
Rezeda Kázmér 260

Rezeda Kázmér -  bohém író, a 
szerző alakmása Krúdy A vörös posta
kocsi, Őszi utazások a vörös postako
csin és Rezeda Kázmér szép élete c. 
regényeiben. A jóvágású, elbűvölő 
modorú gavallér élete a nők körül 
forog, és a nők őkörülötte. E nők 
skálája az elesett utcalányoktól az 
örömtanya-tulajdonosnőn át színész
nőkig és kikapós úriasszonyokig ter
jed, a helyszín a főváros, kocsmák, 
szállók és mulatók, divatos korzók, 
idő a jelen, a századelő, az utolsó bé
keévek. Míg a másik stilizált Krúdy- 
alakmás, Szindbád az ifjúság, a kisvá
rosi hangulatok és a nosztalgikus múlt 
álomvizein hajózott, ~  a felnőtt író 
önportréja, és sokkal illúziótlanabbul 
tévelyeg a sokkal kevésbé ábrándos 
nőalakok között.
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magyar világába vetve, aki kikötők he
lyett női ajkak, ölek és fátyolos emlé
kek között bolyong. Semmi köze a szi
laj szoknyavadász D on JuAN'hoz, a 
fondorlatos és erőszakos nőfalóhoz. 
~  ábrándos gavallér, aki inkább hó
dol, mintsem hódít, akinek részegítő 
illat a nő, és aki flastrom a sebzett női 
szíveknek. Kissé enervált bohémként 
járja végig az életet, amely nála min
dig bizonytalan kontúrokkal folyik át 
az álomba; ugyanilyen opálosan de
rengenek át emlékei a jelenvaló pilla
naton. „Mindent szeretett, ami hazug
ság, illúzió, elképzelés, regény” -  
ahogy maga Krúdy jellemezte. Ka
landjainak színhelye a kisváros, ideje a 
romantikusan átszíneződött múlt vagy 
annak a jelenbe átsugárzó mélabús 
hangulata. ~  nak sok élete van, meg
hal és különös tárgyakká változik a 
nők kezében, feltámad és új utakra in
dul. Kétségtelenül önportré ~ ,  ka
landjaiban sok az önéletrajzi mozza
nat, és bohém életmódja is a szerzőét 
tükrözi, de az egyéni vonások felol
dódnak a líraivá stilizált figurában és 
abban az ironikus nosztalgiában, 
amely minden történetét belengi. 
Ugyancsak önmagáról mintázta Krúdy 
több más regényének vissza-visszatérő 
hősét, Rezeda Kázmérí.

Szindbád -  a szerző alakmása Krú
dy Szindbád ifjúsága, Szindbád utazá
sai és Szindbád: A feltámadás c. no
vellafüzéreiben. Az Ezeregyéjszaka 
világjáró hajósa ő, a múlt századvég
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KRÚDY Gyula (1878-1933)
Rezeda Kázmér szép élete, Szindbád utazásai


