
A P R Ó C I K K E K 

Színházi rovat — ebek harmincadján. 
Legkomolyabb hangú esti lapunk egyik 
minapi számában volt alkalmunk gyö-
nyörködni a színházi rovat «korszerű» 
átalakulásában. A rovat elején ötvenöt-
soros, végtelen fontosságú művészeti 
hírt olvastunk, a következő, négy kö-
vérbetűs sorra terjedő címmel : MIN-
DEN KÜLÖN ÉRTESITÉS HE-
LYETT: *** ÉS KARCZAG MÓR 
NÉPSZERŰSÉGE HATÁRTALAN 
BUDÁN. Ahová mi három csillagot 
tettünk, ott az eredetiben a Vígszín-
ház egyik felkapott színésznőjének 
neve olvasható, tehát mégcsak nem is 
operettdíváé. A cikk azonban voltakép 
nem annyira róla szól, mint inkább 
Karczag Mórról, Szép Juliánna nevű 
szobalányról, meg egy Marci névre 
hallgató soffőrről ; de legfőképen mégis 
Karczag Mórról, kinek egymagában 
annyi a lába, mint Szép Juliánnának 
meg Marcinak együttvéve, lévén ő a 
dédelgetett művésznő — kutyája. 
Nosza, megtudjuk felőle, hogy aggá-
lyos hangzású neve ellenére is ő a leg-
népszerűbb «ember» Budának leg-
arisztokratikusabb, «mondhatnám : né-
mileg antiszemita» negyedében : a 
Batthyány-tér és Batthyány-utca kör-
nyékén. (Csak mellesleg említem, hogy 
a cikkíró a Batthyány nevet mind-
két ízben hibásan írja, viszont a Kar-
czag Mór nevét az egész cikken át 
hibátlanul.) Arról is értesülünk, hogy 
Karczag Mór naponként megfordul a 
városrésznek úgyszólván minden házá-
ban, pontosan abszolválván délutáni 
látogatásait. Maga a művésznő nem 
ér rá naponként vizitelni «minden 
kedves és derék budai családnál», s 
nyilván ez a körülmény az oka an-
nak, hogy — mint a cikkíró inkább 
az igazságnak, mint a tapintatnak szol-
gálatában megállapítja : «Nagyon nép-
szerű a Batthyány-utcában lakó * ** ; 
de még nála is népszerűbb a kutyája : 
Karczag Mór, aki, mint föntebb jelez-
tem, a legnépszerűbb ember Budán». 

E maximális népszerűség mellett 
azután némikép elhalványodik a Szép 
Juliánnáé meg a Marci soffőré. Ezek-
ről már csak annyit jegyez föl a kró-
nika, hogy a késő éjjel hazajáró mű-
vésznő naponként levélbe írja más-
napra szóló rendelkezéseit, a levelet 
Juliánná reggel ott találja úrnője író-
asztalán, a levél stereotip megszólítása 
pedig ez : «Kedves trampli!» A levél 
felolvasása viszont már a Marci soffőr 
feladata, ki azt stentori hangon telje-
síti, mikor is az egész ház kisereglik 
a gangra és végighallgatja a rendeletet. 
Karczag Mórra a rendelet nem vonat-
kozik : ő magas tetszése szerint intézi 
népszerűségszerző vizitjeit, minden-
esetre úgy, hogy a budaiak meg a — 
cikkíró becsülését el ne veszítse. 

E szívhez szóló, állatbarát cikk után, 
de már csak szerény, apróbetűs újság-
hírcímmel, következik a Kamara 
Színház megnyitásáról írt kritikai be-
számoló. Terjedelme nem több, mint 
amennyit Karczag Mór kapott. Igaz, 
hogy itt csak a hozzá népszerűségben 
aligha fogható Váradi Aranka, Uray 
Tivadar, Petheő Attila, Vaszary Pi-
roska s még néhány, kutyát talán egy-
általán nem is tartó színész művészi 
munkájáról esik szó. Nem csoda, ha 
méltatásuk puszta névfelsorolássá zsu-
gorodik össze : a játékuk részletezésére 
szükséges helyet könyörtelenül fel-
falta — Karczag Mór. 

Jól van ez így? Mi a színházi rovat-
ban színészkritikát keresünk. E helyett 
az utóbbi években hova-tovább kizáró-
lag színész-«kultusz»-szal találkoztunk 
benne, most pedig már — úgy tetszik — 
épenséggel a színész-ebek kultusza felé 
haladunk. 

Talán mégis csak hátrább az — aga-
rakkal, díszpincsekkel s egyéb kuva-
szokkal ! A színházi nézőtérre tudva-
levőleg kutyát bevinni nem szabad. 
A színházi rovatba sem kell őket be-
szabadítani : elég ebül áll az — kutya 
nélkül is. Dieudonné. 
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