
A családfán nem ábrázolódik, hogy a két And-
rássy fivérnek az édesapja, a kiegyezés kori
miniszterelnökünk, id. Andrássy Gyula volt.
Az idôsebbik fiát, Tivadart négy leánygyer-
mekkel áldotta meg a sors. Természetesen
mindegyiküknek a férje közismert, mondhatni
híres magyar arisztokrata családból szárma-
zott. Így Katinkának, a vörös grófnônek a fér-
je Károlyi Mihály, az 1918-as miniszterelnök
lett. Miután Tivadar 48 évesen meghalt, öccse,
ifjabb Andrássy Gyula vette nôül az özvegyet,
és nevelte fel a négy leányt, akik egyben uno-
kahúgai.

Írásunk fôszerepelôje, a másodszülött Bor-
bála 1911-ben, 21 évesen ment férjhez Pallavi-
cini György ôrgrófhoz, aki legitimista politi-
kus volt. Borbála négy gyermek anyja lett, de
a két világháború közötti idôben, a családi és
társadalmi kötelezettségek mellett elsajátította
a rajzolás és vízfestés tudományát is, továbbá
mesteri módon restaurált bútorokat. 

Hogy a piktorságban ugyanazok a gének

játszottak-e szerepet, mint unokatestvére, a
briliáns festô Batthyány Gyula esetében – azt
nem lehet tudni. (A festô édesanyja, Andrássy
Ilona testvére volt Tivadarnak.) Nincs adat ar-
ra vonatkozóan, hogy Andrássy Borbála képe-
it bemutatták-e, így természetesen kereskedel-
mi forgalomba sem kerültek, ami társadalmi
helyzetükbôl következôen könnyen érthetô.

Pallavicini-Andrássy Borbálát a mindenkit
megnyomorító háborús idôk után, 1945-öt kö-
vetôen sok szomorúság és megpróbáltatás ér-
te. Annak ellenére, hogy György fiát antifa-
siszta tevékenysége miatt a németek Dachau-
ba hurcolták, az új rendszerben, 1946. május 6-
án délután a nyílt utcán elrabolták a szovjetek,
és – mint oly sok más magyar embert – többé
senki sem látta. A felszabadítók Szibériába
szállították, ahol Tejsedben 1949. július 21-én,
37 éves korában halt meg – mint ahogy azt egy
1957-ben hazakerült fogolytársától pontosan
meg lehetett tudni. Antal fia is a kommuniz-
mus áldozata lett, holott mint ludovikás kato-
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Pallavicini-Andrássy Borbála
életérôl, festészetérôl

Folyóiratunk 2008. évi 2. számában, a 46. oldalon lehetett olvasni e sorok írójától az „Egy különleges fes-
tôrôl” címû cikket, mely gróf Batthyány Gyula festômûvészrôl szólt. Jelen közlés keletkezésének az a hite-
les története, hogy a festô néhány arisztokrata rokona tudomást szerzett a Batthyány-cikkrôl, és ennek nyo-
mán felhívták a figyelmemet a család másik festô tagjára. Igaz, míg Batthyány Gyula hosszú agyonhallga-
tás után mostanában a képaukciók sztárjai közé sorolható, addig Andrássy Borbála mûvészeti tevékenysé-
ge igencsak ismeretlen. Írásunkkal nemcsak e hiányt szeretnénk pótolni, hanem a történelmi család idevá-
gó érdekességeit is közreadni.
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natiszt a fronton átszökött a szovjetekhez, és
1945 után a Magyar Néphadseregben szolgált,
az alezredesi rangig emelkedett. 1956-ban
mint parancsot teljesítô katona, rétsági zászló-
aljparancsnok a házi
ôrizetbôl kiszabadított
Mindszenty érseket
konvojjal a fôvárosba
kísérte. Bár semmilyen
vétséget nem követett
el, 1957-es leszerelése
után perbe fogták, ha-
lálra ítélték, és novem-
berben kivégezték.
Édesanyjával utoljára
1951-ben találkozott.
Pallavicini Györgynét
ugyanis 1951-ben kite-
lepítették, elôször Be-
senyszögre, majd to-
vább ûzték a Tisza
menti Fokoru-puszta
egyik kuláktanyájára.
Természetesen nem-

csak elûzték otthonából, hanem minden va-
gyonától is megfosztották. Zokszó nélkül tûrt
számûzetése 1953 végéig tartott. 1956 késô
ôszén sikerült elhagynia hôn szeretett hazáját.
1990-ben a Gondolat Könyvkiadónál jelent
meg a Pallavicini-Andrássy Borbála kitelepítési és
1956-os naplója címû kötet, mely tanulságos
mementója a megrázó eseményeknek.

Andrássy Borbála képes volt a kietlen jász-
sági pusztában nyomorúságos életkörülmé-
nyek között ólszerû lakásának toldozása-fol-
dozása, a jószágok trágyájának eltakarítása, il-
letve fûtôanyaggá való mentése és az alapvetô
életkörülményekért vívott harc mellett az álla-
tokat és a velük oly kedves parasztembereket
rajzolgatni.

A forradalom után – sok emigrációra kény-
szerült magyar emberhez hasonlóan – már hi-
vatalos útlevéllel, de igen kalandos körülmé-
nyek között, immár 66 évesen sikerült átjutnia
az osztrák határon. 1957-ben jutott ki Kanadá-
ba, ott élô, korábban emigrált Ede fiához. A
nyugodt és békés körülmények között újra
festeni kezdett. Vidám hangulatú alföldi, falu-
si képei könnyedek, igen színgazdagok. Az
óhazát idézô vízfestményei népszerûek voltak
a magyar kolóniában. 1968-ban, 78 éves korá-
ban halt meg Montrealban.

Képei részben Kanadában, valamint Olasz-
országban élô 94 éves Thyra leányánál találha-
tóak.

DR. GÖMÖR BÉLA
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