek. Nyugtalanul aludtak, hogy ott

van fenn az egesz vagyonuk es min-

den neszre felriadtak. Egyszer csak a

lepcson hallottak az idegen lepteket.

Apukam kiugrott az agyb61 es a hi-

deg telben, haI6ruhaban kiszaladt.
A betoro ket zsakkal mar kivUI volt

a kaplin, 0 meg felpattant a bicikli-

re es utana eredt. A zold hey abban

az idoben a M6ricz Zsigmond

kortertol Budaorson keresztUl ege-

szen Torokbalintig jart. Arra szaladt

a betoro es meg eppen atfutott a

.Szeretnem, ha sokaig emle-

keznenek ra a budaorsiek, es

persze a gyerekeim es az unokaim

is. Hiszen most mar en magam va-

gyok nagymama. Az alabbi tortene-

tet nagynenem, Sid6 Gezane sziile-

tett Eller Gertrud mondta tollba. Mi-

vellapunkban a terjedelem korlato-

zott, tobb reszben szeretnem kozze

tenni a teljes frast, majd kiegeszftem

azoknak az emlekeivel -bizony,

mar tlil vannak a nyolcvanon -akik

meg egyiitt dolgoztak az iizemeben

"Eller nenivel". Akit meg nem keres-

tern, de vannak r6la tortenetei, ke-

rem, hogy jelezze szerkesztose-

giinkben!
"Edesapam Eller Pal 1900-ban,

edesanyam Zierkelbach Maria

1902-ben sziiletett, es 1920-ban

mar megismerkedtek. De mivel az

elso vilaghaboru titan nem volt

munkalehetoseg -a nagypapamnak

ugyan volt egy lakatos muhelye, de

volt negy fia, tehat a sziileim mar

nem eltek volna meg brIDle -, ezert

az apukam 1923-ban kiment Pa-

rizsba a Renaout gyarba dolgozni.

Hat ev titan jott haza es anyu pen-

level egyiitt tudtak hazat venni, a
(Folytatjuk)

LEJEGYEZTE: ELLER ERZSEBET

A budaorsi helytorteneti Pet6fi Sandor utcaban. Anyukam
konyvekben csak a pedig, amikor a papam kiment, egy
"kotodes" Ellerkent emle. kiit6geppel bedolgoz6 volt. Es a felre
getett Eller Paine, szuletett tett penzb6l nem uj ruhat vett, ha-
Zierkelbach Maria a nagy. nem meg egy es meg egy kiit6gepet,
mamam. Eloszor es utoljara arnit kiadott berbe. igy mire apu-
10 eve irtam r61a a Budaor~ Mm hazajiitt, 1928-ban mar volt
si Napl6ban (itt olvashat6: 32 ember, aki anyunak dolgozott,
http://www.budaorsinap- ekkor meg otthon. igy amikor apu-
lo.hu/node/230), mert akkor
lett volna eppen szazeves.
Az iden december 2-an te-
hat 110 eve szuletett.


