
A Ferenc József-dij 
pályázói

Elénk versengés a tudományos és irodalmi 
díjért

Június huszadikén járt le az n pályázar, 
amelyet a főváros tanácsa a Ferenc JózsefJ 
koronázási jubiloum dij alapítvány 2800 koro
nás tudom ányos irodalm i és 2000 koronás 
szépirodalm i dijára hirdetett, ö l  cv óta, am i
kor a főváros ezt az alapítványt létesítette, 
hatodszor kerül kiosztásra a két dij. A tndo- 
m ányos dijat 1900-han Renedek  Klek kapta; 
190G-ban dr. Ilarrer Kerenc, 1908-ban Pásztor 
Mihály, 1910-ben Gárdonyi Albert, 1912-ben 
dr. Fiilcp Lajos. A szépirodalm i dij nyertese 
1900-ban Endrődi Sándor volt; 1906-ban 
Tarczai György (Díváid Kornél). 1908-ban 
dr. Csergő Hugó, 1910-ben Ady  Endre; 191? 
ben Révész Béla.



A szépirodalmi-dij
A szépirodalmi díjra tizen pályázlak. A név

sorból klasszisokkal emelkedik ki egy név : 
Krúdy Gyula

A pályázata egy mondatból áll mindössze és 
raíóban, Krúdy Gyula megsértené a bírálóit, ha

életrajzi adatokkal, müveinek, irodalmi munkás
ságának részletezésével nyújtotta volna be pályá
zati kérvényét. Krúdy írásai művészi alkotások, he
lyét a legkiválóbb írók között jelölték ki már ré
gen. A Ferenc József-dijnak és e dij eddigi kró
nikáinak valóban erkölcsi és irodalmi értékel adna 
Krúdy Gyula neve, mint ahogy a mellőzése azt je
lentené, hogy a pályadij elnyerésének legkevésbbé 
fontos feltétele az arra való érdem.

A Ferenc József dij nem lehet az érzelmi pro
tekció hatósági koszorúja. A többi pályázók nevét 
csak a teljesség kedvéért közöljük. Hogy Krúdy 
Gyula milyen fölényben van velük szemben, azt 
nem kell magyarázni.

Kupcsay Felicián régebben fantasztikus regé
nyeket irt. Polgári foglalkozása miniszteri segéd
titkár.

Kovács Béla neve teljesen ismeretlen a szép- 
irodalom terén.

Pogány Dániel novellákat és költeményeket ir.
Sibrik Antal tárcairással foglalkozik.
Lázár István iró, a polgári foglalkozása rendőr- 

tisztviselő. Régi, szorgalmas munkása az irodalom
nak. Kétségkívül érdemes ember, aki erős inven
cióval írott novelláival több fővárosi lapban sze
repel.

Tormay Cecil irónö. két regény és több no
vella szerzője, akit komoly elismerés illet meg és 
pályázik a Ferenc. Jórsef-dijra is. de azt hisszük 
e pályázata még nem egyéb, mint a jövőre való 
igénybejelentés.

Vai/ Sándor pályázatában szigorú önkritikával 
dolgozik. Megállapítja, hogy stílusa előkelő és írásai 
közkedveltek. Kéri, hogy tekintsenek el a zsűri 
tagjai a negyven esztendős korhatártól s adják neki 
a dijat, noha túlhaladta már a feltételekben meg
szabott határt. Minthogy azonban a pályázati fel
tételeket nem lehet megváltoztatni — ehhez köz
gyűlési határozat és miniszteri jóváhngyus kell — 
Vay Sándor pályázatát aligha lehet figyelembe 
venni.

Szűcs Erzsébet pályázata kedvesen naiv. Egyet
len novelláját mellékelte kérvényéhez és kéri, hogy 
jutalmazzák meg a díjjal.

Partos Pál aktája már súlyosabb, ö  nemcsak 
a novelláját csalolla a kérvényhez, hanem — mun
kakönyvét is, amelylyel igazolja, hogy becsületes 
szabómester . . .

A szépirodalmi, dij zsűrijének elnöke
ugyancsak a polgárm ester, előadója a szociál
politikai ügyosztály vezetője. Tagjai: Benedek  
János, W odianer A 'lln ir, M árkus Miksa, 
W olfner  József. Az ötödik zsűritag, Márkus 
József, hónapokkal ezelőtt m eghalt. Helyét a 
legközelebbi közgy ülésen fogják betölteni s 
jú lius közepe táján  eldől m indkét pályázat 
sorsa.


