
Aranyossi Magda önéletrajza nem je-
lent volna meg újra, ha unokaöccse, Nádas
Péter nem írja meg Világló részletek címû
rendhagyó emlékiratát. Nádas (Aranyossi)
Magda a memoár fontos alakja, harminc
évvel saját önéletírása, a Rendszertelen 
önéletrajz megjelenése után Én régi, el-
süllyedt világom címen a memoár ismét 
kiadásra került Nagy Boglárka, a Jelenkor
kiadó szerkesztõjének szakszerû gondozá-
sában. Családfával, fényképekkel, levelek-
kel és A pince címû elbeszéléssel kiegészít-
ve, átdolgozva jelent meg, az 1978-ban, a
Kossuth Könyvkiadónál publikált memoár
cenzúrázott, kiszerkesztett részeinek hely-
reállításával. Emellett a szerkesztõ pontos
és következetes munkával lábjegyzetek-
ben jelzi, hogy ki kicsoda, a fontosabb ada-
lékokat, egy névmutatót és Aranyossi
Magda rövid életrajzát is elkészíti, végül 
a fõszöveghez Nádas Péter ír széljegyzete-
ket. Nagy Boglárka lenyûgözõ apparátus-
sal látja el a memoárt, a primér szöveget
kísérõ láb- és széljegyzetek sûrûsége miatt
idõ kell, amíg az olvasó kialakít egy olyan
befogadói gyakorlatot, amelyben egyszerre
tudja mûködtetni ezt az apparátust, de
megéri, hiszen az Aranyossi elbeszéléssel
együtt egy olyan világ rajzolódik ki az an-
tifasiszta ellenálló és kommunista mozga-
lom magyarországi és nemzetközi történe-
térõl egy ezekhez szorosan köthetõ sze-
mély nézõpontjából, amit nem igazán tud-
hatunk meg máshonnan ilyen részletes-
séggel és plasztikussággal.

Az már részben a marketingstratégia
része, hogy mindezt Nádas Péter margi-
náliái keretezik. „Emlékirata izgalmas 
kiegészítése Nádas regényének és kordo-
kumentum is, amelybõl megismerhetjük
többek közt a nyugati kommunista emig-
ráció életét is” – áll az ismertetõben. Ez a

kontextus, illetve az újrakiadás körülmé-
nyei eleve nagyon erõsen meghatározzák
a tekintetünk irányait, vagyis hogy mi fe-
lõl olvassuk és interpretáljuk Aranyossi
életének történetét, az ekörül létrejövõ
szövegösszefüggéseket (eddig többnyire
Nádas rekonstrukciói felõl). Az látszik,
hogy a kritika, Radics Viktóriától elte-
kintve, nem kezeli autonóm mûként a
szöveget, többnyire csak mint a jelentõs
író egy bibliográfiáját, forrását, kordoku-
mentumot stb. Ara-nyossi kötete mûköd-
het ekként, de ennél jóval több is. Ráadá-
sul talán épp a széljegyzetek adnak hozzá
a legkevesebbet az újrakiadáshoz, hiszen
Nádas már megírta a történet saját válto-
zatát, nemcsak a Világló részletekben, de
elõzõ köteteinek világában is ott sorakoz-
nak valamilyen módon ezek a viszonyok,
ráadásul sokszor az az érzésem, hogy
nem a dialógus, hanem a kiigazítás szán-
dékával íródnak a jegyzetek.

Persze, igaz az, hogy egy részben ad-
minisztrált, cenzúrázott szövegrõl van ere-
detileg szó, a Világló részletekben Nádas
részletesen leírja, hogy nagynénje barátai
és munkatársai a Párttörténeti Intézetben,
vagy szerkesztõi a Kossuth Könyvkiadónál
hogyan húzzák ki mondatai egy részét, és
õ hogyan járul hozzá a módszeres csonko-
láshoz, emlékezete szerint majdnem tíz
évig.1 Ahogy azt is megjegyzi, hogy a két
történet, a neki elbeszélt és az írott nem
minden vonásában fedi egymást, és a ma-
ga részérõl az elõbbit tartja hitelesnek. 
A helyreállított változatban valószínûleg
egyébként már inkább az ön- mint a párt-
cenzúra mûködik (igaz ugyan, hogy a ket-
tõ sok esetben egybeesik). 

Ugyanakkor Aranyossi Magda nagyon
tud mesélni, intelligens és humoros, a
szöveg jól dramatizált (gondoljunk arra a114
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részre, amikor férjének a Városházán mû-
ködõ ellenállási csoport egyik tagjával
kellett volna találkoznia, és a szeme láttá-
ra letartóztatták), lendületes (mégiscsak
egy szerkesztõrõl és több regény szerzõjé-
rõl van szó), bár tény, hogy nem szépiro-
dalmi igénnyel megírt memoár. Szóval
mi történik, mit tudunk meg a szövegrõl
és Aranyossi Magdáról, ha a memoárját
nem csupán a nagy író lábjegyzeteként
olvassuk, hanem saját jogán? Ez nem je-
lenti, hogy ne olvashatnánk együtt õket,
ne vethetnénk össze a megélt és megírt
történeteket, csupán annyit, hogy na-
gyobb figyelmet kellene fordítanunk a
memoár saját igazságára. A kötetek
együttolvasása is sokkal produktívabb, ha
az elbeszéléseket saját integritásuk figye-
lembevételével olvassuk össze.

Nádas a Világló részletekben egy he-
lyen életcsõdrõl beszél Nádas Magda és
férje, Aranyossi Pál kapcsán, amit több a
kötetrõl szóló szöveg is átvesz (Károlyi
Csaba Aranyossi-kritikájának2 címe is ez),
van azonban a memoárnak egy másik,
rendkívül izgalmas olvasta is: a munkás-
mozgalomnak, a baloldali mozgalomnak
és a baloldali radikális ellenkultúrának a
magyarországi és emigrációs története, a
századelõs baloldali ellenállási technikák,
a barátság, a kockázatvállalás, antifasiszta
ellenállás fontos mikrotörténete, a kiszol-
gáltatottakkal, a kisemmizettekkel vállalt
szolidaritás egy nagyszabású elbeszélése,
a személyes ellenállásra épített etikai tar-
tásé – sokat lehet tanulni tõle/belõle. 

„Bátor asszony volt Aranyossi Magda,
ezért olvasom, félelmeim ellenszeréül.
Meg azért, hogy jobban értsem Nádast, és
mert kíváncsi vagyok a Világló részletek
hátországára s a Párhuzamos történetek
forrásvidékére, az írói eljárásokra és poé-
tikákra. Közben rájövök, hogy milyen ke-
veset tudok a magyar történelemrõl, azt is
falsul; figyelem, hogy mennyire vagyunk
ebbe belemártva”3 – írja Radics Viktória a
már említett kritikájában. 

A kockázatok léptéke, az önféltés fel-
adása mutatkozik meg a megszállás alatti
illegális tevékenységekben, amelyekkel
számtalan embert mentettek meg a halál-
tól (mosott papírokat és üres ûrlapokat
szállítottak egyik helyrõl a másikra, több-
nyire a kommunista ellenállási mozga-

lom hamisító mûhelyébe és illegális
nyomdájába), Aranyossi Magda hónapo-
kat töltött Pas-de-Calais-ban, a bányavi-
déken, nõszervezetet épített fel a legel-
esettebb proletárasszonyoknak, emigráci-
ója alatt majdnem folyamatosan az ellen-
állás és a szolidaritás szigeteinek létreho-
zásán dolgozott. Sztrájkokat szervezett,
mások segítségével megszöktette férjét,
Aranyossi Pált a Les Milles-ben mûködõ
internálótáborból, a Femmes címû nõlap-
nak, egy széles politikai alapokon szerve-
zõdött nemzetközi háborúellenes és anti-
fasiszta nõszervezet illusztrált folyóiratá-
nak a felelõs szerkesztõje volt, egyik ala-
pítója a Nõk Világkongresszusának, a szo-
cialista nõmozgalom és a munkásmozga-
lom aktív tagja és kiváló ismerõje stb. 

A memoár 1945 januárjáig tart, a
szovjet katonák bevonulásáig, ahogy
Radics Viktória is megjegyezi, Aranyossi
Magda arról már nem számol be, hogy
milyen volt Rákosi és Kádár alatt, hogyan
élte meg ’56-ot és a megtorlást, mit szólt 
a Rajk-perhez, egyáltalán az elvtársai és a
szûkebb közössége egyes tagjainak meg-
hurcoltatásához, meggyilkolásához, be-
börtönzéséhez, aztán a konszolidációhoz
vagy éppen ’68-hoz – ez, persze, nagyon
is árulkodó. De érdemes azt is megnéz-
nünk, hogy hogyan kezdõdik az önélet-
írás, hiszen az élettörténet szempontjából
ez is legalább olyan fontos, ráadásul egy
másik etetés-történetet idézhet az emlé-
kezetünkbe, amikor a Párhuzamos törté-
netek legsötétebb fejezeteinek egyikében
Demén Kristófot az menti meg az öngyil-
kosságtól, hogy eszébe jut, meg tudja etet-
ni a mellé szegõdõ csontsovány fekete
kutyát:

„A Hold, azaz Rosenberg házaspár ut-
cai házban nevelkedtem. A gang végén
lakott Fritz néni, akit nagyon szerettem,
és zsemleszínû kutyája, »akit« még job-
ban szerettem. Mindig megosztottam vele
a kiflimet, hiába intett anyám:

– Ha a kiflit hol a kutya, hol meg a sa-
ját szádba dugod, kukacok fognak nõni
benned, meg bacilusok. – De hát nem
tudtam másképp megosztani az uzsonná-
mat, még nem volt annyi erõm, hogy el-
törjem a kiflit. A zsemle »kezelésére«
Gyuri bátyám oktatott. Õ akkor már nagy
volt, hároméves.”
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