
A kisasszony
. .  én egész életemben 

m indig hálával gondoltam 
Meszlényi kisasszonyra. M ert 
nem  kis m értékben Járu lt ő 
hozzá a maga életével annak 
a regénynek nem m indennapi 
sikeréhez, am elyet a Vörös 
Postakocsi néven annyian ol
vastak M agyarországon" — 
irta  Krúdy Gyula 1926-ban, a 
Színházi Életben. Ki is volt 
ez a Meszlényi Adrién, akinek 
életéből Krúdy sokm lndent el
lesett és megírt, s aki központi 
figurája  az író Lujza utazásai 
című ‘hovellafiizérének, am e
lyet az 1918-as forradalom  k i
törése m iatt nem adott ki az 
Athenaeum , holott m ár h ir
dették a könyv megjelenését.

Meszlényi kisasszony való
di neve M eiszlinger Adél vöit, 
s — Szinnyei József adata i 
szerint — 1872-ben született 
A lexandriában; ap ja Meiszlin
ger Alajos, m iniszteri fogal
mazó. Igaz viszont, hogy K rú
dy m indenütt Gyöngytyúk — 
m a Gyulai P ál — utcai ház
gondnoknak Írja a kisasszony 
ap ját, akinek egyiptomi ta r 
tózkodását sehol nem  em líti. 
Vajon mi lehet az igazság?

Az bizonyos, hogy Meszlényi 
A drién 1885-ben iratkozott be 
a színi képezdébe, m ajd Sze
m ere Miklós protekciójával 
1890-ben a Nemzeti Színház 
tagja lett, bár a szerződtetés 
még így sem m ent könnyen. 
(A Meszlényi m űvésznevet is 
Szemere találta ki.) A tá rsa
sági szende szerepkörét töltöt
te be és nagyobb feladatot so
ha ■ nem is kapott, m ert nem 
volt elég jó  a m em óriája a ta 
nuláshoz.

Szemere szentpétervári kö
vet korában, 1890-ben ism er
kedett meg a kisasszonnyal, s 

.távollétében állandóan figyel
tette. E szokásától a gyanak
vó nagyúr élete végéig nem 
tágított, igaz csalódnia sem 
kellett, a hölgy megőrizte szá
m ára női erényeit.

Meszlényi Adriennek végül 
is nem  volt más dolga, m int 
hogy elhitesse: nem  Gyöngy
tyúk utcai kis polgárlány, h a
nem „demHnohdér , 'a k it  az 
Utcán m egism ernek s í  ríi'e'gbá- 
mulnak, aki a legelső .párizsi 
és bécsi szabóságoknál var
rat, s aki versenylovakat fu t
tat. A kisasszony képét tu la j
donképpen Szem ere Miklós 
form álta meg sa já t ízlése sze
rint, noha soha nőm vette fe
leségül. Két egymáshoz sehogy 
sem illő em ber volt. A kisasz- 
szony — K rúdy szerin t — 
francia babautánzat, örökös 
rózsaszinűség, aki összeszorí
to tt ajkaival csak a rra  ügyelt, 
nehogy valami h ibát kövessen 
el a társalgásban, hogy Sze
m ere m egharagudjon. Élete 
párja  volt ennek a magányos 
nagyúrnak, holott életükben

talán  egy órát sem beszélget
tek igaz őszinteséggel egymás
sal. „ . . .  íme olyan galambot 
választott élettársul, aki a leg
szürkébb volt mindazok kö
zött, am elyek Pest háztetői 
felett repdesnek, aki sohasem 
szolgált neki meglepetéssel 
sem az életben, sem a szín
padon, sem a tú rion  . . . ” 1 
Amikor Szemere az Aruny 
Sasból átköltözött a Punnónia- 
száilóba (a mai Rákóczi ú t 6. 
szám alá), ahol aztán élete 
végéig lakott, Meiszlingurék 
szemben a fogadóval béreltek 
lakást a harm adik  emeleten. 
Szemere kocsisa naponta v it
te az üzeneteket és az ajándé
kokat.

Meszlényi A drién ugyancsak. 
Szemere jóvoltából le tt a Fő
városi Lapok cimű nagy m úl
tú napilap kiadója 1897 első 
felében, ám  am ikor a  nábob 
elutazott a bécsi versenyekre, 
a  kisasszonynak m ár nem  volt 
kedve sa já t pénzéből tám ogat
ni az iro d a lm at Bizonyára 
nem sok példa akadt rá, hogy 
a Nemzeti Szinház egy h ar
m adrangú színésznőjének sa
já t h írlap ja legyen, am elyben 
k ritik á t Íra thato tt vetélytárs- 
nöiről is. Vay Sándor, Gáspár 
Imre, Benedek A ladár, Zsol
dos László és az alig Pestre 
érkezett fiatal K rúdy volt a 
tagja a  P re ter utcai kis szer
kesztőségnek.

Az újságkiadás is a külső
ségeket szolgálta Meszlényi 
A drién életében. Természe
tes soha nem m ert lenni. Me
rev arccal ü lt karosszékében 
a régi lóversenytéren, s csak 
akkor rebbent meg a szeme, 
am ikor a Szem ere ajándékoz
ta versenylovak egyike győz
tesként haladt el a célkariká
nál. Ilyenkor meg a hangjából 
sem tudta eltüntetn i a Gyöngy- 
tyúk utcát. — Fogadta a lova
mat, Szem ere? — kiáltotta 
m ár messziről a páholyához 
közeledő nagyúrnak. A kis
asszony — álnéven persze — 
több Krúdy novellában es re 
gényben leibukkan. Nem ne
ki való ' é le te t élt. ’Tgaz.ia re
gényes szérblWit ,v elmúltával 
is m egm aradt a-lovag 1 tiszte
let, am ellyel a nágyúr, körül
vette, am iért neki áldozta az 
életét.

Meszlényi Adrién 1926-ban 
halt meg, s eleiében tatan  
csak a pénzt szerette egyedül. 
Halála alkalm ából K rúdy azt 
irta : sokkal boldogabb életét 
élt volna, ha nem  hagyja el a 
Győrig)-tyúk utcát és a közeli 
józsefvárosi tem plom ban egy 
hozzávaló férfinak nyújtja  a 
kezét, akinek kedvéért nem 
kellett volna egzotikus m a
darakat ennie a  Nemzeti Ka- 
szipó étterm ében.

(fehér b.)


