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ELLA ÉLETTÖRTÉNETE
EGY ARISZTOKRATA ÉLETÚT A XX. SZÁZADBAN

Az élettörténet általában nemcsak önmagában véve érdekes olvasmány, hanem történészek, 
szociológusok, pszichológusok hosszú távú érdeklődésére is számot tarthat. Egy-egy ilyen tör
ténet elsősorban tanúságtétel, vagyis olyan elbeszélés, amely az elbeszélt eseményben való 
tevőleges részvétel alapján nevezhető hitelesnek. Az elbeszélés egyéni módja, a téma relevan
ciája és a szöveg koherenciája kölcsönöz számára hitelt, és teszi valószerűvé a történetet. Az 
élettörténet ugyanakkor kétségtelenül korrajz is, mégpedig jelen esetben egy olyan kor tükre, 
amelyről ki-ki leginkább saját élettörténetéből tud dolgokat, tehát nem a személytelen és ob- 
jektívnek elgondolt történelmet jeleníti meg. Éppen ellenkezőleg ez a történet a szubjektív, 
megélt történelemről szól, mely csupán egy a lehetségesek közül, mivel a szerzői én köré szer
veződik, és emiatt megismételhetetlen. Ily módon az élettörténet a szerző személyes szabad
ságának reprezentációjaként is értelmezhető. Egy-egy ilyen szövegben az emberi valóság 
sajátos élettapasztalatok formájában, a világ dolgaival kapcsolatos választások eredőjeként je 
lenik meg. Mint minden visszaemlékezés, az élettörténetírás is egy olyan rekonstruktív folya
mat, melynek már az észlelési szakasza szelektív, sporadikus, és a felidéző szakasz is sema
tikus és narratív jellegű. Miközben tehát a szerző megpróbál saját életútjával szembenézni, 
feldolgozni a megtörtént eseményeket, sajátos szempontok alapján válogat: egyes részek meg
elevenednek, mások feledésbe merülnek. A cselekményekben kibontakozó történet szándé
kolt értelme mégis rekonstruálható, a szerző és a külvilág múltja megérthető. Az életút és az 
élettörténetben ábrázolt történeti tapasztalat egyszerre értelmezhető a személyiség és társada
lom szempontjából.

M. Ella a Horthy-korszakban katolikus arisztokrataként nevelkedett, 1948-ban nem ta
nulhatott tovább. Férjét, B. Imrét 1956-ban rövidebb időre elítélték. A disszidált földbirtokos 
papa, a Széchenyi-lány mama, és az „ellenforradalmár”  férj révén M. Ella a Kádár-rendszer 
szamára osztályellenséggé vált. Nyelvtudása és egy kis szerencse kiilkeres álláshoz juttatta — 
sok utazással, gyerekek és unokák körében telt felnőttkora, idegenvezetőként dolgozott ké
sőbb. Még egy ilyen rendkívül tömör és látszatra tárgyilagos leírás is csak a modem életutakra 
egyébként is jellemző sematizmust fokozza, és sztenderdizáltságot sugall. A megélt történe
lem alapján persze tartalmasabb, teljesebb, sokkal individualizáltabb és az én köré felépített 
történet rajzolódik ki.

Rendkívül határozott egyéniség és nagy szervező, aki annak ellenére, hogy magát felüle
tesnek tartja, pontosan figyeli meg és mutatja be az őt körülvevő világot, karaktereket, hely
színeket. Páratlanul nyitott és társas lény, aki sosem érzi magát egyedül; népszerű, kedvelt, 
szórakoztató személyiségként tűnik ki környezetéből. Egy önmagát nyíltan feltáró, értelmező 
nő, aki olvasóját úgy vezeti, hogy az minél jobban megérthesse a szerző viselkedésének mo
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tívumait, bepillantást nyújtva érzelmi-szexuális fejlődésének rejtelmeibe is. Az élettörténet 
megírásának motívumairól mindössze annyi tudható, hogy az ötlet Széchenyi Viktor rendkí
vül izgalmas, 600 oldalas önéletrajzát olvasva merült fel: „...mondhatom, annál érdekesebb 
olvasmányunk talán még sohasem volt” . (108. o.)

Tudatosan vállalt szubjektivitása abból a szerzői szándékból fakad, hogy a múlt élményeit 
és személyes tapasztalatait az utókor, az unokák nemzedéke számára hitelt érdemlően közve
títse. A távolítások hiánya, az igés szerkezetek túlsúlya és a tömör stílus jellemzi ezt a beszéd
módot. Az önértelmezési hajlandóság nagyon eleven és élvezhető szöveget alakít ki. A szerző 
szociologikus látásmódjára jellemző interpretatív megközelítés sok helyen már kész magyará
zatokat, racionalizációkat szül. Mintaolvasóját többször megszólítja, az eseménysor megjele
nítésekor feltételezi, hogy ő maga tudja, mi az érdekes/érdektelen az életútban, orientálni pró
bál, magyarázatokat, kulcsokat ad eseményekhez, jelenségekhez. A családias, intim hangú 
történet ezáltal olyan példázattá válik, melyben egy vadidegen számára is megérthetők az is
métlődő motívumok, újra átélhetők a máig ható múltbeli események.

A történet szerkezete lineáris: annak ellenére, hogy előreutalások („ehhez a ponthoz majd 
visszatérek — addig kérem kedves olvasóm bárki is legyél, gyermekem, unokám, vagy más, 
tartsd ébren a kíváncsiságodat” ) és visszautalások („korábban említettem, hogy nem szeret
tünk nála lenni” ) szabdalják a szöveget, a kiterjedt rokonság bemutatása miatt egyébként szö
vevényessé váló cselekményesítést jól átláthatóvá és követhetővé teszik. A lendületes és 
érzelmes hangú írás egy rendkívül eseménydús és páratlanul fordulatos életutat ábrázol. 
A cselekményesítés során sok apró epizódot, színes történetet iktat be, apró részletekkel te
szi árnyaltabbá a maga köré felépített mikrovilág képét. Ez az epizodikus cselekményesítési 
technika egymásból kiinduló sztorik végtelen sorozatát hozza létre, mely az élőbeszéd mintá
jára egyáltalán nem túlszerkesztett, mégis logikus és olvasóbarát.

A 109 gépelt oldal összesen kilenc fejezetből áll. Az első három rész (Napfényes Hencse, 
Felhősödik az ég, Az ostrom) a második világháborúig terjedő időszakot eleveníti meg 57 ol
dalon. Láthatólag ezen van a hangsúly, ezt próbálja a szerző igazán megörökíteni, részletesen 
bemutatni. A következő három fejezet (Vissza Hencsére, Sacré Coeur, Kirepülünk az iskolából 
-  élesedik az osztályharc) a fiatalkori történet 28 oldalon. Az utolsó hármas (B. I.-né leszek, 
A forradalom, Újra dolgozni megyek) 24 oldalon az életút felnőttkori részét tartalmazza. A fe
jezetcímek szemmel láthatóan az életút sztenderdizálódott elemeit hangsúlyozzák ki: boldog 
gyerekkor, a fiatalkori világot szétziláló politikum, majd a munkára épülő identitás a felnőtt
korban. Ezeken belül azonban a válogatás úgymond teljesen esetleges, szubjektív, elfogult: 
bizonyos elemeket elhallgat, másokat stilizál, megint másokat újra átélhetővé tesz. A háború 
előtti és alatti személyes és családi történet erős hangsúlyt kap. Néhol nosztalgiával, néhol in
kább iróniával idéz fel egy letűnt világot, mely az életútban meghatározó, identitásformáló 
erőt képez. A későbbi megaláztatások, szenvedések és válságok sorozata persze legalább any- 
nyira feledhetetlen, mint a korábbi idill. A személyes történeti tudat így leginkább egy nosz
talgikus-indulatos keverésként írható körül.

M. Ella visszaemlékezését többször végigolvasva, rekonstruálhatóvá válik a szerző egyes 
cselekvéseinek szándékolt értelme: kiderülhet, hogy miként formálja a körülötte lévő valósá
got jelentéssel bíró renddé („ez a dolgok rendje” ), milyen vonatkoztatási keretben épülnek ér
telmezései („ez nálunk így szokás” ) és milyen visszajelzéseket kap a valóságból („így is lett, 
ahogy gondoltuk” ).

A történet során a szerző nézeteinek, politikumhoz való viszonyának, szociális tanulásának 
folyamata csak fokozatosan, az egyre szaporodó emlékképek felelevenítése során bontakozik 
ki. A világban lévő dolgok jelentésének, szabályainak, értékeinek elsajátítási folyamataként
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megjelenített élettörténetben számos itt következő fordulópont és ismétlődő motívum találha
tó, melyek értelmezése korántsem egyszerű, de nem eleve reménytelen.

M. Ella 1930. május 1-jen született Budapesten. Három hónapos korában anyja, egy Szé- 
chenyi-lány, vakbélgyulladásban meghalt. Nyolcéves koráig Hencsén, a kiskastélyban nevel
kedett, osztrák nevelőnő látta el. Magántanulóként végezte az iskolát. A gyermekkor a kiter
jedt rokonság, „a kompánia köreben múlt el. 1938-tól már a nagykastélyban élt: inasok, 
házitanítók, kutyák és a kompániával töltött nyaralások jelentették számára elsődlegesen az 
életet. Az anyai nagymamájánál (ómami) Csokonyán eltöltött nyár gyermekkorának legboldo
gabb időszakát jelenti számára. Élénken tudja felidézni pár évvel idősebb nagybátyja kertbe 
is kihallatszó zongorajátékát, amelyet a hozzá kapcsolt hódító virágillat tesz egészleges be
nyomássá és maradandó élménnyé. Ez az epizód már nemcsak egy valaha megtörtént ese
mény igazolásaként szolgál, hanem a jelenben is ható, átélhető érzelmi erővel is bír.

Bátyja betegsége miatt, a magaslati levegő kedvéért töltenek el pár napot az apja jó  barát
jánál, az ausztriai Finstergrünben. A csokonyai nyaralások ellentéteként ez (a pázmándi Lyka 
és Podmaniczky rokonoknál eltöltött nyaralásokkal együtt) máig a legborzasztóbb élménye, 
amelyről csak az AnschluB miatt horogkereszt alakban kivilágított hegyoldal hátborzongató, 
nyomasztó emlékképe idézhető.

Az önfeledten boldog, „napfényes”  gyermekkort az 1939-es lengyel összeomlás utáni me
nekülthullám zárja le a szerző emlékezetében. Ez az a pillanat, amikor a politikum először ha
tol be a gyermeki életvilágba.

Középiskolai éveit (1940—43) az angolkisasszonyoknál töltötte Pesten, miközben Budán, 
a Dísz tér 10-ben laktak. Ez az időszak jelent igazi kitárulkozást a szerző élettörténetében: 
Ella az iskolai színdarabok sztárja, a Jézus Szíve Szövetség elnöke, lakkcipős-selyemharis- 
nyás tánciskolái növendék lett. Rendkívül népszerű volt a kortárscsoportban: „kollektív szel
lemet adott az anyatermészet — úja, szubjektív okoknak tulajdonítva centrális szerepét. 
A nagybetűs élethez hozzátartozott a vasárnapi mozi és cukrászdalátogatás is. Nevelését pe
dig kedvenc ómamija látta el, aki kora ellenére fogékony volt az iskolai dolgokra, és az öltöz
ködésben is tudott tanácsokat adni. Erre a gyerek-felnőtt átmenetre jellemző epizód az, mely 
a pénz fogalmának és képzetének kialakulásáról tudósít. Bátyjával a tartalékos tiszt papa után 
mennek a Kelenföldi pályaudvarra, majd búcsúzáskor „egy marék pénzt”  kapnak taxira, ott
hon pedig „Laci fizetett, mint egy nagy, aztán elosztottuk, ami még maradt” . (20. o.)

A papa pesti látogatásai idején a Vadászkürt szállóban szállt meg, reggelenként a 
Negresco kávéházban futottak össze iskola előtt, a délutáni, esti program uszoda, jégrevü, 
operett volt. A háború előtti világ kizárólag az apja köré szerveződik az emlékezetében, hi
szen ő döntött és intézkedett mindenről a gyerekek körül. Ő szerzett az angolkisasszonyoknál 
még botfülűnek számító lány mellé harmonikatanárt, később pedig egy festőnővel taníttatta. 
A papát egyébként az „Istenért, királyért, hazáért szellemben nevelték”  -  írja Ella, aki „az 
első háborúhoz meg fiatal, a másodikhoz már öreg” . (22. o.) Számára az anya nélküli világ
ban mindvégig meghatározó szerepe volt.

A bombázásokkal új korszak kezdődött: Ella visszaköltözött Hencsére, és a ladi rokonok 
tanárnőjéhez járt át magántanulóként. Ez a „ladi korszak”  számára főként szexuális értelem
ben jelent igazi változást: „ ...a  magántanámő olyan kitűnő volt, jobban kidomborodtak a 
helyzet előnyei. — Eközben a melleim is lassan kidomborodtak, s ez is hozzájárult ahhoz, hogy 
ez a korszak új volt az életemben.”  (22. o.)

Még mindig a papa a sztár; mert minden rokont vicces beceneveken szólít, és „saját hang- 
ja, vigye haza gramofonlemezt is készít nekik, melyen fütyörészve-énekelve sajátos szöveget 
ad elő: „Ez az, mondá a bőrfejű ezredes, miközben a dolog szöget ütött a fejébe. Az ezredes
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a szeget a fejéből kivonván azt a falba véré, és ráakasztá éles pengéjű kardját. A szeg nem tar
tott, a kard leesett, és elvágta beszédének sima fonalát. Erre belépett György herceg, és fity- ' 
tyet hányt az ezredesre. Az ezredes megnyomta a villamos csengő gombját, mire belépett a li- 
bériás inas, és az elhányt fittyeket egy vödörben kivitte. Ekkor belépett az üvegszemű herceg
nő, ám a küszöbön megbotlott, és nehezére esett. Ezzel megtörte a csendet, melynek cserepe- ' 
it kiskorú gyermekei között osztá szét. Ekkor belépett a szobaleány, és a lefolyt eseményeket 
feltörölte.”  (24. o.)

Serdülőkori függetlenségi törekvésként, az átmenet rítusaként értelmezhető az 1943-as 
karácsonyi novella is. A 13 éves Ella a helyi újsághoz titokban, a család tudta nélkül eljutta
tott egy kis irományt — a papán kívül mindenki túl komolyan vette a dolgot, a ladi rokonok 
egyenesen kijelentették: a történet banális. Szilveszterkor végre előkerült az első „igazi férfi” 
is, a papa barátjának személyében: „félig bácsi volt a számomra, de csak Lajosnak szólítot
tam, táncolt velem, szóval emberszámba vett” . (28. o.)

A kadarkúti ács elhurcolása kapcsán említi meg Ella a holokausztot: „Most is előttem van 
amikor G. Vilmos kadarkúti tetőfedő mestert és családját pakolták fel egy teherautóra. Vélet
lenül jártam arra, s nem tudtam, mi az a csődület. Nem értettem, mi történik, hová viszik azt 
a családot. Néhány szomszédasszony beszaladt a házába, és hozott ki valamit nekik, erről jöt
tem rá, hogy itt valami nagy baj van. Ellenségesen senki sem viseltetett a zsidó család iránt, 
legtöbben ugyanúgy nem értették, mint én, hogy mi történik. Később még többször láttunk 
ilyet a híradóban gonosz szöveg kíséretében. — Ha jól emlékszem, ez májusban volt, minden
estre meleg, száraz idő volt akkor. Számomra ez volt a kezdete annak a sok szörnyűségnek, 
amit a zsidókkal műveltek, és ami ellen nagyon keveset tudtunk csak csinálni. Később a há
ború után a kollektív felelősségre vonás és büntetés ezekért a kegyetlen tettekért reám is le
sújtott, de ugyanúgy, ahogy mi akkor csak titokban tudtunk a zsidóknak valamit segíteni, a 
kommunizmusban volt olyan zsidó, aki ezért titokban rajtam segített.”  (30. o.)

Az, hogy ő 1962-ben jó álláshoz jutott, kizárólag annak köszönhető, hogy apja érdemben 
segített, és így megmentette valakinek az életét, akinek fia később hálából felkereste az „osz
tályellenséget” , és kihúzta a csávából. Persze tudjuk, „a papa sok emberen segített, anélkül 
hogy bárkinek is mondott volna valamit” . (41. o.)

A háború alatti táncmulatságokról két slágert a Teve van egypupú és Mia bella signorina 
címűt idézi fel.

A betegek, rokkantak ápolásában és a hadiözvegyek ellátásában tevékenykedő arisztok
rata lányokhoz hasonlóan egyébként Ella is hadigondozó lett a Vöröskeresztnél. A szovjet csa
patok elől mentették, ami menthető: a porcelánt és az értékeket elásták, de úgy, hogy később 
csak a harmadik kísérletre találták meg, teljesen épségben. Az összetekert és gondosan be
csomagolva elrejtett szőnyegeket viszont mind felfedezték és elvitték az oroszok, akik elől El
la hatalmas kupac ágynemű alá mászva bújt el.

A legjobb ruszkis történet persze most is a papáé, akit halkonzerv-vodka vacsorára invi
táltak a katonák, így hát bevetette orosztudása maximumát: „Szvinya, riba, dinya, potrebuje 
dobre vinya!”  (disznó, hal, dinnye — jó bort kíván) — mondja nekik, nem sejtve, milyen nehéz 
lesz a leszvinyázást oroszul kimagyarázni.

Az ostromot egy pomázi svéd házban, majd az angolkisasszonyok pincéjében vészelte át, 
családjától teljesen elvágva: „aki nem volt ilyen körülmények között internátusbán, nem is 
tudja elképzelni azt a csodálatos, bensőséges hangulatot, ami ki tud fejlődni. Soha sem fogom 
ezeket a napokat elfelejteni, hálával gondolok a később sokat szenvedett apácákra...”  (44. o.)
Az óvóhelyen válik belőle szenvedélyes kávéfogyasztó, ahol szép lassan felélték a menekülő 
nácik hátra maradt cikóriakészletét.
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A háború végén először jobb híján „Elma nénihez”  egy pesti lakásba került, Buda ekkor 
még ostrom alatt állt: „Nem örült nekem, alig volt ennivalója... borzasztó ügyetlenül és ké
nyelmetlenül volt a pincébe leköltözve. Eléggé le voltam lombozódva... Az Elma néninek ágya 
sem volt, hanem egy vasalódeszka volt a két végén valamire támasztva, azon feküdt egy mat
rac. Ez tehát egy olyan ágy volt, ami a két oldalon lejtett. Lefeküdtünk este és egymásba ka
paszkodva egyensúlyoztunk a tetején. Mihelyt elaludtam, mindjárt rá is estem a házmesterék 
alacsonyabban álló szomszéd ágyára és ott remekül aludtam velük.”  (50. o.)

A megkönnyebbülést az jelenti, hogy újra találkozhat a papával: „Egyik nap, amikor ép
pen jól befűtöttünk, és a vaskályhán valamit megfőztünk, zörögtek az ajtón. Kinyitottam, és 
ott állt az én drága jó papám. A Papa volt számomra minden: család, jövő, boldogság. És most 
ott állt velem szemben lesoványodva, mosolyogva. Csak néztünk egymásra, aztán ölelkeztünk. 
Nem is tudom, volt-e ennél szebb nap az életemben, pedig volt sok szép napom.”  (52. o.)

A háború idején Vörösmarty téri házukba oroszok járkáltak be: „Dédszüleim portréján 
még most is ott a szívüknél a lyuk, vagy szíven, vagy homlokon szerették lőni a burzsujokat.
— Ez a lakás lett most a mi lakásunk, a szétbombázott Dísz téri helyett Pesten. Később majd 
itt zajlott a nászéjszakám is és a rá következő izgalmas események.”  (53. o.)

A megszállás mellett a háború utáni idők meghatározó eseménye Ella számára a földre
form volt, ennek kapcsán nem kevés iróniával mutatja be a nagybirtokos családot ért kártala
nítás nélküli veszteséget: „Újságok jelentek meg, azokból tudtuk meg, milyen lesz a földre
form: akinek 1000 hold fölött volt birtoka, az olyan gonosz, hogy büntetésből semmit sem kap. 
Ilyen a Papa. Akinek 999 vagy kevesebb volt, annak marad 100 hold. ...Akkor még nem is 
sejtettük, hogy fog még jönni egy kulákozás is, amikor mi magunk fogjuk a maradékot az ál
lamnak ajándékozni!”  (55. o.)

A háború borzalmai alóli igazi felszabadulást minden este a Bartókban játszott amerikai 
filmek jelentették: „Tódult a nép a moziba, és mi hárman is a néppel tódultunk.”  (56. o.)

Hencsére visszatérve várta a takarítás és az elmaradt érettségi, melyet a pesti Sacré 
Coeur-ben tett le. Új társaságba került, mely újabb szocializációs lépcsőt is jelent. A katoli
kus neveltetésről így emlékezik: „nagyobbrészt előkelő családok lányait nevelték, mondván, 
hogy ezek többnyire fontos emberek feleségei lesznek felnőttkorukban, s ezen keresztül nagy 
befolyással bírnak a társadalomra. Katolikus neveltetésük tehát fontos és lényeges.”  (64. o.)

Ezen a ponton vázolja a háború után megmozduló társadalom képét, amiben mintha az 
„elsőkből lettek az utolsók”  jelenségét fedezné fel: „Akkoi; mikor én odakerültem, ez már egy 
nagyon megváltozott intézet volt, és a korábban előkelő lányok most inkább üldözöttek vagy 
legalábbis szegénysorsúak voltak. Persze ugyanakkor, amikor — a volt földbirtokosokkal együtt
-  én magam is egy szegény csóró voltam, különböző iparágakban középnagy gyárakkal ren
delkező szülők lányai hozzám képest óriási jólétben éltek, majdnem úgy, mint azelőtt. Nem is 
beszélve a polgári származású iskolatársakról, akiknek az élete nem sokat, vagy semmit sem 
változott a korábbihoz képest.”  (65. o.)

Egyéni pozícióját tehát a régi arisztokrata kultúrában találta meg, annak ellenére, hogy 
éppenséggel a „csóróság”  lett „osztályrésze”  — a papa a Keletitől az Ajtósi Dürer sorig talics- 
kázta tandíj gyanánt a liszteszsákokat.

A diákévekről nagyon vidám és kiegyensúlyozott kép bontakozik ki: a nővérek rendkívül 
közvetlenek, még az egyház által elfogadott fogamzásgátló módszert is megtanítják a lányok
nak. Ellát személy szerint a „vigalmi bizottság”  vezetésével bízzák meg, a műsorszervezésben 
tevékenykedik. Ismét központi szerepet vállal a közösségben, így egy év után a legmagasabb 
elismerésnek számító kék szalagot kapja meg. A személyes kapcsolatok, a jókedv csúcsaként 
jelenik meg az az epizód, mikor az egyik nővér a háború után besegítő dán Vöröskereszt kony-
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hásainak búcsúztatásán saját szöveget ír a „János bácsi a csatában” dallamára. A személyes 
időben a szép emlékek mindig gyorsabban múlnak el: „Az egész három év alatt időszűkétől 
szenvedtem, mindig több lett volna a dolgom, mint amennyire időm volt. Ez valahogy elkísért 
egész életemben.”  (70. o.)

Miután az oroszok elvonultak Hencséről, a család újra beköltözhetett, a rendrakás így is 
1950-ig zajlott. A hidegháborús hangulatot egy vicces epizód eleveníti fel: a papa az ameri
kai követség könyvtárából kivette Churchillnek a második világháborúról írt könyvét -  mikor 
munkába ment, nem merte a lakásban hagyni a besúgók miatt, ezért a hátsó udvaron a kuko- 
ricaszár-gúlák tetejére rakta, a disznók a gúlát feldöntötték, a könyvet megették. -  „Ez az eset 
lett kiindulópontja egy évekig tartó szerelmi kapcsolatnak Papa és Corinne Spencer, a 
könyvtárosné között.”  (73. o.)

Az „élesedő osztályharc”  a felvételi idején érte utol Ellát, nem vették fel geológusnak, így 
került egy gép- és gyorsíró iskolába. Ez kevésbé rázta meg, utólag megint csak rendkívüli iró
niával láttatja az eseményt. Az életútban egyébként is a tánc, házibálok, zsúrok, szerelmek és 
hódító lovagok korszaka következik: „minden este húzogattuk a gramofont, nagy szerepe volt 
abban, hogy már nem akartam apáca lenni...” (77. o.)

Ugyanekkor „megkezdődött a nagy kulákozás, egyre kellemetlenebbé tették az életünket, 
többet kellett beszolgáltatni, mint amennyi megtermett. Egyetlen lehetőség volt, földünket az 
államnak felajánlani, nagy kegy volt, ha elfogadta. Mi részesültünk ebben a kegyben, így csak 
a konyhakertünk maradt meg, még abból is meg lehetett volna élni normál körülmények kö
zött. A mi kitűnően tartott gyümölcsösünk vezetőjeként leküldték Pestről egy parkkertészt, aki 
a családjával a Nagykastély egy részében lakott. Ez egy kedves ember volt, egész jóban vol
tunk, fogalma sem volt, mit kell csinálni, mindig a papától kérdezte.”  (78. o.)

Az egykori arisztokraták számára a teljesen ellehetetlenített életviszonyok miatt vállalt 
disszidálások időszaka következett. Ekkor már majdnem minden rokon és ismerős a kijutás 
esélyeit latolgatta. Ella legjobb barátnőjét, Toncsit kirúgták érettségi előtt, mert nem volt haj
landó a vörös zászlót vinni. Egy másik barátnőt is kirúgtak minden középiskolából, mert nem 
írta alá a Mindszenty halálos ítéletét támogató listát. Az aktuális udvarló pedig egy kitelepí
tett villanyszerelő-arisztokrata.

Ella hat hétig járhatott a Külkereskedelmi Főiskola számviteli szakára: „Hanem aztán be
jöttek innen is, onnan is a káderjelentések, és engem egy látványos »ismerkedési délután« 
keretében lelepleztek mint antiszemitát, imperialistát meg klerikális reakciót, és kilencedfo
kú fegyelmivel úgy kivágtak, mint a huszonegyet. (A kilencedfokú fegyelmi azt jelentette, 
hogy Magyarországon semmiféle felsőfokú intézményben sem tanulhatok.) Azt is megmond
ták, hogy akit velem valamikor is meglátnak, azt is kivágják.”  (79. o.) Barátai ekkor sem 
hagyták cserben, később pedig részleges rehabilitációt jelent, hogy elhívták az évfolyam-ta
lálkozókra.

A papa is kénytelen volt elmenekülni a kikényszerített békekölcsönjegyzés elől, ezért le
foglalták a hencsei kastélyt, és így végleg a disszidálás terve került előtérbe. Ella számára -  
az utótörténet ismeretében — kétségkívül erősebb érvek szóltak az itthonmaradás mellett. Az 
új munkahely, ahová a Mélyépterv dolgozóinak norma szerinti bérezéséhez keresett érettségi
zett munkaerőként került; az itt dolgozó Imre, akivel az élettörténet újabb fordulatot vett; és 
a Vörösmarty téri lakás, a későbbi életút központi színtere is. A személyes idő itt egyre gyor
sul: „a fiúk nyüzsögtek körülöttem, az események torlódtak”  — közben „vígan bringáztam a 
városban.”  (82. o.) Az életre szóló kapcsolat is legalább ilyen hirtelen érkezett: „1950. de
cember 31-én délután randevúztam az Imrével a Gerbeaud-nál. Azt mondta, hogy volt egy al
bérleti szobája, ahonnét az apja halála miatt visszaköltözött az anyjához, most éppen az gaz-

EL
LA

 E
LE

TT
OR

TE
NE

TE



BA
LÁ

ZS
 B

ÁL
IN

T
192 MINDENNAPI ÉLETUTAK, ÉLETSTRATÉGIÁK A XX. SZÁZADBAN

dát cserél és üresen áll. Kérdezte elmegyek-e vele oda most mindjárt. Én egy pillanatig sem 
töprengtem ezen (pedig még semelyik szerelmemmel sem volt szexuális kapcsolatom), mond
tam, mehetünk. Fizettünk és mentünk. A Váci utcában az Imre úgy mellesleg megkérdezte, 
el tudom-e képzelni, hogy nem templomban esküszöm. Mondtam, hogy nem. Erre azt mond
ta, hogy ő sem. »Melyik templomban esküszünk?« — kérdezte. Én meg csak néztem rá, és csó- 
kolóztunk ott az utcán. Akkor mondta, hogy az egész albérlet mesét csak kitalálta, mert tud
ni akarta, feltétlenül bízom-e benne. Állítólag egész éjszaka ezen gondolkodott, és elhatároz
ta, hogy ha hajlandó vagyok vele menni, megkéri a kezemet.”  (83. o.)

így is történt, de közben bármelyik pillanatban érkezhetett a ki telepítési végzés: hétfőn, 
szerdán és pénteken, a „frásznapokon”  várták, és másnap, a „gyásznapon”  kellett volna vég
rehajtani. A vidéki kényszerlakhelyre ítéltek keserves sorsával kellett szembenéznie az isme
rősök nagy részének. A Vörösmarty téri lakás elvesztését viszont nem merték kockáztatni, 
ezért Imre beköltözött a lakásba. A véghatározat hamarosan megérkezett, ekkor az utolsó, de 
minimális esély volt mentességet kérni. A szubjektív történet persze megint teljesen másról 
szólt: „Engem az egész dolog alig izgatott, olyan boldog voltam a szerelemtől, hogy azt sem
mi nem tudta elrontani. Holt fáradtan belerogytunk az ágyunkba, megint csak szerelmesked
tünk, aztán mély álomba zuhantunk. Arra ébredtünk, hogy egy bőrkabátos ember áll az 
ágyunk mellett... Az Imre kikászálódott az ágyból, s azt mondta: »Bocsánat, kicsit meztelen 
vagyok« A bőrkabátos az ágyra mutatott, és azt kérdezte: »Az ki?« — »Az a feleségem« — 
mondta az Imre. »Még ki van a lakásban?« »A feleségem nagyanyja és még egy ismerős«. 
A pasas megnézte a papírt. Megfogta, kettétépte, és csak annyit mondott: »Dolgozzanak csak 
szépen tovább!« Azzal elment.”  (87. o.)

A kitelepítést megúszta a család, de közben műsoron volt a létszámcsökkentés is, s ez vi
szont megszüntette Ella munkaviszonyát, nagyanyjával, nagynénjével és egy ismerőssel kel
lett otthon rostokolnia. Minden rokon és ismerős ki volt telepítve, be volt börtönözve, és a pa
pa sem látott további esélyt a gazdálkodásra, és fia után kivándorolt: „A  Papa folytatta csiga
házas életmódját, és néhány hét múlva teljesen a saját szakállára egy viharos éjszakán Barcs
nál átúszott a Dráván Jugoszláviába. Ok akkor az imperialisták láncos kutyái lévén nem szol
gáltatták vissza a szökevényeket. Egy hétig volt börtönben Belgrádban, aztán kiengedték. 
Nem volt rajta más, mint egy szakadt bőmadrág meg egy ing, papírjai nem voltak. Elment egy 
Horváth nevű bárzongoristához, aki korábban gyümölcs-nagykereskedő volt Magyarországon, 
és sok almát vett tőlünk, az adott neki ruhát. [...] Horváthék mondták, kellett volna a börtön
től valamilyen papírt kérni. Nosza gyerünk vissza. Egy álló napig keresték, mire megtalálták 
azt a börtönt, amiben a Papa volt, mert nem mondták neki, hogy hol van, mikor pedig kijött, 
nem nézte meg, honnan jön ki.”  (88. o.)

A disszidálás után „Coolie”  aláírással küldött egy levelet, melyből mindenki rögtön tud
ta, hogy „a kuli”  — nővérei helyett ugyanis mindig ő dolgozott — köszöni, jól van.

Az otthonmaradtak számára Ella és családja jelentette a központot. Sorban születtek a 
gyerekek: ’52-ben Klári, ’53-ban Józsi, ’ 55-ben Kati, ’ 59-ben Béla. Imre jól keresett, éppen 
ekkor a sztálinvárosi tervekért kapott sztahanovista kitüntetést, így könnyen elterjedt az a hí
resztelés, hogy „Ella egy komcsihoz ment feleségül, hogy mentse a bőrét” . A bajt egy méhen 
kívüli terhesség fokozta: „Szokásos erőmből szinte semmi nem volt meg, csak úgy lézengtem, 
mint egy őszi légy.”  (94. o.) — számol be a nehézségekről. Az örökségből viszont egy hétvégi 
házat is fel tudnak építeni, házilag tervezett és kivitelezett medencével.

Az 1956-os forradalom megjelenítését, melyről azt íija „nehéz leírni mi volt az, de vala
mi volt a levegőben” , részben az otthon, a gyerekek ellátása, részben az utca eufórikus han
gulata határozza meg. (97. o.) Mindketten egyszerre szemtanúi és cselekvő részesei a Bem té
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ri, Parlament előtti, Andrássy úti és a Rádió előtti eseményeknek, miközben a gyerekekhez 
néha haza kell szaladni, az élelmiszert és gyógyszert meg kell nekik szerezni.

Imre a Mélyépterv munkástanácsának elnökhelyetteseként segített az egyetemisták Elünk 
című lapjának kinyomtatásában, ezért 1957. június 13-án elvitték. Ella Klárival épp egy 
balettvizsga főpróbájáról tért haza: „az egész lakás fel volt dúlva, szekrények tartalma kidönt- 
ve, Imrét elvitték, a kis Kati nem kapott gyógyszert délben, 40 fokos láza volt, csak azt haj
togatta, hogy »iszet!«. Megvisel ezt az egészet leírni, nem szoktam végiggondolni. Valahogy el 
kell a dolgokat viselni. Mindig van valamilyen tennivaló, ahol három kicsi gyerek van, nem 
lehet túl sokat meditálni.”  (99. o.)

Imrét Angyal István perében — melyben három halálos ítélet is született — 2 évre ítélték 
első fokon, amiből 11 hónapot töltött le; később, mikor ítéletét másodfokon jóváhagyták, ha
lasztást kért, mert Ella újra terhes volt -  s ez mentette meg a további börtöntől, az 1960-as 
részleges amnesztiáig kihúzta a halasztással.

Az ismerősök ekkor sem hagyták cserben őket: a munkahelyről ródlit és egy kis gyűjtés 
eredményeképpen pénzt küldtek, annak ellenére, hogy ezt politikai bűncselekménynek ítél
ték az új vezetők. A jogi osztályról telefonon keresték fel Ellát — nem szabad átvenni a fel
mondást Imre helyett, így állományban maradhat, és jár az SZTK. A körzeti orvos pedig be
tegállományban tartotta Imrét, míg a szabadulása után új munkahelyet nem talált. Később 
ugyan már nem lehetett osztályvezető, de osztályát csoportként szervezték át, s így csoportve
zetőként magasabb beosztásban tevékenykedhetett. A mindennapi élet frontján az emberek 
maguk közt viszonylag könnyen kijátszhatták a hatalmat; az ellenállás ilyen diffúz áradatával 
— Kalmár Melinda kifejezésével élve -  a kádári „szanálás”  nem tudott volna és talán nem is 
akart mit kezdeni.

1960-ban Ella újra munkába állt. Apja disszidált földbirtokos, anyja Széchenyi-lány, fér
je „ellenforradalmár” , ő maga pedig „osztályellenség”  volt a Kádár-rendszer számára. Kez
detben egy vasipari szövetkezet ügyvitelét bonyolította. 1962-ben pedig már a Bőripari Kuta
tó Intézetnél lehetett dokumentátor. Az előrelépéshez valójában példátlan szerencsére is szük
ség volt: a Könnyűipari Minisztérium egyik munkatársa, akinek anyját a holokauszt idején fe
dezte a papa, segítségére sietett ebben a reménytelen helyzetben. Többször átíratta vele az 
önéletrajzát, míg végül csak a Széchenyi-mama maradt benne, s így sikerült az állást megsze
rezni. Ella az iparág szaksajtóját figyelő stáb tagja lett, és az új helyzet mindent megváltozta
tott: „Gyönyörű májusi időben utaztam vissza, csillogott a Duna, szép volt a világ.”  (103. o.) 
A vállalatnál lehetőség nyílt nyelvvizsgákat tenni, s ez 30%-os fizetésemeléssel járt. Az új 
munkahelyen új barátságok is születtek még a következő húsz évre. 1964 óta pedig a papa is 
kétévente hazalátogathatott.

Ella 1966 és 1973 között a Külkereskedelmi Bankba került, de ezt nemcsak nyelvtudá
sának, hanem eddig nagyjából hátrányosnak tekintett származásának is köszönhette: a vezér- 
igazgató példaképe ugyanis Széchenyi István volt. Az új állás révén szolgálati utakra mehe
tett például Iránba. Később a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat könyves üzletkötője lett, 
majd felsőfokú külkereskedelmi tanfolyamot és idegenvezetői tanfolyamot végzett el. Az 
1962-es váratlan segítség végül is döntőnek bizonyult az előmenetelben.

1972-ben jutott el családjával Rhodéziába, a testvéréhez, ahol a sok egykori arisztokrata 
telepes közt maga Vilmos császár unokája is egy ültetvényen gazdálkodott. Tréfából császár
morzsát készített neki.
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TÁRSADALOMTÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK

Az életút horizontális mobilitásait tekintve egyfajta családi stratégia fogalmazható meg. Az or
szágon belüli lakóhelyváltozások az adott kényszerhelyzeteknek megfelelő reakciók: a család 
növekedésével a nagyobb kastélyba költöznek át; a front elől Budapestre, majd az ostromlott 
várból Pestre menekülnek; a Vörösmarty téri lakást a rokonság rászoruló részének adják ki, 
később el is cserélik a férj testvérével, és végül három generáció él együtt. Az országhatárt 
átlépő mozgásra csak a báty gyerekkori ausztriai szanatóriumi kezelése, a felnőttkori hivata
los utak és az afrikai rokonlátogatás ad alkalmat. A belföldi mozgások esetében tehát a kény
szer a külföldiekben a megnyíló lehetőségek motívuma fedezhető fel a szerző esetében. 
A család más részénél ez nem így működött: a beteges nagynéni például a tízszobás kiskas- 
télyban is alig fér el, és az éveken át csomagokból vezetett háztartásával állandó készenlét
ben áll a költözésre. A rokonság nagyobb része nem kerülheti el a kitelepítést sem, először 
nem jöhetnek Budapestre, majd kényszermunkára, „dombelhárításra” kötelezik őket. A fia
talok továbbtanulását is lehetetlenné teszik, így Ellán kívül gyakorlatilag mindenki elhagyja 
az országot. Olyan társadalmi csoportról van szó, amely csak kivételes esetben kerülhette el 
az ország területéről való távozást.

A vertikális mozgások legalább ennyi hullámzást mutatnak: először is a földosztással 
a több ezer holdas családi gazdaság szűnik meg. A gazdaság vezetője, a papa, fokozatosan 
veszti el maradék illúzióját: a kétévente vásárolt új autók helyett most gyalog kell járnia, rá
adásul minden holmija egy hátizsákban elfér; így végül disszidál, és új életet kezd Afrikában. 
A kastélyok állami kézbe kerülnek, a család a budai, majd a pesti lakásban összezsúfolva. Az 
ifjú arisztokrata sarj az iskolában már csórónak érzi magát. A hatvanas évektől majd fokoza
tos emelkedés indul meg, de már előtte is van annyi felhalmozott vagyon, hogy viszonylag ko
rán, már 1956-ra hétvégi házba fektethetik. A felfelé mobilizálásban alapvető szerepet ját
szott az élettörténetben is jelentős hangsúlyt kapó motívum, miszerint a papa sokszor segített 
másoknak, és e jótetteket a család vissza is kapta. A hallatlan szerencsésnek ítélt egyéni sors 
az emeltyű után új lendülettel veszi az akadályokat, újabb és újabb kihívásokkal néz szembe.

A szociális tanulás leginkább a konkrét társadalmi relációkban és szituációkban zajló üt
közések és átalakulások vizsgálatával követhető nyomon. A személyes és társadalmi identitás 
mindvégig az elithez tartozás tudataként érhető tetten a szerzőnél. E társadalmi csoport kul
túrája a háború előtti időkig sértetlenül maradt fenn és ennek megörökítése, megelevenítése 
a szerző vélhető szándéka. Inasok, házitanítók és a kompánia jelenti az életkeretet. A látszat
ra mégoly homogén kultúra is számos dimenzió mentén törik meg. A lakóhelyváltozásoknál 
gyanított családi stratégiát bizonyíthatja az is, hogy a lokalitás szempontja még a kompánián 
belüli gyerekvilágban is meghatározó: végig ladi, hencsei, illetve mikei unokatestvérekről 
van szó a szövegben.

A származási, rokonsági különbségtétel és távolságtartás később is meghatározó marad. 
A vallásos nevelés és iskoláztatás öntudatosan, büszkén vállalt motívummá válik a szerző szö
vegében. A legkorábbi vallással kapcsolatos élménye az év végi vizsgára ellátogató Czapik 
Gyula püspökhöz kapcsolódik. A legjelentősebb kétségtelenül a Mindszentyvel való találko
zás 1948 húsvétján a Bazilikában: Ella úgy érzi, vállalnia kell a hosszú sor miatt elkerülhe
tetlen késést az iskolából, és meg kell gyónnia a bíborosnál. „Mindig eszembe jut ez a szent
gyónás, valahányszor elmegyek a gyóntatószék mellett, és úgy érzem, hogy a bíboros az én 
privát szentem is.”  (75. o.) A rendbe belépő arisztokrata lányokkal ellentétben Ella nem kap 
apjától beleegyező levelet. Mire nagykorú lett, számára már nem volt hová belépni. Később 
ezt szerencsés fordulatként értelmezi át: „Azóta azt gondolom, hogy az én vonzódásom nem
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volt igazán hivatás. Az Imrét szánta nekem az ég, neki tartogatott.” (75. o.) Korábban, az 
1939-es lengyel menekültek által készíttetett templomablaküveg felszentelésekor celebrált 
szabadtéri hálamise kapcsán említ meg egy mitikus elemet: a rendszerváltás utáni pápaláto
gatás egy pillanat alatt megeleveníti gyermekkori vallásos tapasztalatait, mikor újra meghall
ja a lengyel akcentussal magyar nyelven celebrált szabadtéri misét. A vallás a társadalmi 
identitás és érintkezés olyannyira fontos tengelye, hogy néha a rokonsági dimenziót is átsze
li. Kényszerhelyzetekben megkülönböztetésként fennmarad, azonban szerepe minimális: „Az 
Elma néni protestáns volt, és akkor még messze voltak az egyházak az ökumenikus gondolat
tól, de mégis elővett egy tiszta abroszt is valahonnan oltárterítőnek.”  (50. o.)

A szociális távolságok családtagtól idegenig, alkalmazottól ellenséges vagy éppen jó szán
dékú ismeretlenig mérhetők. A gyerekkori világban és később egyaránt érzékelhető az idege
nekkel, cselédekkel, tanítókkal való jó kapcsolat, a távolság hiánya, a közvetlenség: „Volt há
rom állandó alkalmazottunk, akiknek lakást is adtunk, két sváb kocsis és egy volt csendőr. 
Nagyon jó emberek voltak ezek. Kitűnően dolgoztak. A svábok a hazuk hátsó ablakan ugrot
tak ki, úgy menekültek a svábverés elől, amikor rajtuk akartak megtorolni a nácizmust. Me
nekültekként jöttek hozzánk. A csendőr ...egy nagyon intelligens, szimpatikus és szorgalmas 
ember, neki meg az volt a baja, hogy csendőr volt. Ők közvetlenül mellettünk laktak az L ala
kú házban.”  (73. o.)

Ez persze korántsem jelenti a hierarchikus (osztályszempontú) megkülönböztetések teljes 
eltűnését. Az elitbálok, táncmulatságok, különböző „alkalmak”  a csoportidentitás és művelt
ség megerősítését, egy sajátos, bár alulról egyre inkább nyitotta való kulturális fogyasztasmin- 
ta elterjedését jelentik.

M. Ella történetének értelmét boncolgatva nem kerülhető meg: mit bizonyít mindezzel a 
szerző? A történet mineműségét, esetleges példaértékét firtató kérdésre viszonylag egyértel
mű a válasz. A történet tipikus a nemesi sarj életútjának struktúrája szempontjából, amennyi
ben az aranykor, a válság, a mélypont, a váratlan fordulat és a lassú emelkedés a XX. száza
di arisztokrácia hányatott sorsának jól ismert ritmusát követi. Ám a kivételesen szerencsés 
egyéni alkat és a véletlenek szerepe legalább ennyire meghatározó. Ezenkívül Ella története 
egy jellegzetes, anya nélküli világban megtalált női szerepről is szól: a gyerekkori rajongás az 
állatok iránt, később az apácaélet fontolgatása, a papával való nagyon erős kapcsolat, továb
bá a férfiak iránti fogékonyság esetei fűzhetők fel erre a szálra. Az élettörténet több fontos he
lyen is vall a papáról, aki a vissza-visszatérő motívum szerint mindig féltve óvta Ellát a kül
világ behatásaitól. Visszatekintve, ennek jelentőségét így értékeli a szerző: „Később felnőtt 
lányok anyjaként sokszor gondoltam rá, hogy a mama egyengette volna Mihály [az egyik ud
varló] útját, mert hiszen rendkívül szimpatikus, értékes ember volt. De a Papa ellenkezőleg 
befolyásolt engem, mindenkit, de mindenkit el akart hárítani, aki nekem udvarolt. (80. o.) 
Továbbá: „Az én személyes csóróságom meg még azáltal is fokozódott, hogy nem volt semmi 
jó holmim, amiben megjelenhettem volna, mert egy férfi ilyesmire nem gondol. A Papa iga
zán a legszeretőbb apa volt, de ha nekem valami ruha kellett volna, akkor mindig azt kérdez
te: kell az? Én meg nem erőszakoskodtam. Ezért sokat szenvedtem a rosszul öltözöttség meg
alázó érzésétől.”  (65. o.)

Szintén kivételesen szerencsés, boldog házasságával lezáródik az a korszak, melyben az 
édesapa volt a fo vonatkoztatási pont. Mindez immár végleges változást jelentett Ella életé
ben: „A  Papa elmenetelével a szó szoros értelmében a korábbi gazdámtól egy újhoz kerültem. 
Sokszor álmodtam a papával, és aztán egyszerre nem a Papa volt az, hanem az Imre.”  (89. o.)
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Rokonai szétszakadva vagy egymással veszekedve kevésbé szerencsés kapcsolatok között 
élnek. A szerző hangvétele ennek ellenére mindig is bizakodó, reménykedő. Története azt ta
núsítja, mégis megérte itthon maradni, volt értelme bármi áron kitartani, kiharcolni az előre
jutást, az elismerést, mert az emberi, jó  élet itt is lehetséges volt, nem csak külföldön. A tör
ténet annak is példázata lesz, hogy talán még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekből is 
ki lehet maszni, ha van kire számítani. A sors esetlegességei később, az utótörténet ismere
tében, persze mindig könnyen megmagyarázhatók, racionalizálhatok. Ezt szolgálja a család 
eletenek nehez pillanatait, sorsfordulatait nem kevés öniróniával láttató számos leírás és ma
gyarázat, az eufemizáló kifejezések gyakori használata („kutyaszorítóba, egérfogóba kerül
tünk , „a kör zárult befele, a nyulak futkostak ide-oda” ), a maga körül érzékelt nyomor, 
bénultság, degeneráltság következetes elutasítása és ehelyett a magánéleti sikerek megjele
nítése és hangsúlya. Ella életterve, stratégiája végül is így lehetett az otthoni gyülekezőhely 
megteremtése, az elettörtenet bemutatásán keresztül pedig a családi összetartás ápolása és 
egy történelem által reménytelen helyzetbe hozott társadalmi csoport narratív identitásának 
megteremtése az utódok számára.

Forrás: 1956-os Intézet Órai History Archívum, 1122. sz. önéletrajz, 109 o.


