Alvinczi

Alvinczi Eduárd - császári és királyi
kamarás, aranysarkantyús lovag
Krúdy A vörös postakocsi, Őszi utazá
sok a vörös postakocsin, A kék szalag
hősé és Valakit elvisz az ördög c. regé
nyeiben. A honfoglaló Gut-Keled
nemzetségből származtatta magát,
keleties arca nyomán sokan tatár
kánok ivadékának képzelték. Ifjan,
rövid diplomáciai karrierje alatt ha
talmas vagyont kártyázott el; a kár
tya és a lóverseny szenvedélye ké
sőbb is elkísérte (ő tartotta fenn
a legnagyobb versenyistállót), és a
kardnak idős korában is mestere
maradt. M érhetetlen gazdagsága
ellenére puritán életet ólt a pesti
Arany Sas szálló kétszobás, vas
ágyas apartmanjában, és legszíve
sebben egy vörösre festetett ősöreg
postakocsiban utazgatott a század
végen is. Gavalléros gesztusokra
viszont két kézzel szórta a pénzt;
egyszer Ferenc Józsefet is megszé
gyenítette bőkezűségével, és ezután
hosszú évekig nem tehette be lábát
az imádott császárvárosba. Titokza
tos lénye sok nőt megbabonázott, ~
pedig a lovagi hódolat és a fejedel-
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Amelia
mi fölény elegyével szemelgetett
közülük. Atyai barátsággal viselte
tett *Rezeda Kázmér iránt, de ez
nem akadályozta abban, hogy a
szerkesztő egyik-másik kedvesét
puszta varázsával elhódítsa tőle.
Egy télen a messzi Kárpátalján fek
vő birtokaira utazott népes társaság
gal; a havas vadonban Rezeda a
nyomára jutott, hogy a társaság egy
rejtélyes tagja, egy angol vendég vol
taképp a balsorsú Rudolf trónörökös
reinkarnációja, aki rövidesen vissza
is tért a túlvilágra. Ez mintegy elő
jele volt annak, hogy ~ elnyerte a
császár bocsánatát. - A nagyúr mo
dellje a milliomos dzsentri, párbaj
hős és szerencsejátékos, államférfi és
közíró, Szemere Miklós (1856-1919)
volt. A három regény közül az első
ben még ereje teljében látjuk, vará
zsa töretlen; a téli utazás már kissé
megkopott, különc fantasztának
mutatja, akinek a kontúrjai elbizony
talanodnak; ~ a negyedik regény
b en már végleg korszerű tlenné
válik, a magyar nemesség régi fé
nyének feltámasztásán fáradozik
donquijotei módon.
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Rezeda

Rezeda Kázmér - bohém szerkesztő,
„lézengő hírlapíró" és író, a szerző
egyik alakmása Krúdy A vörös pos
takocsii, Őszi utazások a vörös postako
csin és Rezeda Kálmán szép élete c. re
gényeiben. A jóvágású, elbűvölő
modorú gavallér élete a nők körül
forog, és a nők őkörülötte. E nők
skálája az elesett utcalányoktól a fél
világi szalon tulajdonosnőjén át szí
nésznőkig és kikapós úriasszonyo
kig terjed, a helyszín a főváros,
kocsmák, szállók és mulatók, diva
tos korzók, idő a jelen, a századelő,
az utolsó békeévek. Míg a másik sti
lizált Krúdy-alakmás, *Szindbád az
ifjúság, a kisvárosi hangulatok és a
nosztalgikus múlt álomvizeit hajóz
ta be öregkori visszaemlékezéseiben
vagy a színhelyeket újra felkeresve,
~ a felnőtt író önportréja, és többnyi
re sokkal illúziótlanabbul tévelyeg
a kevésbé ábrándos nőalakok között.
A két alakmás közül ~ hordozza a
felismerhetőbb önéletrajzi vonáso
kat; sokat elárul az is, hogy a fiatal
Krúdy már 1895-ben ~ néven je
gyezte írásait a Debreceni Ellenőrben.

300

Szindbád

Szindbád - a szerző alakmása Krúdy
Szindbád ifjúsága, Szindbád utazásai és
Szindbád: A feltámadás c. novella fü
zéreiben. Az Ezeregyéjszaka világ
járó hajósa ő a múlt századvég ma
gyar világába vetve, aki kikötők
helyett női ajkak és ölek és fátyolos
emlékek között bolyong. Semmi
köze a szilaj szoknyavadász *Don
Juan'hoz, a fondorlatos és erőszakos
nőfalóhoz. ~ ábrándos gavallér, aki
inkább hódol, mintsem hódít, aki
nek részegítő illat a nő és aki flast-
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szirének
rom a sebzett női szíveknek. Kissé
cn crv á lt bohém ként járja végig
az életet, amely nála mindig bi
zonytalan kontúrokkal folyik át az
álomba; ugyanilyen opálosan deren
genek át emlékei a jelenvaló pilla
naton. „Mindent szeretett, ami ha
zugság, illúzió, elképzelés, regény"
- maga Krúdy jellem ezte így. A
novellák többségében az őszülő ga
vallér emlékszik vissza ifjúkori ka
landjaira, sok esetben felkeresi a
helyszínt, s olykor találkozik is haj
dani szíve hölgyével. Ezeknek a ka
landoknak színhelye a kisváros, ide
je a romantikusan átszíneződött
múlt vagy annak a jelenbe átsugárzó mélabús hangulata. ~nak sok éle
te van, meghal és különös tárgyak
ká változik nők kezében, feltámad
és új utakra indul. Kétségtelenül
önportré ~, a történetekben sok az
önéletrajzi mozzanat, és bohém élet
módja is a szerzőét tükrözi, de az
egyéni vonások feloldódnak a lírai1*
vá stilizált figurában, és abban az
ironikus nosztalgiában, amely min
den történetét belengi. Ugyancsak
önmagáról mintázta Krúdy több re
gényének vissza-visssza térő hősét,
*Rczeda Kázmért.
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KRÚDY Gyula (1878 -1933)
A vörös postakocsi, Őszi utazások a vörös postakocsin, Rezeda Kálmán
szép élete, Szindbád utazásai
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