
VERSPÁLYÁZATUNK EREOTHÉNYE 

1047 évi irodalmi pályázatunk második szakaszáról adunk szá
mot. Mér azzal is, hogy számot adhatunk, eredményt mutatunk föl 
crtt. ahol eleddig irodalmi érésről és igazi fejlődésről nem sok sző 
esett. Termés ez és a kor termékenységének letagadhatatlan bizony
sága, mert az írók mind tömegesebben jelentkeznek. A z irodalmi 
élet lüktetőbb, elevenebb, pezsgésének bizonyságai ezek, bár nagy, őr
álló kötetek helyett egyelőre csak a pályamunkát a megmutatod. 

Ám ezúttal nem csupán a pályázat tényóről kell számot adnunk. 
A H I D pályázatával az irodalom többet kapott az írók puszta jelent* 
kezesénél, mert egy-két művel tovább lendülve gazdagodott és teÜ-
tíet is adhat majd az olvasóközönségnek. Uj erőket, új értékeket so
rakoztat föl, mert fölkutatja mindazokat a tehetségeket, akik eddig 
nem juthattak fölszínre s nem szólalhatták meg a lapok hasábjain. 

Novellapályázatunkon harminchat pályázó vett részt. Ez résa-
ben az elbeszélő műfaj népszerűségének köszönhető, de e létszám ak
kor is nagyobb és növekvőbb, mint amilyen pályázati eredmények
kel a múltban találkozhattunk. A verspályázat 24 pályamunkát ho-
aott: ez a második szakasza a HID 1947 évi pályázatának s az ossz-
eredmény már így hatvan pályamunkát jelent. 

Beszédes számok ezek. Nemcsak mennyiségben* de minőségben is. 
Verspályázatunk huszonnégy résztvevője nem mind fiatal s ta

lán éppen ennek tulajdonítható egyrészt az eredmény várakozáson 
felüli volta is. A pályamunkák között úgy formai, mint tartalmi te
kintetben kiemelkedő alkotásokkal találkozunk s a líra idei első pá
lyázati jelentkezése már azzal biztat, hogy ebben a műfajban a jö
vőben is jelentős, érett munkákkal gyarapodunk. A kiemelkedő köl
temények mellett akadtak bőven olyan írások is, amelyek a verse-
lésben járatlan tollforgatók munkájára vallanak; másokban él az 
eredeti hang és az eredeti mondanivaló is, de a formanehézsógek el
nyomják a költemény ívelését olyannyira, hogy elvész benne a vers 
lényege. 

Témakörben i t t elkalandozás alig tapasztalható: a költők, vers
írók mondanivalóikkal a mában élnek, fejlődésünk legnagyobb él* 
aiényeit szedik strófába, s ha a legtöbb csupán szokványos dicsőítő 
ének is, mellettük néhány igazgyöngyszemre: valóban nagy versre 
találunk. 

A verspályázat bíráló bizottsága — Gál László, Kek Zsigmond, 
i&r inc Péter, Majtényi Mihály és Dr. Steinfeld Sándor — egy-
ttöangzóan megállapították, hogy az első díjjal jutalmazott elb*-



•szelő költemény felülemelkedik az átlagon b nem csupán a jugoszlá
viai magyar irodalom számára jelentós alkotás. 

A verspályásat első díját 2000 dinárt 
Markovics János „A munka asszonya44 című elbeszélő költemé

nye nyerte. Napjaink nagy eseményeiből merített témát a SBerrf eh
hez a poémához. Költője szerkesztésben, formában és kidolgoaégban 
is jót adott 

A második díjat, 1000 dinárt 
Dudfa Kálmán „Tanú*4 című költeménye kapta. Erőteljes strc 

fák. A forma és a tartalom egysége az egész versen át megmutat
kozik. 

A-harmadik díjat,' 500 dinárt 
Zákány Antal „A jelenhez*4 e. költeménye nyerte. A költő kávés 

eszközzel valóban sokat mond: sorai nem csak hangulatot de 
dolatot is ébresztenek. Külön értéke aa^ hogy nemesveretü sorai mé
lyen a népben gyökereznek. 

A pályadíjat nyert költeményeket a HID, a 7 Nap és * Magyar 
Szó irodalmi melléklete köaJL 


