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Hét nemzedék szilvafák nélkül

Ez a könyv tulajdonképpen kettõ:
családtörténet a szerzõ születése
elõtti idõkbõl és számadásos önélet-
rajz annak folytatásaként. Az elbe-
szélés, valamint a vallomás idõben
mintegy kétszáz évet fog át, az
1750-es évektõl kezdve. Jelentõsé-
ge, hogy annak a hivatalnoki-értel-
miségi körnek a tagjairól és szokása-
iról fest plasztikus képet, amelyet a
múlt századi történelem elõbb elso-
dort, majd idejétmúlttá nevezett ki.
Ráadásul e család egyedi érdekessé-
ge, hogy ebbõl származott Bartók
Béla anyja, Voit Paula. Látnivaló in-
nen, a 21. század elejérõl: az általuk
képviselt életmód már visszahozha-
tatlan. És mégis, ebben az elmúlás-
ban van valami felemelõ� 

A Monarchia, majd az elsõ világ-
háború után függetlenné váló Ma-
gyarország itt tárgyalt, birtoktalan
nemzedékeinek ugyanis igen fontos,
közös élménye volt az anyagi-szelle-
mi körülmények hasonlósága keltet-
te, együvé tartozást sugalló hagyo-
mány: a civilizált környezet, amely
kultúrává lett és az élet minden terü-
letére kiterjedt. A család idõben egy-
mástól távolodó tagjai között ezt
erõsítette meg egyfelõl a szájhagyo-

mány, amely a szülõföldhöz, a vá-
lasztott hazához fûzõ érzéseket fog-
lalta magában, másfelõl pedig az élet
apróbb-nagyobb, generációról ge-
nerációra vándorló tárgyai: festmé-
nyek, levelek, fényképek és egyéb
családi relikviák. E közös élmény
egyesítette a nemzetiségi és foglal-
kozási különbözõséget, magyar, né-
met, szláv nyelveket; zenészt, keres-
kedõt, hivatalnokot, katonát, mezõ-
gazdászt vagyis általánosságban a
17�18. századi értelmiségi létet. S e
kultúra része volt a tág földrajzi kör-
nyezet: a családtagok Magyarország
széles területeit belakták a nyugati
határszéltõl (Sopron a körülötte fek-
võ apróbb településekkel, Pozsony)
Nagyváradig, és természetesen a fõ-
várost, Budapestet is.

Mint általában a családtörténetek
elején, kezdetben itt is sok a homá-
lyos folt, aztán a jelenhez közelebb ér-
ve egyre valóságosabbak és biztosab-
bak lesznek a rokoni kapcsolatok.
A történetmondás az egyes párhuza-
mos leszármazottak vonalán halad
elõre, ami néhol óhatatlanul ismétlõ-
déseket eredményez, csakhogy mind-
ez újabb és újabb körülmények felfe-
désével jár. A hasonló mûvek fontos
követelménye a pontos és áttekinthe-
tõ családfa, amelyen követni lehet a
szövegben említett leszármazásokat
és kapcsolódásokat. Nem hiányzik ez
itt sem. Az emlékezés hatóköre azon-
ban sokkal szélesebb a közvetlen hoz-
zátartozókénál, s néhány általános
megállapítást is lehetõvé tesz.
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Érzékelhetõ a magyar kultúra
vonzása; a családtagok az 1800-as
évek utolsó negyedéig többnyire né-
metül, 1867 után viszont már ma-
gyarul beszéltek. Mindez arra utal,
hogy a prosperáló gazdaság, a biztos
és kiszámítható életpálya, amely az
utódoknak is osztályrésze lehet, a
nemzeti érzelem legbiztosabb alap-
jai. A magyarosodással párhuzamos,
emancipációs jelenség a polgári val-
láserkölcs bomlása, amely nem más,
mint harc a kordába szorított lét sza-
badságjogának visszaszerzéséért: a
hit ugyanis nem következménye a
szokásoknak, legfeljebb fordítva.
Mindez azonban nem zárta ki a fel-
tûnõen vallásos, pártában maradt le-
ányokat és sok gyermekkel megál-
dott feleségeket. Korjellemzõ a
nagyszámú gyermekáldás mellett a
magas csecsemõhalandóság, ahogy
a foglalkozási sokszínûség is. Jelleg-
zetes polgári jegy a szabadkõmí-
vesség, s a fõági, több generáción
keresztül ismétlõdõ hivatás, az okle-
veles mezõgazdász, gazdatiszti állás-
sal. Az életmód szerves része az
öröklõdõ könyvtár, a szerzõ egyik
felmenõje kapcsán megjegyzi: a �fil-
lérjeibõl gondosan összegyûjtött
szellemi kincstár egy szabadabb vi-
lág légkörét varázsolta köré�.

A gyermekkorral kezdõdõ sze-
mélyes emlékek az átéltség és felidé-
zés varázsa által hitelesítõdnek. Az
olvasó megrendül, amikor az ablak-
ból berántott bugyellárisról, a szo-
bában járó lift zajáról vagy a Hattyú

nevû kuvaszról olvas � mert ezek az õ
saját emlékei is, amelyeket Babits,
Kosztolányi írásai erõsítenek meg. Ez
a polgárság eltûnt ugyan, de ránk
hagyta a kényszerítõ kérdést: ma mi-
lyen életmódot követnek honi utódai?

BUDA ATTILA

(Argumentum Kiadó, Budapest, 2002,
2500 Ft)

MOLNÁR ANDRÁS: 

AA  ffiiaattaall  DDeeáákk  FFeerreenncc

Deák Ferenc születésének kétszáza-
dik évfordulója alkalmából jelent
meg Molnár Andrásnak a fõként a
Zala megyei levéltárban fellelt új
forrásokra támaszkodó, közel tíz-
éves kutatásait összefoglaló monog-
ráfiája a már a kortársak által is a ha-
za bölcsének nevezett Deák életének
eleddig kevéssé ismert elsõ harminc
esztendejérõl.

Az alapos és hiánypótló levéltári
kutatásokat végzõ Molnár András
aprólékos leírását és pontos helyzet-
képét adja a zalai középnemesség so-
raiba emelkedõ, a megyei hivatalok-
ban fontos posztokat betöltõ, vala-
mint az elõnyös házasságokkal és
birtokegyesítésekkel a helyi közélet-
ben egyre nagyobb tekintélyt és be-
folyást kiharcoló, már 1665-ben ne-
mesi oklevelet szerzõ Deák famí-
liának.
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