
A P R Ó C I K K E K 

Kitől örökölte tehetségét? Egy szín-
házi lap megkérdezte «neves íróinkat 
és művészeinket», hogy kitől örökölték 
tehetségöket. A feleletek a lap szerint 
a legnagyobb érdeklődésre t a r tha tnak 
számot : «kultúrhistóriai jelentőségük 
van». 

Egy-két szemelvénnyel bemutat-
ha t juk , mint képzeli el a fürge lapocska 
a «kultúrhistóriai jelentőséget». 

Egy hangtalan primadonna azt fe-
leli a fogas kérdésre : «Az Isten adta». 
Azt mondhatnók r á : az Isten hamar 
el is vet te . 

Egy ellopott regénykézirat szerzője 
így válaszol : «Apámban volt egy kis 
költői tehetség». (Az írónő bizonyára 
úgy érzi, hogy benne nagy a tehetség.) 
«Olyan, amilyennek őt az Ősök és 
ivadékok című regényciklusomban jel-
lemeztem.» Mit csináljon már most az 
olvasó, aki ég a kiváncsiságtól, hogy 
milyen volt az örökhagyó? Vegye 
meg a regényciklust! Ime, egy ügyes 
válasz, mely a boldogult kistehetségű 
apából is tőkét kovácsol s fel t u d j a 
használni reklámra. 

Egy másik primadonna többek közt 
így szól: «Szüleim nagyon bölcs embe-
rek voltak. Tőlük örököltem mindent». 
Mindent ! A bölcseséget is? Im, meg-
jelent az első bölcselő — primadonna ! 
mondhatná Lucifer. A művésznő azon-
ban t é v e d : a bölcseséget nem lehet 
csak úgy örökölni, az — eigene Kom-
position. De a bölcs hallgatni szokott 
e szerzeményéről; hiszen ép azért 
bölcs s nem — primadonna. 

A legelmésebb választ az öröklés 
kérdésében kétségkívül Karinthy adja, 
aki a majomig megy vissza az örök-
hagyó nyomozásában, de aztán úgy 
véli, hogy azt se kell okvetlenül 
kompromittálni. Ismeretes, hogy a 
jeles humorista mily remek stílus-
utánzó, úgy látszik képességének 
t uda t a terelte figyelmét méltó kegye-
lettel a majomra. Tehetségéért azon-
ban ő maga vállalja a felelősséget. 
«Az élet folytatásához minden pillanat-
ban kell annyi, mint amennyi a létre-
hozásához kellett. Tegnapi énem szülte 
a mait. Mai énemet a tegnapitól örö-

költem. Igazam van? Valószínű. Mert 
egyebem nincs.» Azt mondhatnók, 
hogy igaza sincs, mert nem igaz, hogy 
csak igaza van. Van tehetsége is, 
melyet azonban kár körkérdésekkel le-
fotografáltatni, pláne ily olcsó lemezen. 
A humorista azonban, úgy látszik, 
mint már Heine is megmondta, az 
emberek ostobaságaiból (s tegyük 
hozzá : körkérdésekből is) él s ezért 
bizonyos tekintetben rendelkezésükre 
kell állnia. 

Mosolytkeltő egyik gyermekded lelkű 
szépíró nyilatkozati balesete is. Azt 
m o n d j a : «Senkitől. Anyám és apám 
is makkegészségesek voltak. I t t infi-
ciáltam magamat.» Azt hisszük, az 
infectio igen kisméretű s az önismeret 
egy pár jódtinktura-cseppjével házi-
kezelésben gyógyítható. 

Egy jeles színészünk így kezdi: 
«Szüeimtől örököltem a tehetségemet . 
Anyám nagyon okos és tanul t asszony 
volt. Apám több nyelven beszélt», stb. 
No már m o s t : kétségtelenül illő dolog, 
hogy édes anyjá t mindenki okosnak, 
sőt nagyon okosnak mondja. De, hogy 
ugyanakkor mondja nagyon okosnak, 
mikor arról szól, hogy tehetségét tőle 
örökölte, ez annyit j e len t : én nagyon 
okos vagyok! Okos dolog ez? Az tán : 
mi köze az apa «több nyelvű» beszédé-
nek a színész tehetségéhez? Hiszen 
ez esetben minden jobb portás gyer-
mekét a színi pályára kellene adni. 
A színésztől azt kívánjuk, hogy ha 
egy nyelven is, de tökéletesen és szépen 
beszéljen. Nem baj , ha aztán ráadásul 
okosan is beszél. 

Feltünő egyébként, hogy egy-két 
kivétellel mindegyik író és művész 
természetesnek t a r t j a , hogy tehetséget 
örökölt. Egyiknek sincs kétsége az 
iránt, hogy há tha csak terméketlen 
tehetetlenség volt a birtok, mit a vég-
rendelet rátestált . Kár , hogy nem lehet 
megkérdezni az örökhagyókat, mon-
danák meg őszintén: termő észtalajt , 
vagy ugart , vagy karsztot, vagy az 
örökösök nagy számára való tekin-
tet tel pláne felparcellázott karsztot 
hagytak-e észutódaikra? 

Az is aggasztó, hogy a tehetség-
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örökösök a legtöbb alkalommal néven 
nevezik az örökhagyót, sőt némelyek 
fényképét is mellékelik. (Szegény jó 
édesanyák se hitték volna valamikor, 
hogy «kegyeletből» ily meztelen kör-
nyezetbe jutnak !) Kérdés, hogy ha az 
örökhagyó feltámadna s elolvasná 
mindazt, amit a «tehetségörökös» írt, 
nem tagadná-e ki menten, vagy nem 
bélyegezné-e törvénytelen tehetség-
utódnak azért a sok sületlenségért, 
mellyel az őst diszkvalifikálja? Emel-
lett némely író nyilatkozatának egy-
egy tiszteletreméltó örökhagyó név 
presztizst ad, viszont ha az illető író 
írásait tekint jük, az a gyanúnk, hogy 
a neki szóló végrendeletet idejekorán 
megsemmisítették . . . 

Bárhogy legyen is, sem a körkérdés, 
sem a válaszok nem nyugtatnak meg 
bennünket. De azért a kis színházi 
ujság csak tenyéssze ki továbbra is a 
maga körkérdéseit: sok író hiúsága 
horogra akad rajtok. Igaz, el kell 
ismernünk, hogy vannak íróink (neve-
sek is!), akik most sem szerepelnek 
«kultúrhistóriai jelentőségű nyilat-
kozataikkal, vagy ha szerepelnek is, 
egy-egy semmitmondó megjegyzéssel 
hárították el maguktól a választ, vagy 
mint egy jóízlésű jeles művészünk 
tette, nem nyilatkozott első személy-
ben a kérdésről. 

A kis ujság bizonyára ezeket is meg-
körkérdezte, de ők a kérdező termé-
szetrajzához alkalmazkodva, való-
színűleg kérdéssel felel tek: Mondja 
kérem, kitől örökölte Ön a kérdések-
ben nyilatkozó tehetség — hiányát? 

Sovén. 

A magyar á-hang veszedelme. Bi-
zonyára sokan emlékeznek még rá, hi-
zsen alig húsz esztendeje annak, mi-
kor Budapest utcáin először hangzott 
el az ujságárus torz kiejtésű ujságkí-
nálása : «Az Ujség, Az Ujség !» Pon-
tosabban szólva, nem é-t mondott , ha-
nem közép é-t nyuj to t t meg s ej tet t ki 
á helyett. Mintha a «várás» szót úgy 
ejtenők ki, mint a vërës (vörös) szót, 
azonban a közép ë-ket megnyujtanók : 
vërës. Az ujságárus torz kiejtésével 
hasította a járókelők fülét s célját 
elérte : az emberek felfigyeltek. Ami 
figyelemkeltésnek jó, az mint kiejtés 
utálatos elnyávogtatása a szép, telt-
hangzású magyar á-nak. Az ujságárus 

nyejlvújí tása óta sok víz folyt le a 
Dunán, de az á-nyávogtatásnak is 
igen sok követője t ámadt , mégpedig 
nemcsak a rikkancsok között, hanem 
a művelt társadalomban is, elsősor-
ban az elegánskodók, az affektáltak 
között, akik eddig az àkàdémia-féle 
kiejtéssel előkelősködtek. Mikor pedig 
egyik kitünő színházunk kedvelt szí-
nésze is a jkára vet te az újmagyar d-t, 
ez a korcs hang rohamosan ter jedt a 
a fővárosi és a vidéki színészek között 
s tőlük a közönség széles rétegeire. Az 
ember eleinte menekült az ilyen fer-
tőzött kiejtésű emberektől, kerülte 
a színházat, ha ot t nem drámákat , ha-
nem drëmëkat adtak, nem ment elő-
adásokra, ha azok előadësok voltak, 
végül azonban be kellett látnia, hogy 
szobája négy fala között sincs bizton-
ságban a korcs á-hangtól. Ujabban a 
rádió is, ez a nagyon sok szempontból 
fel nem becsülhető jelentőségű intéz-
mény is terjesztője lett ennek a hang-
nak s hallunk vësëri ërakról (vásári 
árakról), mohëcsi vízëllësról (mohácsi 
vízállásról) s hallgatunk tudoményos 
előadësokat (tudományos előadásokat). 

Kétségtelenül igaz, hogy ez az új-
magyar korcs á egyáltalában nem 
szép hang s talán ez magyarázza meg, 
hogy nőktől sohasem hallani. Zárt-
ságánál fogva az éneklésnek nem ked-
vez. Az is bizonyos, hogy ú jabb e-féle 
hang lévén, az e-hangokban úgyis bő-
velkedő magyar nyelvben nem kí-
vánatos újítás. Mindezen okoknál fogva 
a régi, jóhangzású, telt magyar á érde-
kében tenni kellene valamit. Példa-
kép ott van a művelt németség kiej-
tésének története. A történeti fejlő-
désben egymástól jórészt elszigetelt 
kultúrközéppontok a köznyelvben vi-
dékenkint más-más kiejtést fejlesz-
te t tek ki s csakhamar az a képtelen 
helyzet állott elő, hogy a németség kü-
lönböző vidékeiről összeverődött szí-
nészekből álló társulat előadását ko-
mikussá te t te a tarka-barka kiejtés. 
Erre a színházak megállapodtak egy 
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egységes kiejtésben, melyet minden 
színésznek el kellett saját í tania, mi-
előtt a színpadra lépett . Ezt a szín-
padi kiejtést (Bühnensprache) átvette 
az iskola s azóta a német kiejtés egy-
ségesítése óriási lépésekkel haladt előre 
s bizonyos pontokban teljes sikert ért 
el. Ilyen kiejtés-cenzura fennáll a né-
met leadóállomásokon is, melyeken 
csak azokat az előadókat ju t t a t j ák 
szóhoz, akiknek hangerősségéről, elő-
adóképességéről és t iszta kiejtéséről 

meggyőződtek. A magyar kiejtés egy-
sége megvolt már akkor, mikor a 
német még küzdöt t érte, lehetetlen 
állapot t ehá t , hogy a magyar színpad 
és a magyar rádió ne szolgálja azt, 
hanem megbontsa, megrontsa. Aján-
lom, hogy a mi színházaink és a mi 
rádióállomásunk távol ta r t sanak ma-
guktól minden színészt, minden be-
mondót és előadót, aki a szép magyar 
á helyett korcs á-t mond. 

Kardeván Károly. 
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