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Déryné Széppataki Róza
házassága
A magyar nemzeti színjátszás e jeles úttörője Jászberényben született 1793.
december 24-én. Apja Schenbach József, az első jászberényi patika tulajdono-
sa, a francia forradalom után a nemzeti függetlenség és a polgári átalakulás
mellett állást foglaló jászberényi „honoráciorok" haladó rétegének képviselője
volt.

Róza lánya a gondtalan gyermekéveket a szülői háznál töltötte, ahol anyja
már igen korán tanította énekelni. Páratlan hangszíne, csodálatos szopránja,
széles skálájú hangterjedelme bámulatba ejtette szűkebb környezetét, és a
kis „Patyikás Rózsi" neve Jászberény egyszerű parasztasszonyai körében is
ismertté vált. Szívesen időzött köztük, s gyakran tanítgatta őket énekelni. 12
éves volt, amikor apja meghalt. Ettől kezdve nehezebbre fordult a család sor-
sa. Róza Pestre került, ahol anyja kívánsága szerint német nyelvet és éneket
tanult. Itt ismerkedett meg a korabeli magyar színjátszás haladó törekvéseivel,
s gyakori vendége lett ekkoriban a „Hacker-szálában" nyomorgó magyar szín-
társulat előadásainak. Itt érlelhette komoly elhatározássá, majd válthatta va-
lóra gyermekkori álmát: — színész lett.

Kezdetben Láng Ádám színtársulatánál vállalt kisebb szerepeket, majd 17
éves korában, 1810-ben a Hamlet egyik főszereplőjeként mutatkozott be. Igazi
tehetsége ettől az időtől kezdett kibontakozni, és népszerűsége, hírneve is
egyre növekedett. Nemcsak drámai, hanem operai szerepekben is sorozatosan
aratta sikereit csodálatos énekhangjával. A pesti német színház többször is
tett kísérletet arra,, hogy elhódítsa őt a magyar színháztól, de ő inkább vál-
lalta a sokszor nyomorgó, hányatott életmódot a haladásért, nemzeti felemel-
kedésért küzdő magyar színtársulatok oldalán.

1813-ban férjhez ment Déry István színészhez. E házasság azonban meglehe-
tősen sok bonyodalom után jöhetett létre. E bonyodalmak egyrészt abból szár-
maztak, hogy Róza kezéért többen is versengtek, másrészt pedig abból, hogy
Róza édesanyja, aki Jászberényből gyakorta kereste fel lányát Pesten, jász-
berényi férjet szeretett volna Rózának. Déryné — több kiadásban is megje-
lent — naplójában (emlékezéseiben) számos helyen olvashatók részletek há-
zasságának előzményeiről. A „Bánk bán" jeles szerzője, Katona József próbál-
kozásairól is meleg szavakkal ír, legtöbbet azonban Déry István kitartó és ál-
hatatos közeledését emlegeti. Róza édesanyja végképpen nem rokonszenvezett
Déry vei, s ezt nyíltan értésére is adta. így emlékezik erre Déryné: — „Bejött
anyám, s Déry megkért tőle. Jaj! de itt nem remélt ellenszegülésre talált. Leg-
előbbször is anyám nem szimpatírozott vele, és a szerencsétlen Déry kesztyű
nélkül talált oda jönni. Nem szerette a kesztyűt a kezén, és mindjárt a zsebébe
dugta.) Kérdi anyám tőle: „Házasodni akar az úr? Hát mire,ha szabad kérdeni?"
— Déry zavarba jött. — „Hiszen van kenyerem." — „Igaz! a feleségének is
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volna egy darabka mára, de hát holnap? Nem uram lén a gyermekemet komédiás
számára nem neveltem. Fiatal komédiás, öreg koldus. Nekem személye ellen
nincs kifogásom, én nem ismerem. Ha az úr valami hivatalban volna, és leá-
nyom szeretné, én nem ellenezném. Ha biztosított állomása volna, érti az úr! —
De így, engedjen meg, leányom nem lehet az úré!"

— Beszéltek eleget anyámnak Déry érdemei felől, nem használt semmit.
Mikor Déry elment tőlünk, legelőbbször is azt kérdezte anyám fitymálva:
.,Miféle suszterlegény lehetett ez, hogy midőn asszonyságok elébe jön, kesztyű-
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je sincs?" Szegény jó anyám kissé arisztokrata gondolkozású volt, és minden-
kitől megkívánta a még boldogabb sorsában megszokott tiszteletadásokat.

Anyám nem soká mulatott Pesten. Hazament, azon kemény meghagyással,
nehogy közelebbi ismeretségbe ereszkedjem Déryvel. Ö azt nem szeretné meg-
tudni, hogy akarata ellen cselekszem. De én már szegény Déryt igen kezdtem
szánni, ö híven eljárt hozzánk, én már nem is ellenzettem. Ismeretségünk bi-
zalmasabb színt kezdett ölteni, ő nem szűnt meg rimánkodni, hogy csak
máshoz ne menjek nőül. És én megígértem".

— Déry tehát nem adta föl a reményt, s tovább küzdött Róza kezéért. Déry-
né emlékezéseihez szervesen kapcsolható, s annak adatait jól egészíti ki egy
eredeti levél 1811-ből, amelyet a Jász Múzeum dokumentum-gyűjteménye őriz.
Déry István írta a levelet Pesten 1811. március 29-én, s postakocsin jutott el
a levél az akkori Borsod megye egyik kis falujában, a Hernád folyó melletti
Gibárt-ra Gábriel István nevű barátjához, akinek támogatását kéri Rózával
való házasságuk elősegítéséhez.

íme a levél átirata és az eredeti fotója:
Kedves, Édes Barátom, Pista!

Szorongató környülállások között írom hozzád ezen levelemet, és ha te és Józsi nem
biztattok, és nem segítetek, igen félek a nyeregből való ki vettetésen. Röviden tehát
ad rem: — — Rózsival való igaz tiszta szeretetünket úgy is tudod. Az annya Ró-
zsinak vagy 2 hétig itt volt, és mindég rebesgetett Róza előtt valami gazdag Muha-
rai nevű jászberényi fiút, s ki is az oda való jász Districtusnak valami papiros és
ténta vesztegetője, és akit Rózsi is gyermekségétől fogva esmér. Végtére csak ugyan
kijelentette az anyóka akaratját Rózsinak, a mely abban áll; hogy az én Rózsim !
azon Muharaihoz mennyen férjhez —.' Mi az öreg mamit egészen ki tanultuk, ötét
csak az vakította el, hogy az gazdag, hivatalba is és helybe is van. Ellenem pedig
az a kivetése vagyon, hogy szegény actor vagyok. Meg mondotta ugyan Rózsi plá-
numomat, hogy én a teátrumnál nem maradok, és hivatalba állni akarok; de erre
is tsak ezt felelte a vén, „jaj ki tudja hol, és mikor lesz az." Már most képzelheted
egy igazán szerető szívnek állapotját, mint hogy magad is szeretsz. — Oh Barátom
Pista! — Az én szegény Rózsim sír, búsul: kérte az annyát, és világosan meg mondta
néki, hogy rajtam kívül senki sem kell néki, ha mindjárt vékával méri is az ara-
nyat; de egy pénz által meg vakíttatott vén lúdnak ez sem használt, sőt még meg
haragudott reá, reám és Murányinéra is, hogy miért engedték meg, hogy öszve ba-
rátkozzunk,gondolhatod, mitsoda bikfa eszű, és kő szívű anya lehet. Már szegény
Rózsi szinte le mondott minden reménységről, még tsak alig tartom benne a lel-
ket, és a bizodalmat. Így tehát mint hogy a dolog nem tréfa sietnem kell és mint-
hogy néked már említett plánumom. hogy én esztendeig nállatok a gazdaságot ta-
nulván, Rózsit oda haza az annyánál hagyom füstbe ment; hogy pedig a Theátrum-
nál öszve kerüljünk mind a két részről tellyes lehetetlenség; tehát édes kedves Ba-
rátom Pista, ha azon jó lelki esmérettel kívánsz meg halni, hogy egy pár szeretőket
boldoggá tettél, tehát kérlek édes Pistám iparkodj, hogy valami módon ezen nyáron
által, vagy mennél hamarább, ha holnap lesz is valami kis hivatalt valami uraság-
nál ha ispányság vagy kasznárság lesz is szeréénél, de úgy mint feleséges ember-
nek. Holtig tartandó háláadotosságunkat és szeretetünket, és magad lelki esméreté-
nek ezen édes sugallását, „ezeket én tettem boldoggá" tapasztalni fogod. — Még
tsak az az egy vigasztalásom, hogy talán ezen nyáron által él hullogatja az anyóka
a Muharaival való párosodását az — én — Rózsimnak, (amellyből még én élek
semmi se lesz) tehát az alatt talán meg segítti az a régi jó Magyarok Istene — és
egy jó Barát — holtig igaz hív Barátaidat

Dérit és Rózsit
Pesten Mártzius 29-én 1811.
Kérlek Barátom Rózsi nevében is, a ki is köszöntet. Köszöntének Murányiék is,
akik április 3-ikán Pesttől bútsút vesznek. Benke meg maradott.
Tudósíts Barátom mennél elébb, és biztass leg alább, és írd meg merre és hová ír-
jam postán a levelet.

Isten veled ! —
Az ünnepekre Gombára megyek —
Köszöntöm már Józsit is, ha leszel véle.
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