
Irodalmunk nagyjainak szerelmi történetei

Krúdy, Karinthy, Babits...
Hétfőn a Tipe Tupa 
Egyesület jótékonysági 
rendezvénysorozatának 
újabb eseményeként 
Nyáry Krisztián így sze
rettek ők című könyvét 
mutatták be a Bőd Pé
ter Megyei Könyvtár Gá
bor Áron Termét zsúfo
lásig megtöltő közön
ségnek.
B«dö Zoltán

A  mű keletkezése, valamint a 
feldolgozott téma ismereté
ben az átlagon felüli érdek

lődés előrelátható volt, hiszen Fa- 
cebook-jegyzetekből összeállí
tott, irodalmunk nagy alakjainak 
szerelmi életét nyilvánosság elé 
táró kötet bemutatására nem csak 
Sepsiszentgyörgyön, de az egész 
magyar nyelvterületen sem volt 
még példa. A rendezvény külön
ben stílusában is újdonságot ho
zott, ugyanis az ilyenkor szokásos 
beszélgetés helyett P. Magyarosi 
Imola és Pálffy Tibor színművé
szek, valamint maga a vendég ol
vasott fel részleteket a műből, az 
érintettekről és környezetükről 
készült korabeli fényképek vetíté

sének kíséretében. Ennek előtte 
viszont a szerző még elmondta, 
hogy az est folyamán bemutatan
dó öt történetet azok időpontja 
és helyszíne alapján választotta ki. 
Hogy ez miért éppen 1920, és Bu
dapest? A válasz egyszerű: köny
ve szereplőinek több mint egy- 
harmada akkor a fővárosban élt, 
és nem csak a 19. század nagy 
öregjei, hanem a pályájukat alig 
elkezdő fiatalok közül is sokan.

Elsőként Krúdy Gyula kalan
dos múltjával ismerkedhetett 
meg a nagyérdemű, és tudhatta 
meg a modern magyar prózaírás 
egyik nagy mesteréről, hogy sem 
az italt, sem a nőket nem vetette 
meg, sőt, voltak időszakok, mikor 
kimondottan kicsapongó módon 
élt, olyannyira, hogy később en
nek lett az áldozata. Első házassá
ga idején a nála idősebb Váradi 
Reginával állt éveken keresztül 
szerelmi viszonyban, majd bele
szeretett ennek kiskorú lányába, 
akit többszöri megszöktetés és fe
leségétől való válása után, a nagy 
korkülönbség ellenére végül nőül 
vett. Viharos volt Molnár Ferenc 
szerelmi élete is, aki előbb házas
ember, majd elvált férfiként több 
mint egy évtizeden át az ország
szerte ünnepelt primadonnával, 
Fedák Sárival élt együtt. Érdekes 
módon mikor végre elvette fele
ségül, már a felmenőben lévő szí

nésznő, Darvas Lili kegyeit bírta, 
így nem csoda, hogy hamarosan 
válással végződött második há
zassága is. Karinthy Frigyes érzel
mi élete sem mondható megszo
kottnak, hiszen második feleségé
vel, Böhm Arankával a közvéle
mény előtt sem titkolt, csúnya je
lenetekkel, félrelépésekkel és oly
kor botrányos eseményekkel tűz
delt házasságban élt. Aranka 
ugyanis nem csak tudatában volt 
okossággal ötvözött szépségéből 
fakadó vonzerejének, hanem 
gyakran mondott igent az őt ost
romló férfiaknak, akik közé több 
neves személyiség, többek között
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Déry Tibor is tartozott. De férje 
sem vetette meg az idegen nők 
társaságát. Ennél is furcsább 
azonban Babits Mihály házassá
gának története, ő ugyanis mi
után szakított Ady megözvegyült 
feleségével, Csinszkával, Tanner 
Ilonát vette feleségül, aki eredeti
leg barátja és lakótársa, Szabó Lő
rinc barátnője majd menyasszo
nya volt.

Az est Benedek Elek és Fischer 
Mária meghatóan szép történeté
vel ért véget, mely hallgatása so
rán megbizonyosodhattunk, hogy 
nem csak a regényekben létezik 
sírig tartó igaz szerelem.


