
504 Lapok folyóiratok 

körül műveiket olyan zsargonnal, melyben sűrűn ismétlődnek az olyan 
szavak, mint ,szépség' és .poézis' és oly' — különben elég kevéssé szeren
csés — kifejezések mint: .kozmikus aeropiktura', absztrakto-geometrico 
linearizmus', stb. Mindezenfelül e művészet teljességgel olyan politika s 
olyan államfogalom szolgálatában áll, mely elnyomja az embert minden
napi életében..." (Eugene Dabit, az olasz futuristák párizsi kiállításáról. 
Europe, 1935. Május 15.) 

A terméketlen nemzetiszocializmus „Az 1895-ben alapított, 7000 márkás 
állami Schiller-díj, amivel minden 

hatodik évben valamely élő német író legjobb drámai művét jutalmaz
zák, Schiller halálának évforduló napján ismét esedékes. Tekintettel arra, 
hogy e rendkívüli állami elismerés csak egy nagy formátumú nemzeti
szocialista szellemben teremtő költőt illethet s jelenleg ezeknek a döntő 
követelményeknek egyetlen egy mű, illetve költő sem felel meg, ezért a 
bizottság azt javasolja, hogy ezúttal a díjat ne adják k i . . . " (Völkischer 
Beobachter, 1935 május 3.) 

K O R Ú I K H Í R E I 

LEGKÖZELEBBI SZÁMUNK, a július—augusztusi nyári kettősszám, 
mint minden évben, úgy az idén is július hó első felében jelenik meg. 

P A U L N I Z A N jelen számunkban közölt tanulmányát helyenként — 
a csupán francia olvasót érdeklő részleteiben — rövidítettük, a tanul
mányíró intencióinak megőrzése mellett. 

H Á Y G Y U L A Huss János és Zsigmond császár cimű drámarészlete 
munkatársunk Gott, Kaiser und Bauer cimű most megjelent történelmi 
drámájából való. (Verlag Oprecht und Helbling, Zürich.) 

VERES PÉTER Cselédcsürhés cimű önéletírása munkatársunk legkö
zelebb kiadásra kerülő önéletrajzának egyik részlete. 

MOHOLY N A G Y LÁSZLÓ jelen számunkban közölt tanulmánya 
szerző egyik amsterdami előadásának szövege. 

SAJTÓHIBA KI IGAZÍTÁS. Májusi számunkban a 392. oldal felülről 
számított első sora helyesen így hangzik: „Ennek az elgondolásnak, ami 
Litvinovtól ered" — s nem Litvániától, amint tévesen szedték. 

P Á L Y Á Z A T . A Hungárián Workers Federation (11.123 Buckeye 
Road, Cleveland, Ohio Garfield 4835) pályázatot hirdet egész estét be
töltő és egyfelvonásos színdarabok megírására. A pályázati feltételek: 
1. A pályázatban résztvehet a világ bármely részén élő magyar író. — 
2. A pályázat műfaja lehet dráma, vígjáték, szatíra, színmű vagy zenés 
"játék, amely a dolgozók életével foglalkozik. — 3. A pályázatra bekül
dött munkák jeligés névvel, kettős borítékkal látandók el. — 4. A kéz
iratok lehetőleg gépen, vagy olvasható tintával írt kézírással írandók. 
Kéziratokat vissza nem adnak. — 5. A pályadíjnyertes színdarabok min
den joga Amerikában a Hungárián Workers Federation-t illeti. — 6. Pá
lyadijak: Az egész estét betöltő munkákra: Első díj 100; második díj 50 
dollár. Egyfelvonásosokra: Első díj 53, második dij 15 dollár. — 7. A 
pályázat határideje, 1935 október 1. A pályázat eredményét 1935 decem
ber elsején hirdetik ki. 


