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CENNER MIHÁLY

Déryné
Emlékezés születésének 1 7 5 . évfordulójára

Déry Istvánné Széppataki Róza, a jászberényi gyógyszerész leánya 1793 karácsony napján
Schenbach Rozália néven született. Pestre Mátray Gáborékhoz kerülve találkozik először
színészekkel, és a serdülő leányka a Hacker-szálában lát először színielőadásokat. 1809-et
írnak, s a kolozsvári színészeknek Pestre került társaságát Vida László gondozza, igazgatja,
saját költségén építve-szépítve színészei számára a Hacker fogadó nagytermét. A színészek-
kel állandó kapcsolatot tartó Mátray Gáborék beszélik rá a kis Schenbach Rozáliát, hogy
legyen színésznő, s ha már színpadra lép, változtassa meg nevét. Így lett Schenbach Rozáliából
Széppataki Róza, s minden anyai ellenkezés ellenére színésznő, majd rövidesen a társulat
bonvivánjának, Déry Istvánnak a felesége.

Déryné pályájának sok apró és nagyobb részlete homályban maradt volna, ha híressé vált
Naplója vagy Emlékezései fenn nem tartják azokat. Élete alkonyán azonban megírta emlé-
kezéseit, a magyar memoár irodalomnak ezt a gyöngyszemét, a magyar színészet történetének
egyik legértékesebb forrását, amely ha évszámok tekintetében olykor javításra vagy kiegészí-
tésre is szorul, a tények leírásában, korképben és jellemzésben elsőrangú forrásmű.

Tudatosan vállalta az úttörést: a megvetést, a gúnyt, a társadalmi számkivetettséget, a
nélkülözéseket, mert szerette művészetét és szerette hazáját, nemzetének nyelvét és kul-
túráját. S ezt fejleszteni élethivatásának érezte.

A Rondella lebontása után, 1815-ben megkezdődik a vándorlás. Déryné egyedül marad,
férje nem követi a bizonytalanságba, elszegődik gazdatisztnek. Hívja feleségét is, de az nem
hajlandó a színpadot elhagyni. Miskolc, Komárom, Győr, Pozsony, Pécs, Székesfehérvár
Arad, Nagyvárad és Kolozsvár a főbb állomások vándorlásaiban. A reformkor éveit írják és
ezekben az években érik, fejlődik Déryné művészete a teljes kritikai elismerés magaslatára.
Elsősorban szép és tiszta énekhangja bűvöli el közönségét, de biztosan mozog a prózai szín-

padon is, kiváltképp vígjátékokban, drámai szende szerepekben. A fönség és a tragikum nem
Déryné sajátja; ezt átengedi a nagy kor- és pályatársnak, Kántornénak.

A reformkori színibírálat gyakran kitért a vidéki színjátékokra is és figyelemmel kísérte
színészeink fejlődését, mind a színpad művészete, mind pedig a magyar nyelv helyes használata
és gyakorlata tekintetében. Vörösmarty Mihály, Bajza József, Garay János, Szemere Pál,
Kovács Pál nem egykönnyen osztogatták a dicsérő jelzőket, s bizony híres és népszerű szí-
nészeinket is elmarasztalták, ha erre okot adtak.



Déryné 1822-ben fellépett a pesti német színházban, s az idegen, sőt ellenséges környe-
zetben, szerepét németül énekelve, óriási sikert aratott. Ezen szereplés után kínálták meg
szerződéssel a német színházban. Ez anyagi biztonságot: és erkölcsi elismerést jelenthetett
volna Dérynének. Ő azonban továbbra is magyar énekes színésznő kívánt maradni. Visz-
szament társulatához, ahová szerződése kötötte. Ezután kerül néhány évre Kolozsvárra, ahol
művészetének tetőpontját éri el. Kolozsvár és Erdély kedvence lesz és ezt a kedvezést fogja
élvezni a későbbi években, amikor a fővárosból életkora és a fiatalabb erők miatt ki-szorul.

A kolozsvári évek után kilenc évet tölt a kassai színháznál. Nevezetes ez a korszak, mind
Déryné életében, mind pedig a magyar színjáték történetében. Kassán német színház mű-
ködött, amelynek intendánsa gróf Csáky Tivadar volt. Ő szerződtette a kitűnő erőkből álló
magyar társulatot (Kántorné, Déryné, Szentpétery Zsigmond, Megyeri Károly, Udvar-helyi
Miklós, Bartha János, majd a fiatal Egressy Gábor stb.), mely csakhamar nagy nép-szerűségre
tett szert a városban, s szerződésüket többször is megújították. Az intendáns gyengéd
érzelmekkel viseltetett Déryné iránt, s őt külön akarta szerződtetni, a társulati szerződés
lejártával. De Déryné a személyes vonzalmat is a magyarok javára kamatoztatta. Csak az
egész társulattal együtt volt hajlandó továbbra is Kassán maradni. Így nyertek a magyar
színészek közel egy évtizeden át állandó otthont, Kassa pedig magyar színházat, Déryné
jóvoltából.

Kassán volt a Bánk bán ősbemutatója, amikor is Déryné Melindát alakította. 1837-ben
megnyílt Pesten az állandó magyar színház, amely tagjai sorába szerződtette Dérynét is. Ebben
az időben már 44 éves és egy meghűlés következtében hangjának fényét elveszti. Emellett a
színház őt ritkán játszatja, s akkor is inkább drámai szerepekben, holott a prózában a vígjáték az
ő igazi területe. Közben egy új színésznemzedék nőtt fel, amely a régi játék-modor helyett a
természetesebb, egyszerűbb stílust követi. Déryné fiatal korában az ő játékmodora jelentette a
haladást, ebben az időben már Laborfalvi Róza és Lendvayné voltak az erősségek prózában,
Schodelné, De Caux Mimi és Komlóssy Ida az énekes szerepekben.

Egy évad után ismét vidékre távozik és Erdélyben találja meg hálás közönségét, akik szá-
mára még mindig a régi és tündökletes .Déryné. Pályája azonban ettől kezdve hanyatlik. 1847-
ben még egyszer szerződik a Nemzeti Színházhoz, de ekkor már csak apróbb szerepekhez jut.
Harminckét évvel szétválásuk után ismét visszatér férjéhez, Diósgyőrött élnek és Déryné a
gazdasággal foglalkozik és titkon törlesztgeti régi adósságait. 1862-ben, férje halála után
testvérhúgához, Kilényi Dávid színigazgató özvegyéhez költözik Miskolcra, és itt borul reá az
alkony, az elhagyatottság, a betegség és a nélkülözések. Még egyszer színpadra lép a matróna,
amikor keresztfia, Egressy Ákos rendez részére jutalomjátékot, s ennek révén némi
jövedelemhez is jut. Majd Prielle Kornélia gondol a nélkülöző nagy elődre és elküldi egyik
vendégszereplésének tiszteletdíját. Végül Egerváry Ödön a Nemzeti Színház Radnótfáy-
alapjából eszközöl ki számára évi kegydíjat, s ezért, hálából írja meg emlékiratait.

Betegen, félig vakon, hetvenhat évvel a vállán kezdi meg írását Déryné és írja emlékeit,
csodálatos memóriával, kedves humorral, pályatársi szeretettel, kitűnő jellemző erővel, míg-
csak a halál 1872. szeptember 29-én ki nem üti kezéből a tollat. Emlékiratainak megjelenését
már nem érhette meg, a kései dicsőségből semmi sem jutott osztályrészéül. Elfeledve, el-
hagyottan halt meg, koporsóját csak testvére kísérte a :miskolci Szent Anna temetőbe. Sírja
fölé később a baráti összefogás és a nemzeti kegyelet emlékművet állított, mint ahogy emlék-
táblával jelölték meg jászberényi szülőházának helyét és a házat Miskolcon, ahol utolsó éveit
élte, emlékiratait írta és ahol örök álomra hunyta le szemét.

A 175. évforduló a kegyeletes emlékezésen kívül a példamutatás és helytállás erejéről,
nemzeti színészetünk egyik megalapozójáról, a művészi tehetségnek és igényességnek a pá-
ratlan szerénységgel való társulásáról tesz tanúságot.
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Kalauzunkba

csak azok a bemutatók kerültek be,

amelyekről lapzártáig értesültünk.

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ
Mozart: Szöktetés a szerájból
Bemutató: december 26.

NEMZETI SZÍNHÁZ
Shakespeare: Tévedések vígjátéka
Rendező: Egri István. Bemutató: december 13.

MADÁCH KAMARA SZÍNHÁZ
Három játék (Sarkadi Imre: A próféta, Hubay Miklós:
Anti-Pygmalion, Karinthy Ferenc: Gőz)
Rendezők: Kerényi Imre és Lengyel György
Bemutató: december 14.

THÁLIA SZÍNHÁZ
Euripidész: Bakkhánsnők - Ismeretlen magyar szerző:
Bachus
Rendező: Kazimir Károly. Bemutató: december 7.

Kellér: Nyomozás a Tháliában
Rendező: Léner Péter, művészeti vezető: Kazimir Károly
Bemutató: december 31.

DÉRYNÉ SZÍNHÁZ
Gáspár Margit-Patachich Iván: Az állam én vagyok
Bemutató: december 8.

IRODALMI SZÍNPAD
Megan Terry: Viet-Rock
Rendező: Simon Zsuzsa. Bemutató: december 2z.

EGRI GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ
Méhes György: 33 névtelen levél
Bemutató: január 16.

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ
Darvas József: A térképen nem található
Bemutató: január 10.

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ
Shakespeare: Sok hűhó semmiért
Puccini: A köpeny - Gianni Schichi

KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
Raffai Sarolta: Egyszál magam

Bemutató: január 10.

VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ

Gyurkó László: Szerelmem, Elektra

GYŐRI KISFALUDY SZÍNHÁZ
Németh László: Utazás
Bemutató: január 8.






