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Az ismeretlen szerzői név Nádas
Magdát rejti, akinek az asszonyne
ve az Aranyossi. A híres író nagy
nénjeő,NádasLászlónővére, öccse
öngyilkossága után a kamasz Péter
gyámja.Évekigegyfedélalattéltek
az„úriházban”,errőlaPárhuzamos 
történetekbensokatolvashatunk–a
viszályos együttlakás és a rokonok
kalmegaroncsoltanálságospolgári
életformával,a„családikóddal”való
szakításanagyregényegyikvezérté
mája.NádasMagdaésaregénybeli
Erna asszony alakja fedi egymást,
mégis csillagtávolságban vannak,
mert Lippay Lehr, szül. Demény
Ernaafiktívviláglakója,azíróikép
zeletben ezernyi különböző valóság
szemcséből összegyúrva, de ha van
egyszemélynek„esszenciája”,akkor
az emlékezetes regényalakban föl
lelhető Aranyossi Magda megigéző
lényének párlata, noha turbánjai a
németIsoldefejérekerültek.
Hangsúlyosazonban,hogykétkü

lönbözőszintenjárunk,éscsakmeta
fizikai kapcsolatokat teremthetünk
azélő ésaképzeletbelialakközött.
Hogysmintmegyvégbeatranszpo
nálásazíróelméjébenéslelkében,az
idegrendszerlabirintikusvezetékein
haladvasaszívet isútbaejtve,azt
nemtudhatjukmegsoha–eznem
csakNádasPéter,hanemaművészi
alkotófolyamat,azimaginációsmun
ka,azírástitka.
Érdekese, és ha igen,mért érde

kesszámunkra,akikNádastolvasni
szeretjük, Aranyossi Magda (1896–
1977) emlékirata, mely eredetileg

(hamisítva) 1978ban jelent meg a
KossuthKönyvkiadóNőkatörténe
lemben című sorozatában, R. Török
Piroska szerkesztésében, Rendszer-
telen önéletrajz címalatt?Akézirat
átesettSzabóÁgnesévekigelhúzódó
elvtársnői lektorálásán, ami cenzú
rázást,aPárt ízléseszerintiátfazo
nírozástisjelentett–ezérthamisaz
eredeti, bár még ekkor sem tekint
hették eléggé pártszerűnek, így ke
rülhetett a címbe a „rendszertelen”
jelző.A„rendszeres”önéletrajzbizo
nyára az adminisztrált, szamárve
zetővelkészült,tehátamégennélis
hamisabbönéletrajzotjelentette.
ÁmdemostaJelenkornálnagysze

rű szerkesztői intervenciókon esett
át ez a Rendszertelen önéletrajz. A
címismegváltozott,ahamiseredeti
elsőfejezeténekcímekerültaborító
ra:Én régi, elsüllyedt világom, ami
kicsit ásatagon hangzik, viszont az
értelmeazelőzőkiadásótakiterjedt,
hiszen a nagypolgári miliő után az
elvtársi,mozgalmi,valamintapárt
diktatúrásbirodalomis„régi,elsüly
lyedt világgá” változott át – ahogy
mondani szokták, eltűnt a történe
lemsüllyesztőjében.Acímúgyhang
zik,mintegysóhaj.AranyossiMagda
mindentőletelhetőtmegtett,hogya
gazdagnagypolgáriközegottvégez
ze,azillegálisésazuralomrajutott
kommunizmus pedig ővele együtt
süllyedtel.
Nem filozofálhatnánk azonban

ezekről a süllyedő és rengő rétegek
ről, a történelem geológiájáról, ha
Nagy Boglárka, a Jelenkor Kiadó
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szerkesztőjenemvégzettvolnailyen
kitűnőmunkát.Aszerkesztőimunka
ezúttalnempasszívvolt,hanemkez
deményező, rendbontó, nagy ötlete
ketrealizálóintervenció.Aszerkesz
tő jelölte a hamis eredeti kiadásból
kimaradt,kicenzúrázottvagystilisz
tikai okoknál fogva kiszerkesztett
szavakat,mondatokat,bekezdéseket,
sűrűlábjegyzetekbentisztázta,hogy
ki kicsoda ésmimicsoda, névmuta
tótkészíttetett,közöltegyválogatást
Aranyossinélevelezéséből,ésazutó
szóban azonosította a levelezőpart
nereket, a függelékben a szerzőnek
A pince című, jól formált emlékezé
séttanúságtételét is közzétette (ez
egymúzeumiévkönyvbenjelentmeg
előszörfélévszázada),megcsináltaés
megrajzoltatta a MezeiNeumayer/
Nádas famíliák családfáját, ami
szintén elég nagy munka lehetett.
(„AcsaládfaadataiaBudapestiZsi
dó Hitközség hivatalából, aMagyar
Nemzeti Levéltárból, a Nemzeti
Örökség Intézete Salgótarjáni úti
zsidó temetőjéből,aKozmautcai iz
raelita temetőből, aFarkasréti izra
elita temetőből, Kiss József család
fakutató gyűjteményéből, a Nádas
PéterésNádasPáltulajdonábanlévő
dokumentumokból,valamintakora
beli sajtóból származnak.”) Megírta
Aranyossi Magda rövid, tárgyilagos
kiséletrajzát,éselkészítettegyválo
gatást Nádasék családi fotóalbumá
ból,képaláírásokkalellátva,minden
fényképhez kiszemezve egyegy ma
gyarázó idézetet aVilágló részletek-
ből.Ésamialegmerészebbhúzás,a
kiadóNádasPéterrelszéljegyzeteket
íratottanagynénjeszövegéhez,ame
lyek közül némelyik kisesszének is
beillik.Nincssokszéljegyzet(hiszen
Nádasmármegírtaatörténeteksaját
változatát),deameglévőkfontosak.

Aborítónegyantikcsaládifénykép
láthatóMezeiKlárával,NádasMag
daanyjávalésötgyerekkel;hiányzik
Erzsébet,MiklósésLászló,akikmég
megsemszülettek.Azígyfeldúsított
könyv szép és gazdag, sokat forgat
ható,telivanadatokkal,egészenmás
karakterű, mint a Kossuth Kiadóé
volt,mely nyomtalanul elsüllyedt a
párttörténeti kiadványok szürke tö
megében.
Tegyükfelazonbanakérdést,hogy

mi szükség van erre az alaposan
megmunkált, drágaúj kiadásra, ki
hajtható lapona családfára,a fény
képekre, az adatokra? Azért kell,
mert a Világló részleteknek, Nádas
Péterkétkötetesmemoárjánakegyik
forrásmunkája? Az író nagyjából
elbeszéli ennek az önéletírásnak a
tartalmát,többittközöltleveletszó
szerint idéz, némelyik fényképet is
leírjaakönyvében,éssokatmeséla
nagynénjérőlmeganálaisszereplő
emberekről. Gyakran hivatkozik a
nagynénjeönéletrajzára,annakkéz
iratos(mostnyomtatottformábanre
konstruált),acsonkítvapublikált,az
oral history formájában létezőésaz
élőszóban előadott változatára. Me
lyik az „eredeti”? Melyik a hiteles?
NádasPéterkamaszkorában,amikor
anagynénjemárazemlékiratándol
gozott,sokatfaggattaőt,ésezeknek
azéjszakaibeszélgetéseknekatöre
dékes leírásaiésnyomaibekerültek
a saját emlékiratába. 1970ben a
Párttörténeti Intézet munkatársai
nyolcülésbenéletútinterjútkészítet
tekakolléganőjükkel,aki ennekaz
intézetnekanyugdíjbavonultmun
katársa volt,Nádas ezt a forrást is
átolvasta. A Világlóban nem rejti
véka alá, sőt hangsúlyozza, hogy a
nagynénjétolykorerőszakosanvitat
kozvakellettfaggatnia,mert–mint
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egyébirántvalamennyien–hajlamos
volt retusálni, kozmetikázni, hajlít
gatniazélettörténetét, füllenteniés
hazudniéselhallgatni;megkockázta
tom,hogyaLeninkörútiéjszakákon
és hajnalokon folytatott, gyakran
éles,ironikushangúvitaésdiszkusz
szió,azidősödőasszonyésazírónak
készülő fiú kiáltásokkal, veszekedé
sekkel,ajtócsapkodással,néhazoko
gásokkal fölszaggatott, sokatmondó
csöndekkelékesbeszélgetésea„hite
lesverzió”.Ezaváltozatnincsmeg.
Élete hetedik évtizedében aVilágló 
részletekben, az íróságtól búcsúzva
a„fiú”valamelyestrekonstruálja,és
ebből következtethetünk arra, hogy
az akkormilyen drámai processzus
lehetett– ténylegmagaa rendszer
telenség.AranyossiMagdaönéletírá
sajófélévszázadmúlvaazunokaöcs
memoárírásábanéledmajdföl,talál
rálegizgalmasabbformájáraésnyeri
elahitelességpecsétjét,aminemáll
másból,mintabból,hogyazutódrá
mutat a hibákra, pontatlanságokra
és hamisításokra, vagyis kivesézi a
szövegeketmegatörténeteket,smi
közben magyarázza, méltányolja és
kritizálja a nagynénje elbeszéléseit,
közelebbkerülavalósághoz.
Aranyossiné szövegének hamisí

tatlankiadása tehátazért is fontos
tett,mertamegközelíthetetlenvaló
ság/igazságmegközelítésénekegyik,
nem tiszta vizű forrása; mert az
utód,akiőtszemélyesennagyonjól
ismerte,akialaposankiképeztema
gátebbenatörténelmitárgyban,és
akinemmás,mintamihíresírónk,
időtszakítottarra,hogynémelyér
zékeny helyeken, kényes pontokon
beleszóljon a nagynénje szövegébe,
és megajándékozott bennünket ér
tékes margináliáival; mert a fény
képek és az egyéb dokumentumok,

alábjegyzetekbenközölttényekori
entálhatják és pontosíthatjákkuta
tásunkat.
No de hát mit kutatunk? A Vi-

lágló részletek forrásvidékét,
dokumentaritását, eredetét, magá
nak az irodalmi műnek a karakte
rét?VagyNádasPéterbiográfiáját?
AranyossiMagda életét ésműveit?
Olyan fontos személyiség lettvolna
ő?Nem,semmintíró,semmintpoli
tikusnemtartozika„jelentékenyek”
elitjébe, ámbár a magyar feminis
tákköztottvanazélen,azúttörők
között (egy francia és egy magyar
nyelvű nőlapot is szerkesztett). A
magyar történelmet vizsgáljuk? A
magyartörténelemfeledésbemerült
szegmenseit, személyeit, konfigurá
cióit, folyamatait?Egy „kiselbeszé
lést”amilliókközül,a„nagyelbeszé
lést”dekonstruálandó?
Nem tudnám hierarchikusan el

rendezni ezeket a szempontokat.
AranyossiMagdaaVilágló részletek 
egyik főszereplője, a Párhuzamos 
történetekErnájának egyik, de csak
egyik valós előképe, azonban sem
amemoár, sem a regény jobb befo
gadásához és megértéséhez nincs
szükségerreakönyvre,hiszenezek
aműalkotásokönmagukbanismeg
állnak. Azonban mind a két műal
kotás nyitott,mi több, nyitó jellegű
mű, akarom mondani, szinte sar
kallja az olvasót arra, hogy tovább
kutakodjon, menjen utána ennek
megannak,vizsgáljonmegdolgokat.
NádasPéterbízikazintellektusban,
ésegészéleténkeresztülvégzettel
memunkája kisugárzik olvasójára,
aki hasonlóképpnemnyugszik bele
avakhalálba.Jó lenneelőttetudni
valamit,eztavágyszintjénlegalább
megfogalmazhatjuk,éshamegérjük,
talán el is juthatunk valameddig.
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Azerőszakoshalálpontazértolyan
borzalmas, mert brutálisan elvágja
azemberebbélitörekvését,bárater
mészeteshalálsemsokkalkímélete
sebb;aközösségszempontjábólazon
banazösszehasonlítás,amérlegelés,
a tudásmorzsa, a tudás valamilyen
formájú továbbadá
sa – ahogy Aranyossi
Magda több vonalon,
szóban, írásban, csele
kedettelésmégvissza
hőkölve is tette – po
tenciálisan üdvös. Ez
apotencialitás,hogya
történelemből, az át
világított sorsokból,
családunk és közössé
günk, lelkünk törté
netéből valamit netán
tanulhatunk, valamire
rájöhetünk, Nádasnál
szerintem kezdettől
fogva fontos, motiváló
erejűazegészelbeszélő
művészetérenézvést.
Kelle nekünk, olva

sóknak, mindent tud
niaNádasPéternevű
személy életéről? A műalkotások
megértése végett nem kell, mégis
megvagyunkkínálvaazzalalehető
séggel,hogyegygondolkodóíróem
ber – aVilágló részletek alcímében
hangsúlyozott„egyelbeszélő”–életé
be,sorsábabetekintsünk.Méghozzá
intimrészleteknekistanúilehetünk,
és ezáltal azún. „művészi igazság”,
azesztétikailagmegformáltvalóság
mellett, íme, szemügyre vehetjük
másszintenésmásaspektusokbólis
azigazságokatmegahazugságokat,
akettőtvegyítőtörténeteket.Nádas
megajánlottanekünkeztalehetősé
get, és azt ismegkockáztatta, hogy
lecsupaszodik a nyilvánosság előtt.

Az önátvilágítása egészen kivételes
tett.
Az artisztikus emlékformálás kü

lönböző jellegű szakaszaiutánvisz
szaállította a köznapi, kronológiai,
élettörténeti, történelmi perspektí
vát.Azesztétikaitárgy,minttudjuk,

leggyakrabban fütyül
a kronológiára vagy a
történelemre is, mind
azonáltal halandó
ként naponta legalább
tízszer tudatosítjuk
magunkban, hogy há
nyadika van. Amikor 
szerdán–ígyhangzika
memoárelsőkötetének
címe.Azörökszerdán.
De már a harmadik
sorban ott a „nagy
apám” szó, ami be
hozza a tudatunkba a
történelmi nézőpontot.
Valamennyien a csa
ládtörténetünk kötése
által fonódunk bele a
történelembe. Amikor
Nádas Péter a család
történetével bajlódik

ésbíbelődik,akkoreztakötéstolyan
világosan, szálakra bontva ábrázol
ja, hogy a konkrét tartalomtól füg
getlenül megcsinálja azt a formát,
melybármelyikünkethozzásegítheti
azönmegértéséhez,ésezzelegyütta
hozzánk tartozó szűkebb és tágabb
közösségtörténelmikalandjánakföl
fogásához.
Amikor még nem volt internet,

és a kisebbségben kevés magyar
könyvhöz lehetett hozzájutni, gyer
mekiésifjontitudásvágybólénma
gam is faggattam a nagyszüleimet
akétvilágháborúrólmegazaztkö
vető időkről. Amikor az ember élő
szájból hall az őt megelőző korról,

Aranyossi Magda: Én régi,
elsüllyedt világom. Rend
szertelen önéletrajz. Nádas 
Péter széljegyzeteivel. Bu
dapest, 2018, Jelenkor. 502
oldal,4999forint.
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pláne olyan tekintélyektől, mint a
nagyszülőkvoltak,teljesenmásként
reagál a történelemre, mint mikor
olvas róla, hiszen olyankor testkö
zelből, „melegen” érzékeli. Nádas
nakezanagynénivoltazegyik ilyen
hőforrása. Aranyossi Magda két
elsüllyedt világról tudott beszámol
ni a gyereknek és a kamasznak: a
nagyúri,felsőközéposztálybélizsidó
származásúpolgárivilágrólmegaz
illegálismozgalmivilágról,aszociál
demokraták ésakommunisták éle
téről (haláláról) és tevékenységéről
Magyarországon 1919 előtt, a kom
münbukásautánaz emigrációban,
majd az ostrom alatt Budapesten.
(ATanácsköztársaságazértesikki,
mertakkoréppszült.)Azantifasisz
taellenállóésaszervezettkommu
nistapárttagszemszögébőlbeszéliel
amásodikvilágháborút,ahogyaztő
ésazövéitapasztaltákkülföldönés
Magyarországon.
Nagykérdés,hogymikéntésmi

ért lett az úri kisasszonyból kom
munista. Nádas Magda számára a
zsidó eredet nem sokat nyomott a
latban, mert a származásuk fölött
máraszüleisemőrködtek,anagy
szülei pedig az emancipáció, azaz
a felvilágosodás élharcosai voltak,
sem etnikai, sem vallási szokáso
kat nem őriztek, a modernizáló
dásútjátválasztották.Magdacsak
ment tovább.Amagyar történelem
progresszív szakaszáról, a polgári
liberalizmusról sok mindent meg
tudhatunk az írótól meg a nagy
nénjétől, és így pontosabb képet
formálhatunk a mai kormányzás
(és az azt pártfogoló nép)markáns
illiberalizmusáról is. Aranyossi és
Nádas elbeszéléseiből (melyek in
kább merőlegesek, semmint pár
huzamosak, mert Nádas merít az

előbbiből,dekiispukkasztjaannak
dogmatikai,retorikaiburkát)azan
tifasizmusról és a kommunizmus
történetéről is sok újat megtudha
tunk,ésígyamaikormányzatpopu
listaantikommunizmusátisjobban
fölmérhetjük.Haaszocializmusban
rengeteg prokommunista szólamot
vertek volna a fejünkbe, aztán a
rendszerváltozás után az antikom
munista retorikának lettünk volna
kitéve, hogy manapság a dühöngő
szocializmus és kommunizmusel
lenesség ideológiai közhelyeit hall
gathassuk, akkor itt az alkalom,
hogymegpróbáljukmérlegelniezta
bukott világmozgalmat. Aranyossi
Magda élettörténetéből azt hámoz
hatjuk ki, hogy az úri kisasszony
mintegybelecsusszantamozgalom
ba, ésa férje,AranyossiPálújság
íróhatásáraváltnagykommunista
nővé,azonbanafivéreiismegágyaz
takannak,hogyezígylegyen,mivel
aNádasfiúkmindszocialistákvagy
kommunisták lettek, a Magdától
tizenhárom évvel fiatalabb Nádas
László is.Ezekadöntések (melyek
nemokvetlenül jelentettékabolse
vizmus iránti odaadást) a szociális
érzékenységbenésaszolidaritáser
kölcsikötelmébengyökereztek,ésa
GalileiKör vonzása, szabadgondol
kodó jellege, társadalomtudományi
modernizmusaisnagyhatásúvolt.
Sokat lehetne okoskodni erről a

világnézeti,életformabéliéserkölcsi
fordulatról,márcsakezértismegéri
elolvasniAranyossiMagdakönyvéta
lábésszéljegyzetekkelegyütt.Nádas
Magdamásdolgokatisírt,szerkesztő
is volt, a szöveg tehát jól olvasható,
sőt élvezhető, helyenként szemléle
tes,bárnemműalkotás,mintNádas
Péter memoárja, és intellektuálisan
semmagasröptű.Nincsmögöttefilo
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zófiaiképzettség,marxistasem.Gya
korlatias személy írta, egy emanci
páltnő,feleség,anya,nagyanya,aki,
ezt Nádas Péter írja, mintegy mel
lesleg volt kommunista, mindenek
előttöntudatosnagyasszonyvolt(egy
Demény Erna, fűzhetjük hozzá). Az
oroszokat felszabadítóknak vette, és
azönéletrajzátezzelbe is fejezi.Ar
rólmárnemszámolbe,hogymilett
veleRákosiésKádáralatt,hogyélte
meg56otésamegtorlást.Mitszólt
aRajkperhez, egyáltalán az elvtár
sai és barátnőimeghurcoltatásához,
meggyilkolásához, bebörtönzéséhez,
aztán a konszolidációhoz, 68hoz és
a többi.Ezekről adolgairólmajdaz
unokaöcs beszél idős korában; aVi-
lágló részletek második kötetében
körülbelüla80.oldaltólolvashatóaz
idevonatkozóhosszúrész.Afiúfele
lősségrevontaanagynénjétazoppor
tunizmusamiatt.Akiapárthűségre
hivatkozva tudott csak valami buta
válaszfélétkinyögni.
Aranyossi Magda életének tehát

csakazelsőfordulata–akommunis
táváválás,amozgalmiélet–olvasha
tóebbenakönyvben.Dehátmásodik
nem is volt;még egy váltás,magya
rázzaNádas,nem fért beleaz életé
be,afelfogásába,ehelyettmegpróbált
megkapaszkodni a dogmáiban.Mag
daidősebbvolt,mintaszázad,ésaz
ötvenesévekbenmárnemfutottaúj
rakezdésre,ezérthető.Nádasmemo
árjábanmegcsillan egy lehetőség, és
eltűnődhetünkazon,hogymilettvol
na, ha Franciaországba disszidáltak
volna–aholazonban,minteztDanilo
Kištőltudjuk,abaloldalonmégahet
venes években is a keményvonalas
kommunistáknyomultak.
NádasPéterszeretteanagynén

jét.Nemiskicsit.Csökönyösdogma

tizmusát,élethazugságaitnembír
ta elviselni, nagyasszonyi modora
vonzottaésellenkezésrekésztette.
Személyisége, alkata és az életpá
lyája inspiráltaaz írót,aszellemi
ségéhez reflektáltan viszonyult, és
alaposanbírálta.Mintírta,Magda
mintha át akarta volna adni neki
a szellemi örökséget szemlézésre,
cáfolásra és továbbgondolásra. A
fia esetében ez az átadás félresi
került,Nádas viszont – lám– egy
egészországnakközvetíti,amittőle
tanult,ésazt ismegmutatja,amit
radikálisan elutasított. Az emlék
iratok német fordítása által, mint
erről a recepció tanúskodik, még
messzebbrehata20.századizsidó
magyartörténet.
„Magda nagynéném a legintel

ligensebb lények közé tartozott,
akikkel hosszúra nyúlt életemben
találkoztam” – írja Nádas aVilág-
ló részletek elején(26),majdtovább
folytatja az elemzést. Később (89)
aztírja,hogyanagynénjenemtudta
fölmérni, hogy mikor, mivel, miért
hibáztaelazéletét,holsmibenté
vedett. Nekünkmár könnyű észre
venni,hogyafeltétlenpárthűségés
azideológiaiindoktrinációmennyire
félrevezette. A nő, aki nem tudott
félni, a tisztogatások idején mégis
reszketett.
BátorasszonyvoltAranyossiMag

da, azért olvasom; félelmeim ellen
szeréül.Megazért,hogyjobbanért
semNádast,ésmertkíváncsivagyok
aVilágló részletek hátországára s a
Párhuzamos történetekforrásvidéké
re,azíróieljárásokraéspoétikákra.
Közbenrájövök,hogymilyenkeveset
tudokamagyartörténelemről,aztis
falsul; figyelem, hogy mennyire va
gyunkebbebelemártva.


