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Színészek 
és színésznők 

beszélnek a szezonról 
és nem nyilatkoznak a jövőről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Végefelé 
jár a színházi szezon. Felkerestük a színház tag-
jait és kérdést intéztünk hozzájuik. A kérdés nem 
volt szokatlan, de nem is volt könnyű. Nvilatkoz-
niok kellett a szezonról és jövendő terveikről. 
Alább közöljük a válaszokat, amelyek a nyilat-
kozók szerint őszinték. 

BALOGH KLÁRI: 

— Csak a jelenről beszélek, örülök, hogy most 

sokat játszom. Ez egyrészt jó, máskép nem jó. Jő 

ezért, mert az állandó elfoglaltság mellett nem 

érek rá hizni, viszont rossz azért, mert egy fél-

percnyi szabad időm sincs. Szegedet szeretem, se-

hol ilyen édes közönség nincs. Jövendő terveim-

ről nem nyilatkozom, mert a sors utjai kiszámít-

hatatlanok . . . Büszke vagyok Karinthy Frigyes 

mondására, aki azt mondotta, amikor Szegedre 

kerültem, hogy Szeged szebb lett, mint vo l t . . , 

ERÉNYI BÖSKE: . 

— Eddigi szerepeimmel nagyon meg voltam elé-
gedve. Hasvét atdn a „Szűz és a gödölye" kerül 
sorra és ebben Makay Margit szerepét játszom. 
Xaggon nagy kedvvel készülök a szerepre, mert 
érzem, hogy nagyon fekszik nekem ez a szerep, 
őrülök, hogy idejében rátértem a prózára, mert 
itt lényegesen többet lehet nyújtani, mint az ope-
rettben. Jövőre is a prózánál maradok, de köze-
lebbi tervciim-ől még nem tudok nyilatkozni . , , 

DÉR VERA: 

— Első érés színésznő vagyok, multam tehát 

nincs. Szeretnék még legalább egy esztendeig vi-

déken maradni és játszani, sokat játszani, mert 

technikailag akarom magam csiszolni. Szeretnék 

egyszer meggyőződésem szerint játszani, — ez a 

legnagyobb vágyam. 

LANTOS ICA: 

— N»gyon megszerettem Szegedet, ahová bi-

zonyos télelemmel jöttem. Aranyos közönséget ta-

láltam. Terveinkről egyelőre nem beszélhetek, 

mert korai volna még tervezgetni.. . 

MÉSZÁROS AGI: 

— Meg vagyok elégedve magammal, ami a 
mult szezont illeti . . . Ami á jövőt? Szeretnék 
Szegeden maradni, ha a direktor is ugg akarja. 
Szeretem a közönséget, szeretem a kollégáimat, 
általában mindenkit szeretek és azt hiszem, hogy 
en.jCm is szeretnek. Ha a jövőre nézve, oan kíván-
ságom, az csupán annyi, hogy inkább prózában 
szeretnék szerepelni, mint operettben . , , 

SZIGETHY IRÉN: 

— Nekem tulajdonképen nem volt szerencsés a 
«zezonom, de erről nem tehet senki. Rossz volt 
számomra a szereptermés, igen mostohán bántak 
velem a szerzők. Majd talán jövőre! A szegedi 
közönség és a szegedi sajtó nagyon igazságos. 

ERDÖDY KÁLMÁN: 

— Szeretném már ismerni a jövő esztendei há-
ziasszonyomat, mert akkor már tudnám, hogy hol 
leszek... Ke tessék azonban azt gondolni, hogy 
nincsenek terveim a jövőre nézve, esak nem áru-
lom e l . . . Az elmúlt szezonban sokat dolgoztam, 
•le nekem kell a munka, mert nélküle nem tudnék 
megélni... Ezt szórói-szóra értem..# 

KÖMPÓTHY (SYtXA: 

— A szegedi közönséget nagyon megszerettem, 
rövid ismeretségünk alatt és a.it hiszem, hogy a kö-

zönség is meg volt velem elégedve. "A jövőről nem 
nyilatkozom, csak annyit, hogy szeretnék nagyon 
gazdag lenni. Megjósolták, hogy nemsokára ez a 
vágyam teljesülni fog. Most erre várok . , • 

MÉSZÁROS BÉLA: 

— A rendezés és a játszás nagyon leköt, úgy-
szólván alig van szabad időm és ha van, azt 
kutyám „társaságában" töltöm. Ennyit a 
mult szezonról. A jövőre vonatkozólag nem 
nyilatkozom, mert mint a legtöbb színész, ma-
gam is kabalás vagyok. Az a jelszóm, hogy va-
lami mindég történik az emberre l . . . 

PALŐCZY LÁSZLÓ: 

— Egy dolgot meg kell említenem a múltra 
vonatkozóan. Amikor az „Erzsébet, az elérhetetlen 
asszony"-ban nem volt meg a várt sikerem, a kö-
zönség. amely azelőtt szeretett, elfordult tőlem. 
Tedig ha tudnák, hogy mi mindent kell eljátsza-

nia egy színésznek, olyant ts, ami esetleg mm 
„vág" neki. Ez az, ami tá j i Most, hogy aláirtam 
pesti szerződésemet, velem együtt mindez kide-
rült és érzem, hogy megint «agyon szeretnek. Na* 
gyon köszönöm nzok bizalmát, akik azokhnu a 
nehéz napokban ts mellettem ál lottak. . . 

SZABÓ ISTVÁN; 

>— 'Az elmúlt szezonban volt egy-két kedvemre 
való szerep, így a Tragédia Luciferje, sajnos, «1 
csak délutáni előadásban ment . . . Jövőre naj.'v 
terveim vannak. Megvallom őszintén: szeretnék * 
Nemzetihez kerülni, mert ugy érzem, hogy ott len-' 
ne igazán terrénum számomra. Megkísérlem, hogv 
kihallgatást kérjek ebben az Ügyben,.. Maid 
meglátjuk még. , • 

VESZELY PÁL: 

— A közönség az elmúlt szezonban fokozta velem 
szemben azt a szeretet, amellyel már korábban i» 
elhalmozott. Azt remélem, hogy ezl a kitüntető 
szeretetet a jövőben is megtarthatom, rrivátim 
annyit mondhatok még, hogy a horgászszezon elég 
rossz volt, remélem, hogy jövőre ez is megjavul 
és miután a hal az álmoskönyv szerint a hal sza-
porodást jelent, remélem, hogg jövőre én ii sza-
porodni és gyarapodni fogok . . . 

VÁGÓ ARTHURj 

— Itat szezont töltöttem megszakításokkal Sze. 
geden ét, mégis akkor lennék legboldogabb, ha ti 
húsvéti piros tojás ujabb tizévís szegedi szerző-
déssel ajándékozna meg. Természetesen, »z csali 
tréfa, de nem venném tréfának, ha valóban igy is» 
lenne. Ebben azt hiszem, mindkét kérdésre benna 
van a felelet. 

TORONTÁLI 
FAMETSZETEK 

Nákó Sándor bohémiádiából 

A Nákó-család voltaképen regényt érde-
melne, itt azonban csak utolsó férfisarjáról, a 
volt fiumei kormánvzóról mondok el vázlato-
san egyet-mást. Mégis, előbb a származásukról 
valamit. 

Macedóniából származtak, apai ágon a ne-
mes Nacu Kiprianó. anyain a nemes Kalenzi 
görög családból. Kiprianoék már 1'182-ben 
szerepelnek hónuk történetében, a Kaleuziak 
1410-ben kapnak nemességet. I l i . Ábrahám 
két fia, Kristóf és Cirill, a 18. század második 
ft lében már Ausztriában gyüitik n vagyont, 
bankárjai és személves jóismerősei IT. Józscf-

\ nek, táplálói a sok háborúnak. A császár biz-
tatására jöttek Torontálba, ahol Nagyszent-
miklós és óbessenvő tájékán nagyszabású 
gyapjumosót rendeztek be s a hadseregnek 
éveken át- szállítottak gyapjút, marhát , nem-
különben gabonát, míg végre 17Ől-ben meg-
vásárolták a szentmiklósi és maríenfeldi 
kincstári birtokokat. 

Naevszentmiklós kikiáltási ára pontosan 
405.732 forint, tíz egész és kétharmad krajcár 
volt, Maricnfeldé 218.561 forint, ötvenhárom 
és nvolc.kílenced krajcár. A két testvér ennél 
75.705 forinttal többet fizetett, közös tulaidőn-
ként kezelve az uradalmakat. Csak a halá luk 
után osztották fel azokat a fiaik: Sándor és 
József. Ez a Sándor, akkor még 5örö2keleti. 18 
éves korában katolizált nevelőiének. Raín is 
József jezsuita atyának befolyására, ö kapta a 
srófsáöot is titkár korában az udvari kancel-
láriánál. Felesége a nagv Festetich Gvörgv Te-
réz nevű lánya volt. ettől született 1822-hrn a 
Ká lmán fia, nagvapia Sándornak, 3 későbbi 
fiumei kormányzónak. 

A birtokkezelő maríenfeldi Cirillnclí csak" egv 
fia volt: József. Ez 30 '"vcs korában meghalt. 
* vagyona János nevü svermeke maradt, 
maki ez után a lánya. Miiéva. örökölte, nki 
Zurló Gvnla San Mareói herceghez ment nőül, 
osvidfiüleg áttérve a katolikus vallásra. Az 
öre" lierceünő gyermektelenül balt el, ő -v.lt 
csalrdi ágának utolsó sarja. A hagyatékából 
pőr let*, román bft|ós*?ok előtt folvt, n in ís a 
«OTSaról hírem, örökősének ugyanis egy volt 
hires osztrák államférfit nevezett meg. Rej-
tély a kapcsolatuk. 

Idősebb emberek bizonvára emlékeznek még 
Nákó Kálmánra, aki jobb szerette a főrendi-
háznál a képviselőházat, mert a Sándor-utcá-« 
ban tudott a legjobbizüen szunyókálni a szó-
nokok vitái alatt. 

Otthon álmatlanságban szenvedett, h iány-
zott az elnöki csengő. Nagyon érdekes egyé-» 
niség volt. A régi Nemzet nyugtázásai sorárt 
havonta megjelent az ötforintos adománya egy) 
kiérdemesült művésznő javára. A primadon-
nák ugyanis többnyire v idám életet élnek s l i a 
nem gondolnak az élet telére, ilyen adomá-
nvokból kénytelenek tengődni. -Az unokája , 
akit ő nevelt, elmesélte nekem a nagyapa egy 
különös szokását. Ha valami hamiskás dolog-
ban furdalta a lelkiismeret, hazasietett Szenl-
miklósra s a családi kriptában leült a felesé-
ge koporsója elé, ott kezdett gyónni. 

Bocsáss meg, Berta, tudom, hogy te jfl 

vagy és nem tarlasz haragot. Látod, semmit 
se tudok előtted elhallgatni. 

Aztán mondta sorra. Miket mondhatott, m i-
kor azt az országos skandalumot mesélje, 
amely igazságügvminiszterí tárcájába került 

Polónyi Gézának, nki előzőleg ügyvéd volt egy 
ellene folytatott ügvhen. 

A feleségét egyébként Gyertyánffv Bertánalí 
hívták, értékes festőművész, a legáldotíahb jó-
tékony lelkek közül való. 

A Sándor-unoka már nagv vagyonba szüle-
telt, igyekezett is azt. lehetőség szerint csök-
kenteni. Néha hónapokig otthon könyvelt a 
számtartói irodában, gazdasági reformokra 
p.iznrolt ol vagyonokat, aztán járta a vi lág 
legfényesebb szórakozóhelyeit. Rendkívül sze-
rette ;iz életet, alapjában véve tínikus bohém 
gal. Torontál vármegye közügyeiben alig vett 
volt, telve egymásnak ellentmondó tula idon«ág-

részt., politizálni setn szeretett, a k o a l í c i ó ide-
jén azonban ambicionálta a fiumei kormány-
zóságot. 

Ebből az időből emlékezetes c£v nagv affér-
ja. A budapesti sajtó töredéke, föle* EsÜ le-
veleiben a kíméletlen Tóth Béla, az a dobot ver-
ték, hogy a nesti sajtó •megzsarolta a h iu sió-
főt az installáción. Évek mulUin. már tul « 
kormányzóságon, több betet töltöttünk egvütt, 
néhány alvásra szánt kúria órát kivéve uqv-
szólván az egész napot, sok bizalmas, érdekes 


