
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-


