
Boga és Onagysága
Karinthy Frigyes két házasságáról

Az Utazás a koponyám körül című regényében az író saját, legszemélyesebb él-
ményeit beszéli el, egyes szám első személyben. Vele és körülötte zajlik a cselekmény,
nélküle "valótlan mese" volna az egész. Karinthy maga a hőse a könyvnek, s míg más
regényekben a főszereplő gondolataiban próbáljuk meg tetten érni az író belső vilá-
gát, ebben az esetben a főhős és író egyazon személy. Ez az egybeesés azt is jelenti,
hogy a művet elemezve magáról Karinthyról, a vele kapcsolatba kerülő kortársakról,
barátokról, ismerősökről, a harmincas évek Magyarországáról és Európájáról szerez-
hetünk ismereteket. S ha nem elégszünk meg magának a regénynek az elolvasásával,
akkor számtalan titokra bukkanhatunk, melyek látens módon le vannak ugyan írva,
de a történet szempontjából nem igazán válnak lényegessé, avagy egyéb megfonto-
lásból az író azokat nem részletezte.

Az olvasó viszont szeretne a titkokból néhányat megtudni. Választ vár a miértek-
re, amelyek az olvasás élménye során megfogalmazódnak. Karinthy barátja, kortár-
sa, Kosztolányi Dezső is erre ösztönöz: "A részletek fontosak... A művön belül nem
szabad a legparány ibb részletet sem elhanyagolnunk, minden apróságra fel kell figyel-
nünk, s kutatnunk kell a belső összefüggéseket is a külső világ, a regényhősök tuda-
tos és - ha szükséges - tudatalatti világa között is." /i/

Munkámban azt a részletet próbálom megfejteni, hogy az író két feleségével mi-
lyen kapcsolatban volt, s ez hogyan derül ki a regényből, illetve a kortársak visszaem-
lékezéséből.

Az "Utazásban" 54 olyan részletet találtam, mely valami módon az író házastár-
sára, Bőhm Arankára vonatkozott.

Többségében, 30 alkalommal a f e l e s é g e m , tulajdonképpen közömbös kifeje-
zést olvashatjuk: "A f e l e s é g e m t ő l jött levél; reggel elkísérem f e l e s é g e m
a ... klinikára; a f e l e s é g e m említette néhányszor; f e l e s é g e m egy Laci nevű
bolondról beszélt egyszer; a f e l e s é g e m egyszer megkínálta a csokoládéból;
f e l e s é g e m e t is megnyugtattam, menjen csak; f e l e s é g e m valamit irkáit; ké-
sőbb bejött f e 1 e s é g e m ..." stb. m

Ez a megjelölés tárgyszerű. Olyan személyre vonatkozik, aki a regény leírása
szempontjából nélkülözhetetlen, de a jelenlétével nem fejeződik ki mély érzelem.
Nem találunk a feleségem szó előtt vagy után se dicsérő, se elmarasztaló tartalmú jel-
zőt.

"Ne szólj a n y á d n a k " /2/300/; "Cinivei január óta legényéletet élünk, é d e s -
a n y j a Bécsben freudizmust tanul." /2/275/

Tulajdonképpen ezek a megjegyzések sem érzelemgazdagok. Inkább arról van
szó, hogy fény derül a Karinthy Ferenc és Bőhm Aranka közötti vérségi kapcsolatra.
Az "ám B é c s jut eszembe" /2/328/ pedig egyszerű utalás. A szövegelőzményből
egyértelműen kiderül, hogy Bécs itt azonos a feleséggel.



Ekkor indultak meg a vonatok

Keresztnevén mindössze
kétszer szólítja feleségét Ka-
rinthy a regényben. Ebből az
egyik nem túlzottan nagy jelen-
tőségű, talán nem is tudatos. A
"Külső Világ" leírása közben,
mialatt "odabent a koponya sö-
tétjében lassan és szívósan dol-
gozik a végzet"/2/344/ képek pe-
regnek, félmondatok követik
egymást, talán nem is mindig
érthetően, nem is szoros össze-
függésben egymással: "Fél ket-
tőkör indul a bécsi autóbusz.
Házaspár búcsúzik, siess, fiam,
aztán nem tudsz beszélni, mit
bámulsz? Az az angol repülő-
gép, de milyen alacsonyan száll,
Istent kísérlik ezek a veszett pi-
lóták, odanézz, a háztetőt súrol-
ja... ja, igaz. A r a n k á t el ne
felejtsd felhívni a klinikán... Fri-
ciről? hát mondd el, hogy talán
mégis jobb volna, hm... külön-
ben nem mondj neki semmit,
úgy látszik, nincs informálva -

illetve óvatosan megmondhatod, hogy hívjon fel engem... hát szervusz, Olga fiam...
szervusz Jenő, jói viseld magad.. "12/3411

A másik keresztnevén szólítás rendkívül fontos. A regény tételmondatában hang-
zik el. Az író Bécsben egyik reggel elkíséri feleségét a klinikára, akinek kulcsa van a
zárt osztályhoz is. Az ott tett látogatás befejezése előtt történik a következő:

"A feleségem türelmetlenül szól vissza - már az ajtónál van, és én még mindig ott
állok egy ágy előtt tűnődve, mintha gyökeret vert volna a lábam. Mi az, miért nem jö-
vök, elkésünk a találkáról, azzal a fordítóval.

- Ennek mi baja? - kérdem már harmadszor.
- Hagyja, nem érünk rá. Nehéz eset, láthatja.
- Nem sokat látok. Furcsa az arckifejezése.
- "Terminális", ahogy itt mondjuk. Kevés napja van hátra... gyógyíthatatlan daga-

nat.
I..J
... egyszerre csak megállók a kapuban, mint az ökör, ott a vágóhídon, amikor nem

akart bemenni.
E pillanatban villan át rajtam: tudom már. Az én arckifejezésemet juttatta eszem-

be a sápadt, szórakozott arc, az enyémet, ahogy utóbbi időben, a tükörben látni szok-
tam reggel, borotválkozás közben.



Két lépést teszek, megint megállók. Vigyorogva, kétkedő grimasszal fordulok a
feleségemhez, mint aki viccel, könnyedséget játszva henceg:

- A r a n k a - n e k e m a g y d a g a n a t o m van. - Menjen már a hülyeségei-
vel - nem szégyelli magát? Mint egy elsőéves orvostanhallgató. "/2/306-307/

A regény egyik legdrámaibb pillanata ez. Karinthy, aki eddig csupán különféle
"rendellenességeket" vett észre magán, szinte ösztönösen fogalmazta meg a bajt. A
betegség ritkasága, akkori gyógyíthatatlansági esélye miatt a feleségben, aki maga is
orvos, fel sem merült, hogy a férj állítása igaz lehet. Foglalkozási hipochondriára va-
ló hivatkozással /fél évig Karinthy orvostanhallgató is volt/, és a súlyos betegség or-
vosi tünetcsoportjának felsorolásával a feleség napirendre tér. Annál kevésbé Ka-
rinthy. Hiszen a felsorolt három klasszikus tünet közül /fejfájás, szédüléses hányás,
pangásos papilla/ kettő már régóta gyötri. A harmadikhoz pedig egyszerű szemorvo-
si leletre volt csak szükség.

Karinthy az eddig felsoroltakon kívül még 19 alkalommal említi Bőhm Arankát.
Ezekben a szituációkban

ő n a g y s á g a a megszólítás: - " ő n a g y s á g a szavai nagy lendülettel, heve-
sen áradva bugyborékolnak a kagylóból; hajnalban ő n a g y s á g a sebbel-lobbal be-
állít; másnap kilenckor ő n a g y s á g a nagy ribilliót csap ágyam mellett; ő n a g y
s á g a vállalja, éjszaka, a határvizsgálatokat, reggelig álhatóm; mint szakmabelit, ő
n a g y s á g á t különben szívesen fogadták az orvosok; ő n a g y s á g a csak három-
rajön le, műtétet nézett végig; kínos hallgatás, ő n a g y s á g a nem ismeri ki magát.
Könnyeket várt, kétségbeesést; ő n a g y s á g a zavartan feláll..." stb. m

Feltűnő, hogy ezekben a szituációkban legtöbbször indulatokkal, konfliktussal,
félreértéssel, félelemmel, féltékenységgel találkozunk. Ezek a részletek fogalmazták
meg bennem elsősorban azt az érzést, hogy eközött a két ember között valami nincs
igazán rendben. Ha egy író legszemélyesebb önvallomásában így ír feleségéről, ak-
kor az - a 30-as évek Magyarországán - közismert viszony lehetett. Ha Karinthy kö-
zömbösen, felesége keresztnevének leírását kerülve, következetesen "csak" őnagysá-
gáról beszél, akkor emögött a két ember nem túl felszabadult, őszinte és boldog vi-
szonya húzódik, hanem ellenkezőleg: feszültségektől, vitáktól, perpatvaroktól is ter-
hes kapcsolat. Túl nagy jelentőségű az elhallgatás /Karinthy a diagnózis hangos ki-
mondásán túl nem közölte feleségével, hogy pangásos papillája is van/. És túlzottan
kevés a kölcsönös segítség, a gyöngédség.

Magáról a házasságról ennyi tudható meg a regényből. A "titok", amire kíváncsi-
ak vagyunk, az irodalomtörténet segítségével fejthető meg. Hogyan vélekednek Bőhm
Arankáról és e házasságról azok, akik ismerték, akik a család baráti körébe tartoztak?

Kosztolányi Dezsőné Karinthy Frigyesről megjelent kötetében számtalan példát
említ

"Nehéz őt beskatulyázni. Ő Aranka volt, a párduc, a tigris, s ahogyan férje, Ka-
rinthy mentegette/mert Arankát gyakran kellett mentegetnie/: "tigristől nem lehet azt;
várni, hogy doromboló cica legyen, vagy valami egyéb unalmas, de hasznos háziái- \
lat". Nem, Aranka nem volt, semmiképpen sem volt unalmas és semmiképpen sem j
hasznos"./3/90/ \



"Fricinek kezdetben tetszett a hevesvérű nő barbár, fegyelmezetlen viselkedése,
ez az örökös támadásra lendülés, de amikor nagyonis váratlanul érte őt, néhányat só-
hajtott, behúzta vállát, végnélküli magyarázatokba kezdett, majd leült egy kávéházi
asztalhoz és újra meg újra megírta nőellenes írásait. Sokszor jött el hazulról szeme
alatt kék folttal, összekarmolt képpel. Már megint a macskáddal játszottál? - kérdez-
te Heltai Jenő. Ilyenkor mihozzánk nem látogatott el, ha más előtt nem is, Kosztolá-
nyi előtt szégyenkezett. Egy ízben fél arcán megborotválva menekült a házi viharok
elől egyik, a közelben lakó barátja lakására, s ott fejezte be a borotválkozást.

A kávéházban vizespoharak, üvegek röpködtek, olykor az utca is hangos volt ket-
tejük veszekedésétől. Mégis Karinthy engedett. Az volt az elgondolása - legalábbis
görcsösen ragaszkodott ehhez a rögeszméjéhez -, hogy ő majd megjavítja, megszelí-
díti a feleségét "/3/93/

"A civakodások többnyire pénzkérdés körül robbantak ki, de sokszor, látszólag
minden ok nélkül. Már egyetlen parányi mozdulat is elegendő volt, hogy mozgásba
hozza azt a rengeteg sérelemtömeget, ami az idők során felhalmozódott közöt-

"Aranka idegei tűhegyen táncoltak, egyik végletből pillanatokon belül a másikba
zuhant, kitörő vidámságból hisztérikus üvöltözésbe, s egy alkalommal, amikor a sző-
ke fiú, aki már szégyellte és terhesnek érezte a kapcsolatot az általa tisztelt és becsült
író feleségével, nem akart az asszony társaságában a strandra menni, Aranka azt érez-
te, hogy minden tétje, amire az életét tette, elveszett, a "Szépfiú" másodemeleti szo-
bájának ablakából levetette magát. A kerti pázsitra zuhant.

Hat hétig élet és halál között volt, s férje ezalatt a hat hét alatt nem mozdult az ágya
mellől." /3/109/ "Karinthy életének tizenhat, Arankával együtt töltött évéről, de annak
talán egyetlen napjáról sem lehet megemlékezni anélkül, hogy Arankáról említés ne
tétessék: Életének legutolsó idejében mondta Karinthy egyik írólársának:

- "Erre az
asszonyra sok
mindent lehet
mondani, de
annyi bizo-
nyos, hogy
egy percig
sem unatkoz-
tam mellet-
te."/3/92/ A re-
gényről gon-
dolkodva írta
Dcvecseri Gá-
bor: "A férjét
nem segítő,
hanem vele
versengő fele-
ség, a férfival
nem szövet-



kező, hanem ellene örökös párbajban marakodó szerelmes alakja... már régen még e
házasság előtt ott kísért írásaiban, míg végül is Aranka úgy lép életébe, mint az elkép-
zelések megvalósulása, sőt az elképzelések alapjául szolgáló addigi élmények legsú-
lyosabbika!"/4/i43-i44/

"Könyvének hibájául legfeljebb azt lehetne felróni, hogy ismerőseinek megrövi-
dített nevét anélkül szerepelteti, hogy egy-két vonással megelevenítené azok számá-
ra, akik nincsenek abban a szerencsés helyzetben, hogy K. Rózsival, H. Lacival, vagy
a nem mindig tisztázott " ő n a g y s á g á - v a l " személyesen ismeretségben legye-
nek, "ISI Igazán nem érdemelne ennyi szót egy "rossz házasság", hiszen az író is em-
ber, s ő sem bújhat ki a bőréből. E kapcsolat disszonanciája akkor vált feltűnővé, ami-
kor fölfedeztem azokat a rövid és finoman megfogalmazott részleteket, amelyek Ka-
rinthy első feleségéről, Judik Ételről szólnak. A különbség, ahogy Bogáról beszél,
szembetűnő. Szép emlékek elevenednek fel abban a három részletben, ahol a szere-
tett első asszony felbukkan."Elsőfeleségemet
a bársonyos
szemű, szelíd és szenvedé-
lyes színész- nőt hoztam ide, romantikusán szöktettem meg férjétől, sötét öltöző-
kön és süllyesztőkön át, revolverrel a kezemben. Fél évig bujkáltunk Berlin mellett,
a szép ifjú Friedenauban, úgy éreztük, örök élet kezdődik, este az erkélyen a csilla-
gokról beszéltünk." /2/393/

"Judik Etel itthagyta a férjét
és három gyermekét, és Ka-
rinthyval Berlinbe utazott.

Fél esztendeig éltek kinn
nagy-nagy szegénységben, még
nagyobb bizonytalanságban,
mindamellett Karinthy életének
ez volt a legboldogabb, talán
egyetlen igazán boldog idősza-
ka. Karinthy hátrahagyott napló-
jának tanúsága szerint ez alatt a
fél esztendő alatt 500 levelet út
a feleségének, bár éjjel-nappal
együtt volt vele"- tudhatjuk meg
Kosztolányinétól./3/45/

Nézzük a másik részletet:
"Igen, igen - nini a Café Ker-

kau, mégis megismertem. Ó
hányszor üldögéltünk ott fennt a
félemeleten a b á r s o n y o s s
z e m ű J u d i k E t e l l e l ! "zwei
Melange, schön"! - mondta az
Ober, és elrohant, mi a lapokba
temetkeztünk. Mennyi hír a
nagyvilágból. Párizs, London, Boga /Tóth Lasjos grafikái/



mennyi képeslap - i d e n é z z ,
B o g a , látod ezt? tudod-e, hogy
ez már komoly dolog? ez nem
csalás, fotográfián látni, a leve-
gőben van, ez Blériot repülőgé-
pe, tavaly Pesten is járt... azt ír-
ja, a napokban teljes egy órát töl-
tött a levegőben! repülni fogunk,
hallod-e, nekünk már nem au-
tónk, repülőgépünk lesz, ha gaz-
dagok leszünk! Igen, igen, de
most hagyj olvasni... Valami un-
dok új betegség tört ki Spanyol-
országbán, halálos influen-
za..."/?^/

"Javában dúlt az első világ-
háború.

1918. október, a nagy spa-
nyoljárvány. Egyik napról a má-
sikra százakat fektet sírba. Judik
Etel az elsők közt kapja meg a
betegséget. Kezdetben még nem
tudtuk, hogy voltaképpen a pes-
tis ért el hozzánk, a gyilkos há-
ború még kegyetlenebb kísérő-
társa. A háború a férfiakat ka-
szálta, a spanyol többnyire nőket és gyermekeket söpört le az élők sorából. Ekkor halt
meg Kaffka Margit is, egyszerre kisfiával, Péterrel."/3/46/

Karinthy október 28-án a következőket írja naplójába: "Úgy érzem, agyamban da-
ganat képződött, vagy egy éles, idegen tárgyat döftek bele, amikor ő meghalt - ezt a
kést nem húzhatom ki belőle, mert hiszen ő halott marad /csak ha feltámadna, ami le-
hetetlen/, de idővel hozzászokik majd az agyam a késhez, és járni fogok vele, mint
aki golyót hord a koponya csontjában. Nyomorék lettem, egész életemre."/6/

S a harmadik részlet:
"Mi ez? a gyomrom émelyeg, vagy a szívemmel van valami, ez új volna... E g y

a r c
j u t e s z e m b e , amit régen,
nagyon régen felejtettem el, de sokszor gondolok rá, hogy látni fogom egyszer, akkor
felismerem megint... Meg fog jelenni még egyszer és én már...?

Olyan erős nyilallás fut át, hogy a csengőhöz kapok."/2/4l5/
"Csudálatosán érdekes asszony. A karja meg a nyaka, mint a remek borostyánkő;

olyan sima-sápadt, és soha a szeménél mélyebb, élőbb, fátyolosabb szomorúságot nem
láttam! Ilyen szemek mellett hogyan lehet humorista Karinthy - írta a Színházi Élet,
mely szándéka szerint riportot közölt volna az asszonnyal, a halál azonban közbeszólt,
s az írásból - nekrológ lett. p/



A regény megírásáig Boga halála óta 18 év telt el! S az emlékek mélyén bársonyos
szemű, szelíd, kedves, akit romantikusán szöktetett meg, hogy örök élet kezdődhes-
sen kettejük között. Patetikus, lelkes leírás ez. Olyan, amilyent csak arról a személy-
ről írnak, akit őszintén, tisztán szeretnek.
"Akárhányszor megtörtént, hogy elmentünk egy ház, vagy egy-egy kávéház előtt,

évek, hosszú évek múltán is felsóhajtott:
- Itt laktunk Bogával, vagy itt, ennél az ablaknál ültünk Bogával. - Vagy egy sár-

gás-szürke, ködös őszi napon: - Ilyen idő volt akkor is, amikor Etus meghalt."/3/55/
Boga emlékét őrzi a Halott című Karinthy-vers:

Az élőt kínálja gyümölccsel tavasz, nyár,
És kínálja borral a tél, -
De én már tudom, miből él a halott:
A halott könnyekből él.
(...)

De ha kell még könny, adj jelt, te halott,
Nincs vége a tornak, még tart az ebéd,
Ha elfogy a szememből a víz, adok én
Vért is, ha kell, sót is, ecetben epét.

És szétfolyok könnyé, s a földbe szivárgók,
Ha ez kell, halott, teneked:
Kimoslak a földből, kiáslak a földből,
Kibontom a gyolcsból tetemed.

S megindul a könny patakja veled,
A szennyes ár kidagad,
S rohan át a temetőn, falon rohan át
Vad folyó, könny, zuhatag.

Egy új vízözön pörgesse meg újra
A földet, mint gyermek az orsót
S vizek tetején, habzó vizeken
Noé bárkája, koporsód.

Halott, te halott, anyám, szeretőm,
Ó nőm, gyermekem, barátom!

10



Majd szállj ki belőle, s adj hírt nekem onnan,
Ha kikötsz egy újAraráton." 181

Karinthy az 1912-ben írt Esik a hó című kötetet is Judik Ételnek ajánlotta. Milyen
kötetet kapott a második feleség, Bőhm Aranka? Neki jutott a Capillária - azonban
nem neki ajánlva, hanem inkább az ő hatására írva. E regény mottója szállóigévé vált:
"Férfi és nő - hogy érthetnék meg egymást? hisz mindkettő mást akar - a férfi nőt, a
nő férfit."/9/

"Mint maga az oiha-királynő, a Gulliver-folytatás Capillária tenger alatti asszony-
birodalmának királynője, akinek népe, az oihá-k, uralkodnak elkorcsosult hímjeik, a
bullok-ok felett; a bullok-ok mindig tornyot építenek, hogy elérjenek a tenger színé-
re, mert meggyőződésük, hogy azon túl is kell lennie valaminek; de mihelyt a készü-
lő torony elég nagy lakásnak, az oihá-k kifüstölik az építőket és elfoglalják a palotát.
Nem építő, hanem romboló szerepe volt Karinthy Frigyes írói pályáján Arabella -
Arankának"./4/143 -144/

Példáimmal nem kívántam azt bizonyítani, hogy Karinthy Frigyes Judik Etelt csak
szerette, és amíg vele élt, az volt a mennyei boldogság számára, s Bőhm Arankával
való évei a poklok poklát, és csak a rosszat jelentették. Ez így leegyszerűsítő állítás
volna, és hamis is. Én azt próbáltam csupán észrevétetni, hogy a két asszonyhoz fű-
ződő viszonya nem volt azonos Karinthynak, sőt lényeges eltérések mutathatók ki, ha
az Utazás a koponyám körül című regény feleségekre vonatkozó részleteit, a kortár-
sak visszaemlékezéseit és Karinthy egyéb munkáit vesszük szemügyre.
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