
A P R Ó C I K K E K 

Költészet és alkohol. A költő és a 
szőlővessző sorsa oly hasonló, mondja 
Petőfi. De nemcsak hasonló : amióta 
a világ világ, a költők szeretik a bort, 
s a bor viszonzásul inspirálja a költőket. 
«Ha szíhatok borocskát, a gondjaim 
csúcsúinak», énekli Csokonai. 

Szép volt F i l t a s ifjú 
Szerelem s dalok barátja, 
De békamódra zengett, 
Csigaként tudott szeretni. 
Bámulsz-e? — vízivó volt. — 
Hej, víziszák ! be sáros 
Elmétek és világtok ! 

Byron is azt mondja a Don Juanban, 
ahol felsorolja, hogy mi minden édes 
a világon : «Édes inni sert s óbort pa-
lackból !» Tán fölösleges is folytatni az 
idézeteket, mert hiszen Jubáltól Adyig, 
hogy úgy mondjam, természetes volt a 
viszony, mely a költőket a borhoz fűzte. 
Még Petőfi is hogy lelkesedett érte, 
pedig állítólag csak keveset ivott belőle. 
Lehet, hogy fiatal volt még ahhoz, 
hogy jobban megszeresse; lehet, hogy 
csak korcsmai lőrékben volt része s 
ritkán adatott meg neki «betérni» 
Egerbe, hogy «valódi bikavér» helyett— 
valódi bikavért ihasson. 

Mindez tehát természetes. Annál fel-
tűnőbb, hogy újabb költőink borkedve-
lése némi dekadenciára mutat. A bal-
oldali írók és költők legnagyobb részé-
nek bor iránti ellenszenve kétségkívül 
faji jelleg: nem bírják a bort s így a 
fehérasztalnál jobban szeretik a már-
ványasztalt. Hatvany és társai pl. 
azért maradtak el Ady társaságából, 
mert a «bús» és «végtelen» torna első 
pohara után meg kellett vallaniok: 
Uram, én többet nem iszom. 

De úgy látszik, a fajtánkbeliek sem 
különbek. Egyik költőnk, aki nemrég 
a franciák számára mogyoróhéjban írta 
meg a magvar irodalom történetét, fö-
lötte csodálatosnak, jellemzőnek, rend-
kívülinek stb. tartotta Yörösmartynál, 
hogy a nagy költő szerette a bort. 
Hogy úgy mondjam : kiszerkesztette a 
nagy költő alkoholizmusát a franciák 
számára abban a három-négy sorban, 
melyet róla írt. — Szükség volt-e erre 

abban a pár sorban ? Izléses volt-e ? 
Okos volt-e? Nem lett volna-e helye-
sebb egy «irodalomtörténetben» arról 
szólni, amit költőink írtak s nem arról, 
amit ittak? 

A felkínálkozó kérdések tömegét leg-
jobb lesz lezárnunk azzal a megállapí-
tással, hogy nagy költőink, bármennyire 
szerették is a bort, halhatatlanok, míg 
kis költőink, bármily abstinensek is — 
«halálfiai». Sovén. 

Vecsey—Heifetz. Mikor Vecsey elő-
ször jött haza hosszabb külföldi távol-
lét után s első nagy hangversenye az 
Operában folyt le, feledhetetlen be-
nyomásaim voltak. Nem Vecsey játé-
kának köszönhettem ezeket, vagy leg-
alább is nemcsak annak. Vecseyt cso-
dagyermek kora óta ismerem s tudom, 
hogy ami bűbáj, boszorkányos művé-
szet, klasszikus stílus, hang és elegán-
cia hegedűvel kapcsolatban elképzel-
hető, annak ő birtokában van. A hazai 
és külföldi kritika egyaránt megálla-
pította, hogy játéka páratlan a maga 
nemében, mert míg más művészek 
rendesen egy-egy szerző interpretálá-
sában kiválók vagy a művészi hatás 
egy-egy elemét (tónus, balkéz techni-
kája stb.) használják fel felülmulha-
tatlan tökéletességgel: Vecsey mind-
ebben egyaránt kitűnő. Ő a leggazda-
gabb lelkű és technikájú művész. 
Mindezt tudtam, mert sokszor el-
bűvölt játékával. 

Az igazi hatást azonban ez estén a 
nézőtér tette rám. Tele volt, de nem 
a szokott, hanem a régi magyar közön-
séggel. Megható volt nézni tiszteletre-
méltó öreg magyar urakat divatból 
kiment gallérokkal, régi szabású szmo-
kingokban és frakkokban. Ki tudja, 
mikor voltak utoljára hangversenyen? 
Most eljöttek : Vecseyt látni és hall-
gatni ! A lerongyolódott magyar kö-
zéposztály volt ez, mely utolsó fillérét 
is ím odaadta a jótékonyság, a művé-
szet, s ami legfontosabb: egy édesen 
bizseregtető érzés kedvéért, melyet 
egyszerűen talán e régi szóval lehetne 
jelezni: hazaszeretet. Igen. Volt ebben 
az érzésben hazaszeretet, faji büszke-
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ség, szolidaritás, emlék és sok-sok 
minden. De különösen benne volt az 
a büszke tudat , hogy a művész, aki a 
pódiumra lép : a mienk. S ez a hatal-
mas érzés eggyéforrasztott ott minden 
szívet a páholyoktól a karzatig és köny-
nyezve tapsoltunk és ünnepeltünk. 
A Vecsey-koncert — úgy éreztem — 
egész kis nemzeti ünneppé nőtt. 

Azóta, ha Vecsey hazajön, megis-
métlődik e hangulat. De csak a néző-
téren. A napilapokban — egy-két nem-
zeti szellemű újságunktól eltekintve — 
nyoma sincs. Dícséretben fukar, rövid 
és hideg megemlékezések számolnak 
be a művész «jótékonysági» hangver-
senyeiről s volt lap, melynek zenekri-
tikusa — más ürügyet nem találva — 
programmján akadt fenn s azt kifogá-
solta. Igaz, a lap vezércikkírója kezére 
koppantott a banda e kotnyelesének 
s megtaní to t ta : mi illik s mi nem. 
Yecsey — nemcsak művész, de a szív 
embere is — az újságírók árváiról sem 
feledkezik meg s mi programmját kri-
tizáljuk? Ez tán mégis sok. 

A többi baloldalibb lapnál azonban 
nincs karmester, aki a süldő zenekri-
tikusokat kioktatná egy és másban. 
Igy pl. abban, hogy komikus őrültség 
numerus clausust csinálni a magyar 
művészek ellen. Mert mikép magya-
rázzuk meg máskép, hogy Heifetz jég-
behűtött játéka mellett olvadoztak s 
panegyrikus stílusuk csakúgy vibrált 

a szerelemtől, Yecsey meleg tónusa 
után ellenben fagyos lehellet érte írásai-
kat. Általában : ki kezdeményezte azt, 
hogy már a zene terén is külön ünne-
peink legyenek? 

Úgy látszik, mégis csak vannak át-
hidalhatatlan dolgok. Ha ezelőtt har-
minc évvel azt találtuk mondani egy 
ilyen «bal» társaságban, hogy hiába, 
csak Petőfi volt Európa legnagyobb 
lírikusa, azt felelték rá : Há t Heine? 
Ha húsz évvel ezelőtt Reviczkyt és 
Komjáthyt dicsértük: Kiss József 
ellendícséretével igyekeztek letompí-
tani e költők érdemét. Péterffy Jenő 
ellen Ignotust, Gárdonyi és Mikszáth 
ellen Bródyt (hol van ma már Kiss 
és Bródy!), Áprily, Mécs és Reményik 
ellen Füst Ernőket, Szép Simonokat és 
Kemény Milánokat állítanak a csata-
sorba. Ha nincs «saját termésük-, el-
mennek érte a külföldre. Igy kerül 
Yecsey mellé — Heifetz. 

Nem lenne-e helyes végre megiratni 
velök a hazai zsidó-magyar irodalom-
és művészettörténetet, hogy tisztán 
lássuk a fajsúlyt? Érdekes könyv 
lenne : a káros madarak ornitológiája! 
De mit csinálnának oly ritka madár-
ral, mint pl. Palágyi Lajos, akinek 
hazafias lírája a magyarság érzéseivel 
asszimilálódni törekedett? Bizonyára 
költészetük nemzetietlen korszakát kép-
viselné. 

Sovén. 
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