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A VÉR NEM 
VÁLIK VÍZZÉ

Tehetséges dinasztiák
Vajon a tehetség a hajszínhez és az arcvonásokhoz hasonlóan öröklődik,
vagy inkább a neveltetésből, a világlátásból és az elszántságból fakad?

Híres családok és tehetséges dinasztiák példája azt mutatja, 
hogy valószínűleg mindkét megközelítésben van némi igazság.

A Rothschild Alapítvány palotája
az angliai Waddestonban.



A
címben idézett metaforikus mon-
 dás néhány hónappal ezelőtt egy
Klaus és Erika Mann életéről
szóló, berlini kiállításon járt a
fejemben. Édesapjuk, a XX. szá-

zad egyik legnagyobb hatású írója, Thomas
Mann árnyéka úgy vetült a szinte ikrekként
felnövő testvérpárra, hogy egyszerre akartak
eggyé válni vele és elmenekülni előle.

Pedig egyiküknek sem kellett szégyenkez-
nie: Erika Mann korát jóval megelőzve a berli-
ni művészeti élet egyik fontos figurája volt,
Klaus Mann pedig a diktatúrákkal való megal-
kuvás és az emberi gyengeség egyik kulcsregé-
nyét írta meg a Mephistóval, amely később
Szabó István rendezésében elnyerte a legjobb
idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat.

A nagyság árnyékában
A Mann-dinasztia jó példa arra, hogy az iro-
dalmi és művészeti tehetség egyrészt örök -
lődhet (Thomas Mann testvére, Heinrich
Mann szintén jelentős író volt), másrészt
nem árt hozzá valamiféle tudatosság is, mert
különben az, hogy valakinek a tehetsége nap-
világra kerül, pusztán szerencse kérdése lesz.
Genetikusok, pszichológusok, szociológusok

és történészek vitatkoznak azon, hogy vajon
a sikeres családok a génállománynak vagy a
neveltetésnek köszönhetik-e eredményeiket,
a válasz pedig valószínűleg félúton van –
mint általában. A tehetség ugyanis akkor tel-
jesíti be lehetőségeit leginkább, ha foglalkoz-
nak vele, ha megfelelő környezetben és meg-
felelő időben irányítják alakulását. A leszár-
mazás sorsszerűsége a kezdetektől végigkíséri
a zsidó–keresztény kultúrát, hiszen már az
Ószövetségben Jákob tizenkét fia határozza
meg a későbbi törzsek sorsának alakulását.
Dinasztiákban gondolkodtak a fejedelmek, a
királyok és az uralkodók is, és természetesen
a magyar történelemben is meghatározók
voltak a családi kapcsolatok – az Árpád-házi
királyoktól egészen a Rákóczi fejedelmekig.

Az évszázadok alatt kialakult, születésen
alapuló kiváltságokat a modern korban sze-
rencsére felváltotta az az elképzelés, hogy az
ember nem automatikusan, hanem eredmé-
nyei által válhat valakivé. A XX. és XXI. szá-

zad nagy dinasztiái inkább ezen a vonalon
lettek híresek; mindig akadt néhány kiemel-
kedő képességű családtag, aki adott esetben
kockáztatni sem félt.

Gundel-palacsinta
A budapesti őszi kiállítások közül kiemelke-
dett a Kiscelli Múzeumban látható, Déry Ti-
bor emblematikus, utópisztikus regényére ref -
lektáló B. A. Úr X-ben című kiállítás, amely a
G. A. Úr X-ben című regény világát olvasta
össze az 1958-as, brüsszeli világkiállítás ma-
gyar pavilonjának történetével. A magyar pa-
vilon egyik legnagyobb szenzációja a magyar
konyhát bemutató rész volt, ahol hortobágyi
húsos palacsintát és Rákóczi-túróst kóstol-
hattak az érdeklődők. Egy tárlatvezetésen a
kiállítás kurátora, Mélyi József részletesen be-
számolt a pavilon és az ételsor kialakításának
történetéről, és számos anekdotát is hozzá-
tett, hiszen a magyar pavilon brigádvezető

50 Tehetséges Magyar Fiatal 2017. La femme 103

A Gundel család neve egybeforrt nemcsak 
a magyar gasztronómiával, de az elmúlt két

évszázad történelmével is.

Thomas Mann hírneve úgy borult
lányára, Erikára és f iára, Klausra,
hogy egyszerre akartak eggyé válni
vele és elmenekülni előle.
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ként, hanem adományként fogja fel, amellyel
óriási felelősség is jár.

Fekete bárányok
Vannak persze olyan nagy hírű dinasztiák,
amelyek leszármazottjai kevéssé tudnak élni a
tehetség és a család nyújtotta előnyökkel, sőt,
inkább visszaélnek vele. A világhírű bankár-
 család, a Rotschildok különböző országokba
elszármazott generációi között is bőven akad-
nak fekete bárányok. A család hírnevének és
vagyonának megalapozója Mayer Amschel

Rotschild volt, aki a XVIII. század végén öt
fiát öt európai nagyvárosba küldte kitanulni a
bankszakmát, a többi pedig már, ahogy
mondani szokás, tényleg történelem. A Rot-
schild a világ leghíresebb gazdag családja lett,
amelynek összvagyona ma több mint 350
milliárd dollárra rúg – a kései leszármazottak
között pedig jócskán voltak, vannak olyanok,
akik nem tudták, tudják kezelni a hírnévvel és
a vagyonnal járó nyomást. A jelenlegi botrány-
 hősnő Kate Rotschild, aki szintén bankárcsa-
ládból származó férjét elhagyva a londoni éj-
 szaka hírhedt figurája lett, de említhetnénk

Nathaniel Rotschildot is, aki bár ma már ma-
ga is befektetési bankárként dolgozik, fiatal
éveit rengeteg botrány és függőség közepette
töltötte. 

A Rotschild család még mindig híres, és
legfőképpen nagyon gazdag, de nem volt
minden híres dinasztia ilyen következetes.
Cornelius Vanderbilt, aki az 1830-as években
alapított gőzhajótársaságot, 1877-es halála-
kor az akkori Egyesült Államok leggazdagabb
embere volt. Fia, William Vanderbilt a céget
és a vagyont is továbbvitte, az ő utódjai azon-
ban egy sor rossz döntés miatt a XX. század
közepére gyakorlatilag elvesztették a családi
vagyont. Bár a név presztízse ma is nagy, az
egykori hatalmat azóta sem sikerült visszasze-
rezni – a tehetséggel járó pénz ugyanis éppoly
forgandó lehet, mint maga a szerencse.

Géniuszok nyomában
Katharina Wagner – Richard Wagner déd- és
Liszt Ferenc ükunokája – egy interjúban azt
nyilatkozta, hogy leszármazottként nagyon
nehéz objektíven szemlélni a zeneszerző
munkásságát, és továbbvinni generációkon
átívelő, óriási örökségét. Rendezőként és a
Bayreuthi Fesztiválszínház igazgatójaként
azonban muszáj minden pillanatot és minden
változást átforgatnia a színpadra – különö-
sen, mivel Wagner munkái általában olyan
mitikus, mégis emberi történetekről szóltak,
amelyek örökérvényűek.

Féltékenység, hatalom, szerelem és fájda-
lom a témája Wagner fő műveinek, és ezt ak-
kor is érdemes a mai korszak problémáival
együtt megjeleníteni, ha emiatt számos kon-
zervatív operarajongó tiltakozik… – éppen
Budapesten tört ki botrány Katharina Wag-
ner Lohengrinje miatt, amiért rendezői kon-
cepciójában bátran helyezte át a darabot egy
végnapjait élő diktatúrába. Ahhoz tehát, 
hogy a tehetség és a hírnév örökségét büsz-
kén lehessen továbbvinni, az alázaton és a
szerencsén kívül időnként némi bátorság is
szükséges: biztatóan sok példa bizonyítja,
hogy ez korántsem lehetetlen.  
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szakácsa a nagyapja, Venesz József volt. Ugyan-
 csak számos hasonló történetet lehetne elmonda -
ni a leghíresebb magyar vendéglátócsalád leszár-
mazottjairól. A Gundel család és a Gundel étte-
rem története gyakorlatilag egybeforrt nemcsak a
magyar gasztronómiával, hanem az elmúlt két
évszázad magyar történelmének különféle fordu-
lataival és jelenségeivel is.

Ahogyan olyan sokszor lenni szokott, a ma-
gyar vendéglősdinasztia alapítója, Gundel János
nem is magyar, hanem – hasonlóan például a ma-
gyar irodalomtörténet-írás alapítójához, a Toldy
Ferenc néven ismert Franz Schedelhez – német
anyanyelvű volt. Bajorországban született Johann
Adam Michael Gundel néven, és csak 13 éves ko-
rában került Magyarországra. Először pincérnek
állt. Kitartása és tehetsége révén gyorsan emelke-
dett a ranglétrán. 1871-ben megvette a Virágbo-
kor nevű vendéglőt, amely hamar a kor ismert
embereinek kedvelt törzshelye lett. Az anekdota
szerint a leghíresebb palóc, Mikszáth Kálmán azt
kérte tőle, hogy készítsen neki olyan levest, ami-
lyet még soha nem evett – így született meg a tej-
föllel behabart, zöldbabos-húsos palócleves. Gun-
del János fia, a „magyar Brillat-Savarinként” em-
legetett Gundel Károly, aki nemcsak gasztronó-
miai szakíró, hanem – apjához hasonlóan – sike-

res vendéglőtulajdonos is volt, 1910-ben vette át
Wampetics Ferenc városligeti éttermét, amelyet
azóta Gundel étterem néven ismer a nagyközön-
ség, és amelynek falát olyan hírességek képei dí -
szítik, akik náluk ettek budapesti látogatásukkor;
például II. Erzsébet királynő.

Nem adottság, adomány
Gundel Károly leszármazottjai között ott van a
színészkirály Latinovits Zoltán, Bujtor István szí-
nész-rendező, Frenreisz Károly rockzenész és
Gundel Takács Gábor sportriporter is – a tehet-
ség tehát olykor nem pusztán egy területen tör
magának utat a híres családokban, hanem számos
módon. A magyar portréfestészet megújítója,
Barabás Miklós lánya, Barabás Ilona maga is
festő és grafikus volt, illetve a fotográfia különbö-
ző módjaival is sokat kísérletezett. Barabás veje,
az újságíró és grafikus Maszák Hugó alapította
egy társával a Magyar Távirati Irodát, ükunokája,
Szegedy-Maszák Mihály az egyik legnagyobb
magyar irodalomtörténész, nemzetközi hírű ösz-
szehasonlító irodalmár volt. Ahogyan ezekből a
történetekből is kiderül, a tehetség egyben hoz-
záállás, nemcsak főnév, hanem cselekvő ige is –
csak az tudja visszaforgatni, aki nem adottság-
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A milliárdos Cornelius Vanderbilt 
utódjai a XX. század közepére gyakorlatilag 

elvesztették a családi vagyont.

A festő Barabás
Miklós lánya,
Barabás Ilona
maga is festő és

grafikus volt.
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