
— Eredménytelenül ért véget a Pen Club el- 
nők választó közgy ülése. A Magyar Pen Club 
szombaton Radó Antal ügyvezető elnök vezetése 
alatt igazgulósági ülést és ezt követően rendkívüli 
közgyűlést tartott. Az igazgatósása tilé8 hozzájá
rult ahoz, hogy a rendkívüli közgyűlésnek azt 
ajánlja, vegye tudomásul Kosztolányi Dezsőnek 
az elnöki tisztségről való lemondását és neki ed
digi működéséért szavazzon jegyzőkönyvi köszö
netét. Az értekezleten Radó Antal kérte a meg
jelenteket. ne hánytargassák a lefolyt visszás 
eseményeket, halasszák a sértődések elintézését a 
Budapesten tartandó világkongresszus utáni 
időre és fogadják el Berzeviczy Albert közbelépé
sét, aki hajlandó elvállalni az elnöki tisztet. Padó 
beszéde után Ignotus Pál. Marat Sándor, Zsolt 
Béla és Komlós Aladár azt hangoztatták, hogy 
Berzeviczy személyiben nem látják az,t az embert, 
aki az írók között az egységet fenn tudja tartani. 
Berzeviczy volt az szerintük, aki a kettészakított 
irodalom fogalmát felvetette és 'beleoltotta a ma
gyar közönségbe. Sokkal szívesebben vennék, ha 
a Pen Club megmaradna Kosztolányi elnökségé
nél. Ha Kosztolányi elnök marad, azzal elejét ve
szik azoknak a magyarázatoknak, mintha a Pen 
Club tiltakozna az ellen, hogy Móricz Zsigmond 
és Krúdy Gyula lettek a Rothermere-dij jutalma- 
zottjai. Hcltai Jenő, Bókay János és Lányi Viktor 
felszólalásukban kibékülést ajánlottak. Ekkor ér
kezett az ülésre Herczeg Ferenc, aki előadta, Ber- 
zeviezy csupán azért vállalta az elnöki tisztet, 
hogy semmiféle komplikáció ne álljon elő a világ- 
kongresszus megnyitása körül. Az Írók egy része 
azonban ebbe a magyarázatba nem nyugodott 
bele, mivel — mint mondották — nem látják be, 
miért kell Berzeviczy személye ahoz, hogv az 
írók között egység jöjjön létre. Herezen Ferenc 
ezntán kijelentette, hogy ilyen körülmények kö
zött Berzeviczy felhatalmazása alapján Berzeviczy 
jelölését visszavonja. Radó Antal megnyitotta a 
rendkívüli közgyűlést. Ezen az írók egy része 
Kosztolányit kívánta újra az elnöki székbe és 
titkos, névszerinti szavazást kért. Radó Antal ek
kor megállapította, hogy a tagok nincsenek az 
alans7ahálrokbnn megkívánt számban jelen ée az 
ülést berekeszt ette.


