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Jubileumi apróságok. 
A pesti sajtó nagyrészének jóvoltá-

ból már hetek óta szakadatlanul ünne-
peljük a jubiláló Molnár Ferencet. Már 
fáradtak vagyunk, szeretnők abba-
hagyni a lelkesedést, de a figyelmes 
rendezők percre sem engedik, hogy a 
hangulat lankadjon. Minden napra 
valami új meglepetést találnak ki ; 
úgy látszik, legalább egy évig nem 
jutunk ki a jubileumból. 

Miután ma divat és egyben kiadói 
üzlet a gyüjteményes kiadás, meg-
kaptuk Molnár összegyüjtött munkáit. 
Miután ma divat és egyben kritikusi 
üzlet a kiadványoknak lelkes cikkekben 
beharangozása, bőven záporoztak ezek 
is reánk. Eddig az ilyen kiadó által 
fizetett kommunikék névtelenül jelen-
tek meg, most, nem tudjuk, az ünne-
pelt író vagy a kapott összeg nagyságá-
nak hódolva, névaláírásokkal díszeleg-
tek. Egyformán hangos magasztalásaik 
kissé elzsibbasztották ugyan ítélő-
képességünket, de azért néhány meg-
lepőbb fordulatuk megértő és hálás 
publikumra talált bennünk. Teljes érté-
kében méltányoltuk például az egyik 
cikkíró kitűnő megfigyelését, aki egy-
egy Molnár-regény megjelenésekor min-
denfelé türelmetlenül hazasiető embe-
reket látott, hónuk alatt az új könyv-
vel, szívükben a mielőbbi olvasás 
vágyával. Képzelhető, milyen rohanás 
lesz most a pesti utcákon, midőn egy-
szerre húsz kötet Molnár jelent meg ! 

De gondoskodás történt arról is, 
hogy az író szerény alakja el ne vesszen 
munkái mögött. Csergő Hugó «Hogyan 
lett Molnár Feriből Molnár Ferenc» 
szellemes címmel cikksorozatot indí-
tott meg, amelyben vasárnapról-vasár-
napra intim életrajzi visszaemlékezé-
sekkel fogja boldogítani magyarosított 
nevű világlapunk olvasóit. Csergő sze-
mére veti a magyar kritikának, hogy 
elfeledkezett kötelességéről «korunk 
egyik legnagyobb írójával» szemben. 
Ady Endre körül, «aki Molnár Ferenc 
kongeniális kortársa volt», (Biztos ez, 
kérem? Hiszen Ady nem hódította 
meg Amerikát!), nagy irodalom tá-

madt, ellenben «pesti irodalom, kritika 
egy önálló tanulmány erejéig soha el 
nem ámult azon a tüneményen, hogy 
van Molnár Ferencünk». Persze min-
denki barátjában, «Feriben, Ferikém-
ben, Molnár Feriben kinek jutott eszébe 
tekintélyt tisztelni?» De ami késik, 
nem múlik ; ez is eszébe jutott először 
Amerikának, azután Csergő Hugónak. 
«Amerikában a legelőkelőbb kiadócégek 
egyike könyvet irat most Molnár 
Ferencről. Komoly, nagy irodalmi élet-
rajzot. Könyvet, amilyenek idehaza 
Petőfiről, Aranyról, Adyról iródtak 
haláluk után.» Bizony, komoly, nyom-
tatott könyvet és még életében ! Le-
pipálva mind a fentebbiek ! Csergő 
Hugó is, habár, mint maga mondja, 
éveken át a legintimebb barátságban 
volt szerencséje Molnár Ferenccel élni, 
megtanult áhitattal tekinteni nagy 
barátjára. Midőn legutoljára «volt sze-
rencséje» nála lenni «a Zsigmond-utcai 
írófejedelmi interieur»-ben, már tudta, 
miért kell őt tisztelnie. «Hiába molnár-
feriskedett a szava, a hangja ; Molnár 
Ferencet kellett benne látnia, akit 
Amerika fürösztött meg a fejedelmi nagy-
ságoknak kijáró dollárhódolat tömjéné-
ben». Ekkor fogamzott meg benne a 
baráti visszaemlékezések gondolata; 
hiszen a nagy embert körüllebegő 
tömjénfelhőben megnedvesedhet kissé 
a buzgó életrajzíró is. Mert Molnár 
szerint ezek a feljegyzések érdekelnék 
az embereket, «ha nem is idehaza, de 
künn inkább». Azt hisszük, hogy Csergő 
munkája rohammal fogja bevenni Ame-
rikát és így kétségtelen remekművel 
gazdagodik irodalmunk. Mert kell-e 
ékesebben szóló elismerés a dollárok 
szavánál? Argus. 

Nemzeti Mult Bizottság. Ez a név, 
mellyel sűrűn találkoztunk a lapok 
egészoldalas hirdetéseiben, üzleti utat 
jelent a magyar életbe visszafelé, nem 
pedig kegyeletet, vagy bizodalommerí-
tést a jövőre. A nemzeti multba vissza-
tekintő üzleti szem haszon nélkül heverő 
kincseket látott meg : magyar regény-
írókat, akiknek nem kell írói tisztelet-
díjat fizetni s akik ravasz módon di-
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vatbahozva mégis kapósak lehetnek. 
Az egyik ilyen célbavett regényíró nem 
kisebb ember, mint Kemény Zsigmond 
báró. Regényei súlyosak, a «nemzeti 
mult bizottság» tehát könnyűvé teszi 
őket. Olcsó pénzért felhigítja Kemény 
Zsigmondot, élvezhetővé teszi szép 
folyamatos mesélés, esetleg a könnyű 
riport hangján. Mindenki nyer vele, 
gondolja a multat ápoló bizottság : 
elsősorban maga Kemény Zsigmond, 
aki nemcsak az iskolakönyvek és iro-
dalmárok magasztalt írója lesz így, 
hanem a pénzt hozó édes közönségé 
is, talán még a csodás sárga könyvek 
szerzőivel is versenyre kel ; másodsor-
ban keres az átültető is, nem szólva 
arról a megtisztelő feladatról, hogy 
Kemény Zsigmond és a mai közönség 
között közvetítő lehet ; harmadsorban 
persze keres a «nemzeti mult bizottság» 
is : ki kívánhatná, hogy ingyen tétesse 
1928 magyar nyelvére a multat. 

Csak az olvasó szegény, az veszít vele. 
Megfejelt, megtalpalt Kemény Zsig-
mondot kap, agyonkényelmesítve és ki 
merné tagadni, hogy megmásítva? ! 
Az író könyve úgy az övé, ahogy azt 
maga megírta. Jogilag talán lehet hozzá 
nyúlni, de a nemzeti mult becsülése 
alapján aligha. Dugonics András, Eöt-
vös József, Kisfaludy Károly, Kemény 
Zsigmond mind a maga igazi arculatá-
ban az, aminek tudjuk ; stílusukkal, 
nyelvükkel együtt. 

Mi biztathatta fel a «nemzeti mult 
bizottságát» erre az újfaj ta üzletre? Nyil-
ván a «Hamletfrakkban» vagy a filmre 
áttet t regények üzleti sikere. Tudjuk 
azonban, mit művelt a mozi a világiro-
dalom számos jeles regényével. A szín-
pad is csúffá tette a regények egész 
sorát. Mozi és színpad más műfajt jelent, 
hagyján tehát mind a kettő. A regény 
azonban regény. A magyar könyvkiadás 
súlyosan vétkezett már a multban 
csonka és rövidített fordításokkal. Erre 
az üzletre ne kapjon rá ; vagy ha rákap, 
hagyja békén a nemzeti multat. A nem-

zeti mult a nagyok épségben tartását 
követeli, nem az ilyen «korszerűsítését». 
Azokban a regényekben egy-egy kor, 
egy-egy író nyelve, kifejezésmódja, 
gondolatvilága van megörökítve, hozzá-
juk nyúlni épen úgy nem illik, mint 
Mányoki mester híres Rákóczi-képét 
frakkosítani, vagy Mária Teréziát bubi-
frizurásan, rövidruhában márványba 
faragni. Csörsz. 

Álarc nélkül. A társadalomtudomá-
nyokkal foglalkozó radikális folyóirat 
augusztus—szeptemberi számában a 
«Jüdisches Lexikon» című német könyv 
ismertetésében ezt olvassuk: 

«Mint minden lexikális munkának, 
ennek is vannak hiányai és felületes-
ségei. Csak példakép említjük, hogy 
Budapest címszó alatt, ennek modern 
zsidó írói közt csupán Molnár Ferenc 
szerepel, a felsorolt zsidó tudósok közül 
hiányzik Goldziher Ignác, ugyanitt ki-
maradt Bródy Sándor és Bródy Zsig-
mond . . . Nem találjuk elég jellegze-
tesnek a magyarországi antiszemitiz-
musról szóló nagyobb cikket, habár 
gyér adatai helyesek is.» 

Megnyugtathatjuk a cikk íróját, a 
felsoroltakon kívül is van még jóné-
hány név, mely hiányzik a zsidó lexi-
konból, de csodálkozunk azon, hogy 
ilyen félreérthetetlenül zsidó írókként 
tar t ja számon a bíráló a zsidó lexikonba 
kívánkozó neveket. Ha mi mondjuk 
ezt, nagy a méltatlankodás : mi jogon 
merjük Molnár Ferencet és társait a 
magyar írók szellemi közösségéből ki-
tagadni. — A magyarországi antiszemi-
tizmusról szóló cikk pedig — úgylát-
szik — a finnyás ízlésű kritikusnak nem 
eléggé «jellegzetes és adatai gyérek», 
bár a megállapítás szerint a cikk «na-
gyobb terjedelmű». Úgy látszik, még 
ilyen nagyobb cikkbe sem fért bele 
mindaz az ámítás, mely a magyar anti-
szemitizmussal kapcsolatban a radiká-
lis szerkesztők fantáziája révén az 
utóbbi években napvilágot látott. 

Figyelő. 
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