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Móricz és Krúdy

Szenvedélyeket kavart a 30-as 
években a Rothermere-díj. A Ma
gyar Pen Club közgyűlésén az el
nök, Kosztolányi Dezső bejelen
tette: „Londoni tartózkodásunkat 
felhasználtuk arra. hogy látoga
tást tegyünk Lord Rothermere-né'. 
Lord Rothermere ezer font ster
ling jutalmat tűzött ki olyképpen, 
hogy az idén. 1932-ben és jövőre 
1933-ban két-két legkitűnőbb 
írónknak két-két legkitűnőbb 
munkájáért összesen ötszáz fontot 
adjunk, egyenként minden alka
lommal 250 fontot. Tudjuk, hogv 
megannyi küszködő, támogatásra 
szoruló jeles írónk van s a sze
génység, az ínség majdnem álta
lános . . .  Sajnos, a ' szegénységnek 
nálunk nincs határa. De a kiváló
ságnak igenis van határa. És ezért 
nem engedtük magunkat irgal- 
massági szempontoktól vezettetni 
az irodalom és érték rovására. 
Nem alamizsnát adunk, hanem el
ismerést. A Magyar Pen Club el
nöksége az igazgatóság hozzájáru
lásával a két díjat. 250—250 fon

tot, az idén Móricz Zsigmondnak 
és Krúdy Gyulának ítélte oda . . .”

Az Est 1932. február 24-én kö
zölte: Válság a magyar Pen Club
ban, Herczeg Ferenc, Csathó Kál
mán, Pékár Gyula és Császár Ele
mér kilépett a magyar Pen Club 
igazgatóságából, mert Kosztolányi, 
a Pen Club elnöke a Lord Rother
mere irodalmi díjat Móricz Zsig- 
mond és Krúdy Gyula között osz
totta meg. Kijelentették, hogy 
nem azonosítják magukat a Pen 
CíTubbal, amely e két író műveit 
tartotta az elmúlt évek legjobb 
magyar alkotásainak. (Egyébként 
Kosztolányi Dezső lemondott a 
Pen Club elnökségéről, helyette 
Berzeviczy Albertét választották 
meg.)

Herczeg Ferencék, úgy látszik, 
nem bocsátották meg, hogy Mó
ricz Zsigmond 1930-ban ismétel
ten visszautasította a Kisfaludy 
Társaság rehabilitálási ajánlatát. 
(Az írót a Tanácsköztársaság után 
a fehérterror urainak parancsára, 
forradalmi magatartása miatt ki
zárták a Petőfi és a Kisfaludy 
Társaságból.) Sőt — az író Kar- 
dosné Magoss Olgához írt levelé
ből idézve —, „felajánlották ille
tékes részről, hogy revíziót ren
deznek a Corvin-koszorú listán. 
Hajlandók felvenni engem...  Én 
visszautasítottam”. (A Corvin-ko
szorú a Horthy-rendszer legtekin
télyesebb írói, művészi rendjele 
volt.)
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